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INLEDNING 

Uppdragsbeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 i§ 164 att uppdra till KSF att tillsammans med förvaltningar, 
nämnder, pensionärsorganisationer och politiska partier ta fram en äldreplan för perioden 2015-2021. 

Idag finns en äldreomsorgsplan som är antagen av VOF och KS 2008. Planen omfattar endast VOF:s 
verksamhetsområde och tanken var att den skulle uppdateras 2011 något som inte genomförts. En 
äldreplan bör omfatta hela kommunen och visa på en planering för ett samhälle som är anpassat även 
för kommunens äldre medborgare. 

Syfte 

Andelen äldre kommer att öka i förhållande till den övriga befolkningen, vilket medför att samhället 
behöver ställas om. Samhället behöver anpassas så att äldre personer kan åldras i trygghet, leva ett 
självständigt liv med god livskvalitet och med bibehållet oberoende. Ett samhälle anpassat till de 
äldsta medborgarna innebär också ett samhälle med ökad tillgänglighet för alla åldersgrupper. 

En äldreplan är ett strategiskt dokument och en grund för framtida beslut för att utveckla äldre 
personers möjligheter att leva ett innehållsrikt liv, i tätort som i landsbygd, i Sala kommun. 

Uppgift 

För att fungera som ett strategiskt planeringsdokument behöver äldreplanen utgå från en helhetssyn 
och omfatta hela kommunens verksamheter. Det behövs ett tydligt fokus på utveckling och ett 
förbättrat samarbete mellan kommunens interna enheter och externa kontakter för att se över och 
förbättra möjligheterna för äldre att leva ett aktivt och värdigt liv. 

Remissyttrande 

Förslaget till äldreplan har varit föremäl för remissbehandling. Politiska partier och kommunala 
pensionärsråd och kommunala handikappråd, intresseorganisationer har erbjudits att lämna 
synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter redovisas i separat bilaga. Under framtagande av 
äldreplanen har följande föreningar rådfrågats. PRO, Stortärna SPF, Sala SPF, Visions 
Pensionärsavdelning, Byalaget i Ransta By och trygghetsrådet 

ÄLDREPLAN 2015-2021 

Kommunfullmäktige 

ANTAGEN 2014-12·15 l REVIDERAD XX l 2012-02-09 l DIARIENUMMER 2014/ X 

SALA KOMMUN 
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Äldreplanen ska egentligen redovisa läget fram till2021 men vi har valt att redovisa vad som kommer 
att hända fram till 2033. Uppgifterna för kommunens befolkningsutveckling är redovisade av 
statistiska Centralbyrån SCB. Fram till2021 sker inte några stora kommunala effekter av 
förändringarna i demografin. Det är först efter 2021 som det börjar hända saker som påverkar 
kommunen. Därför redovisar vi en längre period som underlag för planeringen. 

Andelen kommuninnevånare som är över 65 år beräknas öka med ca 20 %till 2033. Andelen personer 
i arbetsför ålder mellan 25 och 65 år beräknas minska med 4 % till 2033 i kommunen. Det innebär att 
kommunens skatteunderlag blir mindre medan behovet av omsorg för de äldre kommer att öka. 

SCB:s statistik ger ett underlag till en prognos och vi har fortfarande möjlighet att påverka siffrorna. 
Äldreplanen föreslår åtgärder för att kunna ändra prognosen och möta framtiden. Pensionärsråd, 
handikappråd och flera pensionärsorganisationer har varit involverad i utarbetandet av förslagen. I 
princip finns det fyra områden som kräver åtgärder för att förändra situationen och utvecklingen. 

• Förebygga ohälsa 
• Öka antalet skattebetalare 
• Underlätta boende i eget hem 
• Effektivisera vård och omsorg 

Dessutom behöver vi i kommunen se över styrning, interna rutiner, samverkan samt rekrytering och 
utbildning så att förutsättningarna finns för att bygga ett tillgängligt samhälle och en kostnadseffektiv 
vård och omsorg när den väl behövs. 

Äldreplanen visar att hela samhället behöver involveras i arbetet, viktiga delar är stadsplanering, 
gatuplanering och gatuunderhåll, bostäder, kulturarrangemang, sport- och fritidsanläggningar, 
kollektivtrafik samt vård och omsorg. En del åtgärder har ett snabbt genomslag medan andra kräver 
längre framförhållning. Arbetet behöver därför starta redan nu för att vi ska få önskade effekter. 
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Trots att det är svårt att jämföra kommuner och dess kostnader med andra kommuner så behövs en 
redovisning av en del fakta som kan påverka vår äldreplan. Uppgifterna är hämtade från statistiska 
Centralbyråns Kommunfakta om Sala kommun som redovisades 2014. 

Sala kommun är den största kommunen till ytan i Västmanland med en areal på 1211 km2• 

Folkmängden är 21 863 innevånare varav 12 000 bor i centralorten Sala. 

Varje dag arbetspendlar 3900 personer ut till andra kommuner och 1600 in till kommunen. Här 
redovisas flyttningsströmmarna till och från Sala. Vi kan också se att andelen utrikes födda ligger lägre 
än snittet i Sverige. 

Flyttningar 2013 Män Kvinnor Summa 

In från kommuner 578 614 1192 

In från utlandet 76 68 144 

Ut till kommuner 483 536 1019 

Ut till utlandet 37 32 69 

Andel i procent utrikes födda i Sala 10 10 10 

Andel i procent utrikes födda i Riket 16 16 16 

Figur lin och utflyttning samt andel utrikesfödda 

Enligt Kommunfakta från 2014 så ligger kommunens skattesats över snittet i länet och i riket. 

Kommunalskatt 2014 Total Däravtill skatteunderlag skatteunderlag 
skattesats kommun kr/inv index 

sala 33,19 22,31 166 635 90 

Genomsnitt länet 32 21,12 180 962 97 

Riket 31,86 20,65 185 792 100 

Figur 2 Kommunalskatt 
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Vad har hänt på bostadsfronten de senaste åren? Flerfamiljshus redovisar även ombyggda hus med 
tillkommande lägenheter. 

Nybyggda bostäder 

Antal nya lägenheter 2009 2010 2011 2012 2013 

I småhus 19 18 s 7 24 

I flerfamiljshus 36 o o o 4 

Figur 3 Bostäder 

Andelen av befolkningen som är 6S år och äldre är 23 % i Sala mot 19 % i Riket. 

Folkmängd Män Kvinnor Total Män Kvinnor Total 
ålder Sala Sala Sala Riket Riket Riket 

25-44 23 21 22 26 2S 26 

45-64 27 27 27 2S 2S 2S 

65-79 17 17 17 14 1S 14 

80- s 8 6 4 6 s 

Figur 4 Andel folkmängd i åldersklasser 

Trots att vi har en högre andel äldre innevånare än Riket så har vi en lägre kostnad för äldreomsorgen. 
Här kan vi också läsa andelen som har äldreomsorg i jämförelse med Riket. 

Kostnader i kronor per invånare 2012 

Äldre- och 
funktionshindrade 

Utbildning 

Förskola o 
skolbarnsoms 

Infrastruktur 

Individ- och 
familjeomsorg 

F rit idsverksamhet 

Särskilt riktade 
insatser 

Kultur 

Politisk verksamhet 

o 5 000 10 000 15 000 20 000 
kr/in v 

Figur 5 Kostnader och Äldreomsorg 

Äldreomsorg -Personer 80 år och äldre 
Andel (%) av alla i resp. grupp 

Kommunen Riket :...:.:.:.:.:..:....,..,---

M Kv M Kv 

Hemtj. i ordin. boende 1) 13 20 19 27 

Särsk. boendeformer 1) 9 17 10 16 

Färdtjänsttillstånd 2012 9 19 25 40 

1) 1 oktober 2012_ 

)(S aeaa ar KUnaerna re1anvr no)aa mea 
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Kommunens kvalitet i korthet 2013 Sala Medel 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr /brukare 

Nöjd kundindex, äldreboende - helhet 

540 142 619 393 

81 84 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr /brukare 180 364 201 816 

Nöjd kundindex, hemtjänst (äldreomsorg)- helhet 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

94 91 

40 50 

Personal som hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 
(medelvärde) 

Figur 6 Kvalitetsmått 

Jämförelse med andra kommuner 

14 14 

Mellannyckeln har som ett av de första nätverken använt sig av ett service- och ett omsorgsindex 
för hemtjänsten för att försöka fånga utbud och innehåll för de äldre i kommunen. Tjänsterna och 
deras innehåll har poängsatts och en utgångspunkt har varit att ju högre poäng en kommun fått 
desto bättre service erbjuds vårdtagarna i kommunen. Vid en nationell jämförelse mellan Avesta, 
Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Lindesberg, Ludvika, Mariestad, Mora och Sala, som 
sammanställdes 2008, är det inga stora skillnader mellan kommunerna. 

Ställs kostnaderna mot utbud blir differensen större. Av jämförelsen framgår att antagandet att ett 
rikare serviceutbud leder till en högre kostnad för kommunen inte stämmer. Exempelvis har Sala 
relativt låg kostnad och högt utbud. 

Ett äldreboendeindex har använts för att fånga kvalitativa aspekter inom de särskilda boendena. 
Resultatet visar på stora likheter mellan kommunerna. skillnaderna är främst vårdtagarnas möjlighet 
till individuella och vardagsnära aktiviteter och att kunna flytta in på en helgdag. Kommunernas 
kostnader för boendena varierar stort och det finns inte heller här någon relation mellan kostnader 
och uppnådda resultat. Orsakerna till skillnaderna finns inom andra områden. 

Väntetiden till särskilt boende är en kvalitetsfråga som under flera år varit föremål för diskussion. 
Kommunerna har undersökt väntetiden från det att man ansökt till det man får ett erbjudande om en 
plats. Här är det skillnader mellan kommunerna och Katrineholm har kortast väntetid. 
Anmärkningsvärt är att det inte tycks finnas något direkt samband mellan den genomsnittliga 
väntetiden och antalet rapporterade personer till Länsstyrelsen. 
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Även avgiftsnivåerna inom hemtjänsten har undersökts utifrån fem typfall. Det är svårt att se vilken 
kommun i nätverket som är billigast utifrån den enskildes perspektiv. Svårigheterna beror till stora 
delar på den komplexitet som finns i respektive kommuns avgiftssystem. Det är mycket svårt för den 
äldre att få en tydlig kostnadsbild och se hur kostnaderna är kopplade till de olika tjänsterna innan de 
börjar nyttja servicen. 

Sammanfattningsvis visar Mellannyckeln att kostnaden för olika tjänster inte är ett mått på att 
tjänsten är bra eller dålig. Fokus behöver i stället vara vilka tjänster som ger mest trygghet och nöjdhet 
för kunden. Vi bör satsa på dem även om kostnaden blir högre än hos andra kommuner. För att det 
ska vara möjligt är det viktigt att ta reda på vilka krav kunden har på omsorgen för att bli nöjd. 
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De kommunala nämnder som ansvarar för myndighetsutövningen ska säkerställa att den sker 
rättssäkert och med god kvalitet. Informationen om vilka sociala insatser som erbjuds ska vara tydlig. 

Äldreomsorgens värdegrund innefattar all verksamhet och innebär krav på dialog med och delaktighet 
för den äldre personen. Äldre ska ges insatser som ger förutsättningar till ett meningsfullt liv baserat 
på behov och egna val. 

Vi skapar förutsättningar så att människor kan leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv. 

Vi är en modern vård och omsorgsorganisation med individen i fokus. 

Vi arbetar för ekonomisk och social trygghet, jämlikhelt i levnadsvillkor och aktivt deltagande i 
samhällslivet för alla kommuninnevånare. 

Dialog och delaktighet 

Delaktighet Engagemang Tydlighet 

Figur7: Vård och omsorgsnämndens mål 

Studier av hemtjänst visar att äldre personer är nöjda med att få välja utförare samtidigt som de tycker 
att det är svårt att välja. De äldre vill bli lyssnade på, ha inflytande över insatserna samt få insatser 
med god kontinuitet. Äldre personer vill: 

• Få hjälp av personal de känner och har förtroende för 

• Ha hjälp av personal som vet hur hjälpen ska utföras 
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• Ha hjälp på överenskomna tider samt 

• Kunna påverka hjälpens innehåll 
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Det finns skillnader i äldres synpunkter beroende på hur mycket hjälp de har. För äldre som enbart 
har serviceinsatser är hur tjänsten utförs viktigare än personalens bemötande. Äldre som har mycket 
hjälp såg det omvänt, de betonade mer personalens bemötande än hur tjänsterna genomfördes. 
Mellangruppen, som var i brytningen mellan oberoende och beroende är mest kritiska. Forskning visar 
att när personer förlorar sitt oberoende och behöver hjälp av andra så påverkas självkänslan1. 

Anspråksnivån är kopplad till hjälpbehovets storlek. Så ju större hjälpbehov desto lägre anspråk. 
Upplevelsen av att personal har bråttom bidrar till att anspråksnivån minskar och även självkänslan. 
Det medför att omsorg i högt tempo minskar äldres möjligheter att bli bekräftad på ett personligt plan. 

Hur äldre i Sala ser på sin situation 

Av de äldre i Sala som har hemtjänst bedömer 30% sitt allmänna hälsotillstånd som ganska gott eller 
mycket gott, 43% som någorlunda och 27% som dåligt eller mycket dåligt. Av de äldre personer som 
bor i särskilda boendeformer är siffrorna omvända och något sämre, 24% bedömer att deras allmänna 
hälsotillstånd är gott eller ganska gott, 36 %som någorlunda och 40 %som dåligt eller mycket dåligt. 

Hemtjänsten 

Fråga alltid/ oftast Ibland Sällan/ 
aldrig 

Tas hänsyn till dina synpunkter 92 5 3 

Kan du påverka tid då hjälp ges 67 12 21 

Meddelas tillfälliga förändringar 75 10 15 

Finns tillräckligt med tid 84 10 6 

Är bemötandet bra 96 4 o 
Hur nöjd är du som helhet 95 3 2 

Figur 8 Äldres synpunkter på hemtjänsten i Sala 

Andelen äldre med hemtjänst som känner sig ensamma är 57% och i särskilda boenden är andelen 69 
%. Även andelen äldre som besväras av ängslan, oro eller ångest är relativt hög totalt 60% på 
särskilda boenden fördelat på 46 % med lättare besvär och 13 % med svår oro och ängslan. Inom 

1 Hjalmarsson, Ingrid, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, Stockholms läns äldrecentrum 2014:2 
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hemtjänsten är andelen med oro och ångest totalt 51% fördelat på 43 o/o med lättare besvär och 8% 
med svår ängslan och oro. I hemtjänsten känner sig 8 % otrygga, 7% varken eller och 86 o/o känner sig 
trygga medan det i särskilda boenden är 8 o/o som känner sig otrygga, 9% varken eller och 89 o/o som 
känner sig trygga. 

De äldre är relativt nöjda med utförandet, totalt sett ligger Sala högt, inom hemtjänsten är 95% nöjda 
och på särskilda boenden 86 o/o. Förtroendet för personalen är också högt. Det ligger på 94% för 
hemtjänstens personal och 88 o/o för personalen på särskilda boenden. 

Särskilda boenden 

Fråga 

Tas hänsyn till dina synpunkter 

Kan du påverka tid då hjälp ges 

Meddelas tillfälliga förändringar 

Finns tillräckligt med tid 

Är bemötande bra 

Hur nöjd är du som helhet 

Figur 9 Äldres synpunkter på särskilda boenden i Sala 

alltid/ oftast 

76 

58 

50 

63 

93 

86 

Ibland Sällan/aldrig 

18 6 

22 20 

19 31 

20 16 

6 1 

10 4 

De förbättringsområden som kan ses är att både hemtjänsten och särskilda boenden behöver förbättra 
möjligheterna för äldre att påverka tiden då hjälp ges. I särskilda boenden behövs även en utveckling 
av möjligheterna att få information om tillfälliga förändringar, tiden för utförandet hos den äldre samt 
hur verksamheten tar hänsyn till de synpunkter de äldre har om utförandet. 

Alla förvaltningens yrkeskategorier bör få kompetensutveckling om psykisk ohälsa och hur den yttrar 
sig hos äldre så att verksamheten på ett bättre sätt kan möta de behov som de äldre i Sala har. De 
äldre ska inte behöva känna sig ensamma utan bör få behov av social samvaro och aktiviteter 
tillgodosedda. Övriga områden där förbättringar behövs är att både hemtjänsten och särskilda 
boenden behöver se över vilka möjligheter äldre ges att påverka tiden. Det behövs vidare en 
utveckling av möjligheterna till social samvaro och bättre möjligheter till kontakter med övriga 
samhället. Välfärdsteknologi kan användas för att möjliggöra detta. I särskilda boenden behövs även 
en utveckling av möjligheterna att få information om tillfälliga förändringar, tiden för utförandet hos 
den äldre samt hur verksamheten tar hänsyn till de synpunkter de äldre har om utförandet. 
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Antalet anställda totalt på VOF (inklusive Arbetsmarknadsenheten J är 757 personer och av dessa är 
365 fast anställda inom äldreomsorgen (exklusive grupperna Poolen, Sjuksköterskor, Nattpatrull). 
Timanställda är inte medräknade. 

Socialtjänst Sjukvård 

Antal med trygghetslarm 554 

Antal med dagverksamhet Antal med sjukvård i dagverksamhet 

Antal med hemtjänst 450 Antal med hemsjukvård 129 

Antal med korttidsboende Antal med sjukvård i korttidsboende 

Antal med vårdboende 241 Antal med sjukvård i vårdboende 243 

Totalt Total 

Figur 10 Fördelningen av antalet äldre som får vård och omsorg i Sala 

Det står idag 17 personer i kö och väntar på plats till ett vård- och omsorgs boende .. Andel km för 
hemtjänstens transporter under ett år är 675 207 km till en kostnad på 2 222 226 kr. 

Regelverk i form av lagstiftning och styrdokument 

Äldreomsorgen arbetar så att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt samt ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra2• Vård- och omsorgsnämndens planering, organisation 
och arbete inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv med respekt för självbestämmande och 
integritet3. Förvaltningen medverkar på nämndens uppdrag i samhällsplanering och samverkar med 
kommunala förvaltningar samt andra huvudmän. 

Ambitionsnivån är hög. Äldre erbjuds en trygg tillvaro med möjlighet att få service, omsorg och vård 
för att kompensera för funktionsnedsättningar. De ses som unika individer som får styra sitt eget liv. 
De har tillgång till tjänster som gör det möjligt för dem att klara sin tillvaro, känna trygghet och vara 
delaktiga i samhällslivet. Ansvaret för kommunens olika förvaltningar är insatser på tre nivåer 

• strukturella åtgärder som inriktas mot förhållanden i samhället; samhällsplanering; 
tillgängliga boendeformer, tillgänglig kollektivtrafik och allmän service 

z 5 kap 4§ Socialtjänstlagen (2001:453) 
3 1 kap 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) 
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• generella åtgärder som är insatser riktade mot grupper, att vid en viss ålder ha rätt till 
trygghetslarm, öppna verksamheter i form av träffpunkter, uppsökande verksamhet, hjälp via 
fixarfunktioner etc. 

• individuella åtgärder som är insatser för enskilda personer som är individuellt behovsprövade 
med beslut om insatsen, t.ex. personlig omvårdnad ochfeller serviceinsatser 

Tanken med strukturella och generella insatser är att de ska vara förebyggande och minska behovet av 
individuellt behovsprövade insatser. Generella insatser kan ges både som socialtjänst i form av öppna 
verksamheter men också som service enligt lag om kommunala befogenheter. De är då avsedda att 
förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och får inte omfatta personlig omvårdnad. 

Individuell Generell Individuell 

Lagstöd 4 kap 1§ Lagen om kommunala Patientsäkerhetslagen 
Socialtjänstlagen (SoL) befogenheter (LKB) (Ps L) 

Målgrupp Enskilda individer Grupper Enskilda individer 

Insats Individuellt anpassad Förutbestämd Individuellt bedömd 
insats- ej förutbestämd åtgärd- ej förutbestämd 

Prövning Ja- individuell prövning Nej- ingen prövning, Nej- ingen prövning, en 
utifrän lagens kriterier Generella kriterier som lagreglerad skyldighet 

grund ex. vis ålder eller 
situation- styrs av utbudet 

Beslutsfattare Biståndshandläggare Kommunpolitiker- ansvarig Legitimerad 
nämnd sjukvårdspersonal 

Rättighet En utkrävbar rättighet Ingen utkrävbar rättighet Ingen utkrävbar rättighet 

Rättssäkerhet Beslut som kan Inget beslut och ingen Inget beslut och ingen 
överklagas möjlighet att överklaga möjlighet att överklaga 

Figur U Individuell kontra generell fördelning av hjälp 

De äldre ska så långt möjligt kunna välja när och hur stödet ges4• Omsorg och insatser är av god 
kvalitet. Insatser som erbjuds är lätt tillgängliga, samordnade och anpassas till individuella behov. Det 

4 5 kap 4-5§§ Socialtjänstlagen (2001:453) 
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finns tydliga krav på ledningssystems och ett systematiskt förbättrande arbete6• Ett aktivt arbete 
behövs inom följande områden: 

• Planering och ledning 

• Personalens kompetens 

• Intern och extern samverkan 

• Handläggning och dokumentation 

• Omsorgens innehåll 

Där verksamhet läggs ut på entreprenad eller kundval tillämpas utarbetas tydliga kvalitetskrav för 
insatserna. Det ställer också krav på att organisationen kan hantera uppgifter i en beställar- och 
utförarorganisation (BUM). Eftersom äldre ofta har kognitiv svikt behövs ibland även motiverande 
insatser för att de ska ta emot den hjälp som de behöver. Det är ett arbete som ingår i den uppsökande 
verksamheten. Äldre kan även behöva stöd och rådgivning för att kunna välja utförare. 

strukturella och generella åtgärder- stöd och åtgärder utan beslut 

I Sala erbjuds strukturella och generella åtgärder där ansvaret ligger på flera olika nämnder med en 
gemensam förvaltningsorganisation. 

Kompletteringstrafik- Kompletteringstrafik utförs helgfri måndag-fredag mellan ki.09-14.30 i 
områden med gångavstånd över 1200 m till hållplats med visst minimiutbud. Antalet resor är 
begränsat. Resan ska göras till närmaste ort med basutbud av handel och service. Resan beställs minst 
4 timmar i förväg och priset är detsamma som gällande busstaxa. 

Hemsändning av dagligvaror till hushåll i glesbygd finns för en leverans per vecka och från närmats 
belägna butik. Det finns även möjlighet att få hemkörning av mat. 

Servicetjänster för personer över 75 år- Servicetjänster ingår i Salas valfrihetssystem och ges i form av 
hjälp upp till9 timmar per månad med vanliga hushållsgöromål i den egna bostaden. Hjälpen omfattar 
städning, tvätt, strykning och mangling samt fönsterputs och utförs på vardagar. Den äldre bestämmer 
vad som ska ingå och planeringen av hur hjälpen ska ges sker i samråd med personal. Den äldre 
personen kan själv välja utförare, antingen certifierade privata alternativ eller kommunens hemtjänst. 

Biblioteksservice-För äldre och andra personer med funktionsnedsättningar ges möjlighet att ta del 
av bibliotekets utbud genom att böcker levereras kostnadsfritt till det egna boendet av bokbussen. 

Äldretjänst-Salas kommunfixare är en kostnadsfri servicetjänst för äldre personer över 75 år. 
Personalen utför enklare vardagliga men riskfyllda göromål åt äldre personer. Verksamheten är 

s 5 kap la§ Socialtjänstlagen (2001:453) 
6 Nationella bedömningskriterier, Socialstyrelsen, 2012-11-08 
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inriktad mot ett förebyggande och säkerhetsfrämjande arbete, mot förekomst av ohälsa, olycksfall och 
skador. 

Väntjänsten- är en verksamhet som kompletterar vård och omsorg genom att bryta isolering samt 
bidra till trivsel och gemenskap. 

Dagverksamhet-Dagverksamheten är öppen för äldre personer i ordinärt boende. Verksamhetens 
inriktning är social samvaro och lättare rehabilitering och träning. 

Anhörigstöd- Närstående kan få stöd och avlösning i olika former. En särskild stödverksamhet finns i 
form av en träffpunkt där närstående ska kunna mötas, få samtal och rådgivning samt möjligheter till 
social kontakt och gemenskap med andra anhöriga och närstående. 

Individuella insatser- stöd och åtgärder med beslut 

Individuella insatser som kräver beslut finns i olika former. Prövningen görs enligt förvaltningslagens 
regler och aktuelllagreglering med krav på god rättssäkerhet. En utredning innehåller vanligtvis 
delarna; ansökan, utredning och beslut. Vid delavslag eller avslag kan den äldre överklaga till domstol 
som då prövar om frågan är korrekt bedömd och beslutad. 

Bygg och miljönämnden ansvarar för bostadsanpassning och kommunstyrelsen för färdtjänst som 
båda är individuellt behovsprövade insatser med beslut. Bostadsanpassning kan sökas av personer 
med bestående funktionsnedsättning och utges i form av ekonomiskt medel, ett bidrag till 
bostadsan passningen, till att anpassa eller bygga om bostaden. 

Färdtjänst kan beviljas personer som har långvariga funktionshinder och till en följd av det har 
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. 
Riksfårdtjänst kan beviljas personer som har stora och varaktiga funktionshinder och som en följd av 
det inte kan resa till normala reskostnader. 

Vård och omsorgsnämnden ansvarar för biståndsbedömda tjänster i form av trygghetslarm, 
dagverksamhet, hemtjänst och olika former av särskilt boende. För att få bistånd krävs att den 
sökande har ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet ska tillförsäkra den äldre en 
skälig levnadsnivå Nämnden ansvarar även för sjukvården i särskilda boendeformer och 
hemsjukvården. 

Service 

städning 

Inköp 

Tvätt 

Post och bankärenden 

Trygghetslarm 

Personlig omvårdnad 

Tillsyn 

Promenader 

På och avklädning 

Tillredning av måltider 

Dusch 
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Hjälp med måltider 

Personlig omvårdnad 

Toalettbesök 

Avlösning 

Ledsagning 

Figur 12 Hemtjänst som erbjuds delas in i service och personlig omvårdnad7
• 
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Särskilda boendeformer omfattar både vård och omsorgsboenden och korttidsboenden. I särskilda 
boendeformer ingår ett ansvar för sjukvård i vilket ingår rehabilitering och hjälpmedel. De särskilda 
boendeformer som finns i Sala kommun benämns korttidsboende respektive vård och 
omsorgsboenden. De drivs av Vård och omsorgsförvaltningen och av Attenda Sverige AB. För att flytta 
till ett särskilt boende krävs ett biståndsbeslut De personer som beviljas särskilt boende idag är 
sjukare och har större behov av vård- och omsorg. Det ställer ökade krav på medarbetares kompetens. 
Med sjukare äldre blir läkemedelshanteringen en utmaning som kräver både kunskap, engagemang 
och resurser. 

Det blir allt vanligare att personer som tidigare beviljades särskilt boende bor kvar i egen lägenhet och 
i stället får vård och omsorg av hemtjänsten. Många äldre vill bo kvar men det förutsätter att bostaden 
kan anpassas samt att det finns tillgång till hiss. Det är idag mer vanligt förekommande att äldre 
känner trygghet så att de kan tänka sig att bo kvar i sina ordinarie bostäder även med omfattande 
behov av vård och omsorg. 

Hemsjukvård och hemrehabilitering 

I Sala har kommunen övertagit ansvaret för hemsjukvård för vuxna personer. l uppdraget ingår 
primärvård till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå Det ingår akuta och 
planerade besök för alla patientkategorier året runt. En viktig del i sjuksköterskornas arbetsuppgifter, 
utöver det egna arbetet med sjukvårdande insatser, är att handleda omsorgspersonaL Andra 
återkommande och nödvändiga uppgifter är att dokumentera arbetet samt rapportera till 
kvalitetsregister. 

Medarbetare på hemrehabiliteringen arbetar med träning i hemmet och närmiljön för att förbättra och 
behålla förmågor. Möjlighet finns också till uppföljning vid kronisk eller långvarig sjukdom. Arbetet 
sker ofta i team där flera yrkeskategorier ingår. I den egna bostaden kan hemrehabilitering ges av 
rehabteamet men den kan också ges i dagverksamheter eller i samarbete med hemtjänsten. 

Hemrehabiliteringen ansvarar även för förskrivning av hjälpmedel som underlättar vardagslivet samt 
utfärdandet av medicinska intyg som kan behövas vid ansökan om bostadsanpassning eller färdtjänst. 

7 Hjalmarsson, Ingrid, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, Stockholms läns äldrecentrum 2014:2 
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Själva hanteringen av bostadsanpassningen ligger formellt på en annan nämnd men genererar en hel 
del arbete, utöver intygen, för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Många äldre klarar inte 
processen själv. 

Samverkan och samordning av individens insatser 

En konsekvens av kvarboende och förändringarna i samhället är att äldreomsorgens uppdrag idag 
riktats mer mot sjukvård och omvårdnad och mindre mot hemmets skötsel. Samtidigt har antalet 
personer i särskilt boende minskat och antalet personer med hemtjänst har ökat. En stor grupp 
behöver insatser från både hemtjänst och hemsjukvård. Det medför ökade krav på planering och 
schemaläggning samt ett ökat behov av kompetent personal och administrativt stöd. 

För att äldreomsorgen ska fungera väl förutsätts även att samverkan inom kommunen samt mellan 
kommun och landsting fungerar tillfredsställande då det ofta finns behov av samordning runt 
individen och de insatser som ges. Med tanke på de organisatoriska förutsättningarna är det en 
utmaning. Det behövs en tydlig ansvarsfördelning framför allt för grupperna multisjuka äldre samt 
äldre personer med missbruk, utvecklingsstörning och psykiatriska funktionsnedsättningar. 

Samverkan med sjukvården behövs både med primär- och slutenvård. För såväl kommunen som 
landstinget finns ett starkt ekonomiskt incitament att ta hem äldre när de bedöms utskrivningsklara. 
Den tendens som kan ses är att övertagandet av hemsjukvården medfört att äldre skrivs ut för tidigt 
och att insatserna i form av hälso- och sjukvård ökar. Arbetet bör ha fokus på att undvika 
återinläggning inom slutenvård då det medför stora kostnader. Det är mer kostnadseffektivt att arbeta 
förebyggande genom samordnat och långsiktigt arbete med riskgrupper för att minska kostnadernas. 
En av riskgrupperna är multisjuka äldre med omfattande och sammansatta behov av omsorg och vård. 
För att kunna möta deras behov behövs en fungerande samordning mellan kommun och landsting. 

s Bättre liv för sjuka äldre, (2012)Sveriges kommuner och landsting 
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För att få en helhetssyn och kunna anlägga ett långsiktigt perspektiv på utveckling har vi valt ett 
längre tidsperspektiv än 2021 för Äldreplanen. Vi har tagit med en prognos ända till år 2033. 
Anledningen är att vi kan påverka de stora förändringarna som kommer strax efter år 2021 om vi 
redan nu påbörjar ett förebyggande arbete som kan påverka hälsoläget i framtiden. För att få fu ll 
effekt behövs det långsiktiga perspektivet. 

Sala kommun har en vision att öka folkmängden till 25 000 personer år 2025. Enligt SCB så får Sala 
kommuns en blygsammare utveckling av folkmängden. År 2025 beräknas 22 638 personer bo i Sala 
och år 2033 beräknas 22 889 personer bo här. Befolkningsökningen kommer att plana ut efter 2025. 
Detta beror på två orsaker i beräkningen. 

Antal 
Personer 

23 000 ---------- ---------------------------------------------------------------------------------------- - --

22 800 ----------- - . 

22 600 

22400 

22 200 

22 000 

21 800 ----- - ---- - - ---- --------------------- - - ----- ------------ -------- ---------- ----- -
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21200 r 

2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 
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Figur 13 Prognos för Sala kommuns befolkningsutveckling till 2033. 

2029 2031 2033 J 
År 

En orsak till utvecklingen är att när den stora puckeln med 40-talisterna avlider så blir det ett 
födelseunderskott i kommunen. 

En annan orsak är att SCB:s prognos för in och utvandring endast görs fem år framåt i tiden. Det är 
den tid de kan överblicka konsekvenserna av nuvarande politiska beslut och världsläget Efter dessa 
fem år görs ingen beräkning utan prognosen ligger kvar på en ganska blygsam utveckling av 
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invandringen. Här finns möjligheter att påverka befolkningsutvecklingen på lokal nivå genom ett ökat 
mottagande av flyktingar. 

Prognosen har heller inte kompenserats med den ökade tillgången av hus och lägenheter vilket 
troligtvis ökar med att dödstalen ökar. Om Sala kan frigöra fler bostäder för äldre genom att införa 
alternativa boendeformer, kommer det verkliga utfallet i framtiden att se annorlunda ut. Här finns det 
möjligheter att påverka befolkningsutvecklingen med lokala beslut. 

Befolkningen kan också öka med ökad inflyttning, vilket kräver byggande av fler bostäder. Det är också 
viktigt att vara en attraktiv kommun genom att behålla utbudet av handel i Salasamt att underlätta 
pendlingsmöjligheterna till närliggande arbetsmarknader. 

Andel pensionärer 

Andelen äldre kommer att öka i framtiden, främst om något år då 40-talisterna går i pension. Behovet 
av vårdplatser kommer inte att nämnvärt påverkas de första 10 åren då 40-talisterna ännu inte har 
något vårdbehov. Fram till2021 kommer antal äldre personer med vårdbehov att minska med ett 
fåtal personer, trots att innevånarantalet ökar enligt SCB:s beräkning. Medellivslängden har ökat och 
dagens pensionärer är både friska och aktiva långt upp i åldern vilket betyder att vårdbehovet för en 
pensionär beräknas bli aktuellt först efter 80 års ålder. 
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Figur 14 Prognos antal personer i åldersgrupper över 65 år 2013-2033 
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Av diagrammet kan utläsas puckeln med 40-talisterna genom åren och att många kommer att fylla 80 
om ca 10 år. Det är i den åldern som det stora behovet av hjälp i vardagen normalt sett inträffar för 
pensionärer i den åldersgruppen. 
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Lägger vi ihop antalet personer 80 är och äldre där vi av erfarenhet vet att vårdbehovet uppstår så ser 
vi att dagens antalligger på 1372 personer. År 2021 är antalet 1486 men 10 år senare är antalet 2233. 
SCB beräknar att medellivslängden ökar med ungefär 2 år till 2033. Ökningen av antal äldre är inte 
detsamma som ökning av behovet av vårdplatser. Prognosen ger dock stöd för tolkningen att behovet 
av vård kommer att öka markant efter 2021. 

Andel skattebetalare 

Vi kan också se på andelen av befolkningen över 65 är i förhållande till arbetsför befolkning. Vi 
uppskattar att befolkningen i snitt börjar komma ut i arbetslivet vid 25 års ålder och att de arbetar till 
65 är. Med dessa förutsättningar får vi en sjunkande kurva för andelen arbetsföra och en ökning av 
andelen äldre. Prognosen tar inte hänsyn till invandring eller andra marknadskrafter utan är endast en 
ren uträkning efter dagens siffror. Det innebär att den är möjligt att påverka. 

Det finns idag 1 O 630 personer i åldern 25-64 år som har möjligheten att generera skattepengar till 
kommunen. År 2021 beräknas dessa sjunka till10 512 personer och år 2033 beräknas att 10 213 finns 
i arbetsför ålder, en minskning med ca 4 %. 

Pensionärerna är idag 5015 personer och ökar år 2021 till 5669 och blir år 2033 6236 personer. Det 
blir en ökning med 24 %. 
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Det är mycket positivt att antalet äldre personer blir fler men det innebär också en utmaning för 
kommunen. Det är uppenbart att med denna prognos kommer kommunens intäkter inte att räcka till 
och täcka kostnaden för den vård och omsorg som vi är vana vid. Fler äldre innebär fler personer med 
behov av insatser vilket innebär att kommunala resurser behöver omfördelas och tillföras för en 
fortsatt god omsorg och vård. 

Om vi utgår från synsättet att människans liv kan delas in i fyra åldrar så avser den tredje och fjärde 
åldern tidsperioden från när vi blir äldre. Den tredje åldern är då från pensioneringen fram till när vi 
inte längre kan leva oberoende av hjälp från andra. Personer i denna ålder behöver tillgång till 
varierade boendelösningar och tillgängligt samhällsutbud i form av kollektivtrafik, service och 
aktiviter. Den fjärde åldern står för den sista tiden. Den präglas ofta av sjuklighet, av nedsatt fysisk och 
mental förmåga, när vi inte klarar oss själva utan är beroende av hjälp från andra. Det är personer i 
den fjärde åldern som behöver kommunens äldreomsorg. De har ofta behov av omfattande vård- och 
omsorgsinsatser p g a fysiska funktionsnedsättningar och det är även vanligt med kognitiv svikt och 
demenssjukdomar. Det medför ett behov av en personcentrerad omsorg och vård som utgår från 
individens behov och perspektiv. Att ta hand om äldre i behov av vård och omsorg är ett av samhället 
viktigaste ansvarsområden, ett delat ansvar mellan kommunen och landstinget. Trots detta är det 
fortfarande i hög grad närstående som ger merparten av stödet till äldre. För att närstående som vill 
vårda sina anhöriga ska orka med krävs tillgång till stöd som utformas i samråd med de närstående. 
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Vårt samhälle är idag utformat så att äldre idag i högre utsträckning än tidigare kan leva ett oberoende 
liv högt upp i åldrarna och klara sig på egen hand. Förändringar som bidragit till och förutsättningarna 
för det är9: 

• att äldre har en bättre ekonomi, tillgång till moderna bostäder och ny teknologi 

• en utbyggd samhällsservice i form av färdtjänst, utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik som 
underlättar för äldre samt 

• en utbyggd hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla samt medicinska framsteg som möjliggör 
behandling av olika slags sjukdomar 

Det finns därför enligt regeringskansliet fyra vägar att välja mellan eller en kombination av dessa lo. 

1 Antingen får medborgarna betala mer i skatt eller i premier för att få nuvarande service. 

2 Bibehållen skatt eller premier med minskat utbud och sämre service. 

3 Rationalisering eller ökad effektivitet, dvs mer service för samma kostnad. 

4 Öka andelen skattebetalare. 

Även om vi väljer en eller flera av dessa vägar så har vi inte möjlighet att styra utvecklingen helt själv. 
Kommunens innevånare har också kostnader för sjukvård som idag finansieras av Landstinget via 
skattsedeln, där kommunen inte har lika stora möjligheter att påverka sjukvårdens vägval i framtiden. 
Äldreomsorgen är en komplex verksamhet, stadd i ständig förändring som drivs av samhällsutveckling 
och tekniska innovationer. Det medför utmaningar i form av prioriteringar och utvecklingsbehov. Fler 
ska dela på de resurser som finns samtidigt som kravet på en god kvalitet kvarstår. 

Landstingets möjligheter 

Till skillnad från den kommunala verksamheten har sjukvården en mycket stor potential för 
effektiviseringar enligt LEV. Sjukvården idag liknas vid hur bankerna fungerade innan Internetbanken 
kom till stånd. Att stå i kö för att få betala sina räkningar på bank liknas med att stå i kö för att få träffa 
en läkare som ska fastställa en diagnos. Framtiden är att diagnoser fastställs från hemmet via Internet 
och många av standardprover tas i hemmet för att analyseras via postgång eller direktuppkoppling till 
laboratorium. Efter denna förberedelse kommer första läkarbesöket in i kontakten med sjukvården för 
att få bot. Läkaren har redan vid detta besök underlag för rätt bedömning av sjukdom. Vid kroniska 
sjukdomar så blir läkarbesöket endast aktuellt vid förändringar. Den sjuke sköter om sin sjukdom själv 
med egen dialys eller insulin. Det finns stora andra samhällsbesparingar med denna framtida sjukvård 

9 Hjalmarsson, Ingrid, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, Stockholms läns äldrecentrum 2014:2. 
1o Socialdepartementet, Den ljusnande framtid är vård, LEV-projektet 
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i resor, tid, personal- och lokalkostnader. Liknande bilprovningen så bokar du en tid själv med din 
läkare när det passar dig och ditt arbete. 

LEV pratar också mycket om ett förebyggande arbete för att förebygga sjukdomar. Bättre hälsa 
minskar vård och omsorgskostnaderna per individ. Äldre människor behöver mer sjukvård än yngre. 
Landstingets sjukvård bär enbart ca en tredjedel av de totala ohälsakostnaderna så om Landstinget 
kan intensifiera sitt förebyggande arbete kommer det även kommunerna till godo. Om kommunerna 
kan underlätta möjligheten för innevånarna att behålla hälsan så kommer både kommunen och 
Landstinget att tjäna på det. 

Kommunens möjligheter 

Vad kan då kommunen göra för att påverka sina förutsättningar för framtiden? Det finns en del vi kan 
göra för siffrorna som SCB presenterar är inte ett facit på hur Sala kommun kommer att se ut 2033. 
Det är en prognos på hur det ser ut om vi inte aktivt börjar påverka och arbeta för en förändrad 
situation. Visserligen händer inte så mycket med omsorgen som Äldreplanen ska omfatta fram till 
2021 men ett förebyggande arbete bör påbörjas redan under denna period. Förebyggande åtgärder 
och andra komplicerade projekt kräver år av planering och en god framförhållning. 

Möjligheterna kan delas in i fyra delar, att minska ohälsan, öka skatteintäkterna, vidta åtgärder för ett 
tillgängligare samhälle som underlättar boende i egna hem samt effektivisera vården och omsorgen. 
Det bör ställas krav på att den kommunala verksamheten drivs säkert, kostnadseffektivt och ständigt 
utvecklas så den håller en hög kvalitet. 

Vi har träffat de flesta pensionärsorganisationer och äldreomsorgens olika yrkeskategorier i 
rundabordssamtal för att få tips och råd om hur vi bör möta den utveckling som redovisas. Flera av 
dessa tips och råd bör införas med omedelbar verkan. 

Ett aktivt förebyggande arbete 

Förebygga ohälsan. 

Kroppen är gjord för att vara aktiv. Genom att få människor i alla åldrar att röra på sig går det att 
förebygga behovet av traditionell sjukvård. Vi måste se till att innevånare i Sala är aktiva och att de 
regelbundet ges möjlighet att kontrolla sin hälsa innan de får symptom och behöver sjukvård. 

Det framtida behovet av vård och omsorg går även att påverka i positiv riktning genom att förbättra 
äldres hälsa och rörelseförmåga. Kommunen kan genom ett förebyggande arbete identifiera 
riskgrupper och påverka livsstil och levnadsvanor. Forskning visar att fyra områden är viktiga för att 
stärka det friska och förebygga ohälsa för ett hälsosamt åldrande11 : 

n Socialdepartementet, Den ljusnande framtid är vård, LEV-projektet 
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• Social gemenskap och stöd 

• Meningsfullhet 

• Fysisk aktivitet 

• Goda matvanor 
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Insatser här leder till ökad livskvalitet för den äldre men även samhällsekonomiska vinster. I Sverige 
drabbas cirka 17 000 äldre per år av höftfrakturer och minst 1 500 dör till följd av fallolyckor. 
Psykologiska konsekvenser kan vara lika förödande som fysiska skador. Rädsla att falla igen och lägre 
tillit till den egna balansen kan påverka livskvalitet, hälsa och aktivitetsnivå. Cirka 40 procent av äldre 
som fått en höftfraktur kan inte återgå till sitt ursprungliga boende. 

Det finns studier som har utvärderat effekten av fysisk träning i grupp och multifaktoriella åtgärder. 
Variationen i effekt mellan de enskilda studierna är stor men en genomgång av dessa studier visar att 
fallfrekvensen minskar i snitt cirka 25-30 procent med dessa åtgärder. Balansträning verkar vara en 
viktig komponent i den fysiska träningen, enbart styrketräning minskade inte fallfrekvensen. 
Studierna visade att en förändring i hemmiljö minskade fallfrekvensen i snitt cirka 20 procent; bäst 
effekt fås för personer med hög fallrisk och när interventionen är utförd av en arbetsterapeut. 

Det förebyggande arbetet i kommunen behöver inriktas på att förebygga ohälsa både hos äldre 
personer generellt och utvalda riskgrupper. Det behövs en översyn av det förebyggande arbetet, att 
utforma tydliga mål som omfattar flera av kommunens förvaltningar samt som utvecklas i samverkan 
med landstinget. 

Åtgärder för att förebygga ohälsa 

För att förebygga ohälsa bör hela befolkningen aktiveras. Vi behöver öka möjligheterna till 
spontanidrott, öka tillgången till sporthallar och till aktivitetsparker. Varför inte ett nytt 
tillgänglighetsanpassat äventyrsbad? I skolan behövs en skolverksamhet som uppmuntrar rörelse och 
regelbundna hälsokontroller på elever via elevhälsan borde vara obligatoriskt för alla. 

Förebyggande åtgärder kan vara att aktivera de äldre genom en anpassad sport-, kultur- och 
föreningsutbud. Alla behöver röra på sig, använda hjärnan och stimuleras med nya intryck. Det 
behöver även erbjudas regelbundna hälsoundersökningar liknande mammografi såsom kontroll av 
blodtryck, diabetes och cancer för hela befolkningen i kommunen. Liksom obligatorisk 
medicingenomgång för att undvika övermedicinering eller feldosering. 

En god tandhälsa har också betydelse för hälsan och ett samarbete mellan tandvården och kommun 
borde inledas. En stor del av de sjukdomar som hanteras i sjukvården är ett resultat av livskriser, 
psykiska problem, missbruksproblem som behöver förebyggas på ett annat sätt än utbildad 
sjukvårdspersonal. En större satsning på kuratorer, mentorer eller träningscoacher kan minska 
kostnaderna i framtiden. 
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Att öka möjligheterna att färdas med cykel skulle innebära mer daglig motion genom att låta bli att 
använda bilen. Vi borde göra en satsning på säkra cykelstråk både inom Sala och mellan närliggande 
orter. 

Atgärder för att förebygga fallolyckor 

En viktig del är att förebygga ohälsa med fokus på fallolyckor hos äldre. Fallolyckor är den i särklass 
vanligaste typen av olycka och är ofta inkörsporten till ett vård- och omsorgsboende. Det finns en 
ökad risk för fall under utövandet av vardagliga aktiviteter för äldre. Hög ålder innebär en försämring 
av balans och syn vilket ökar risken för fall. Även nedsättningar i muskelstyrka, reflexer, sämre 
nutrition samt användningen av vissa läkemedel ökar risken för fall. Det förebyggande arbetet 
behöver inriktas på att minska risken för fall och att minska skadorna vid fall. 

Fokus bör därför vara att tillhandahålla mer träningsmöjligheter. Särskilda tider på gym och i 
idrottshallar bör avsättas för de äldre. Det bör vara gratis eller pensionärspriser på dessa tider. Viktigt 
är också att identifiera riskpersoner och erbjuda möjligheter till träning. Alla äldre från 65 år och 
uppåt bör erbjudas riskbedömning i samarbete med primärvården. Träning i olika former bör 
erbjudas alla äldre i kommunen samt att träning i grupp av balans och styrka bör erbjudas till äldre i 
ordinärt boende med hemtjänst samt även till äldre i vård- och omsorgsboenden. 

Möjligheterna till träning bör kombineras med den verksamhet som redan finns i form av fixartjänster 
där arbetet handlar om att minimera risker i omgivningen, i det egna hemmet. Det är också möjligt att 
med enkla medel, som att dela ut broddar till alla i en viss ålder, kunna minska fallfrekvensen utomhus 
vid halt underlag. Viktiga delar är också att tillgängligheten säkerställs genom att äldre prioriteras t.ex. 
i samband med snöröjningen vintertid. 

Aktivitetshus för äldre- möjlighet till social gemenskap, träning och kulturella aktiviteter 

Ett aktivitetshus bör finnas med möjlighet till social samvaro och träning i grupp för ökad 
funktionsförmåga. Det bör vara en naturlig samlingsplats på varje ort, där äldre kan träffas för en 
pratstund. Det kan vara på biblioteket eller vid idrottshallar. En lokal där äldre och yngre kan fika, gå 
studiecirklar, träna, få information och stöttning i olika frågor. Särskilda grupper bör finnas för äldre 
som tillhör personkretsen för LSS. Möjlighet ges även att anordna pub kvällar och liknande aktiviteter 
för både yngre och äldre både på aktivitetshus och i särskilda boenden. Det bör finnas en lokal per 
mindre tätort. I lokalerna kan föreningar anordna verksamhet med utökade förenings bidrag. 
Organiserade former av upphämtande verksamhet till aktiviteter kan ordnas. Aktivitetshusen bör ha 
öppet kvällar och helger och det bör ses över om kulturutbudet för äldre kan subventioneras. 
Verksamheten vid Väntjänsten bör utökas så äldre kan bli hjälpta att komma ut. 

Fritidsförvaltningen bör ha ett huvudansvar men alla förvaltningar förväntas bidra. Ett varierat utbud 
av aktiviteter kan fås genom Kultur och fritid i samarbete med skol- samt vård och 
omsorgsförvaltningen samt frivilligorganisationer, sjukvård och näringsliv. 
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De sociala aspekterna bör betonas mera inom de insatser som beviljas äldre. Undersökningar har visat 
att de som fick hemtjänst med några timmars städning i veckan blev mycket piggare än de utan besök 
Den sociala kontakten och besöket viktigare än själva städningen. Möjligheten att utöka insatser så att 
matlag inom hemtjänsten erbjuds alternativt att det anordnas på aktivitetshuset bör undersökas. 
Utbudet av två maträtter bör utökas så att mat erbjuds utifrån individernas önskemål. Ett mer 
utvecklat arbete med mathanteringen behövs på värd- och omsorgsboenden. God och näringsriktig 
mat är en kvalitetsfaktor inom äldreomsorgen. Ett eget koncept för hur kost och mathållning sköts bör 
utvecklas. De äldre bör få påverka maten i högre utsträckning och en översyn bör göras av 
matsituationen och maten för äldre även på värd- och omsorgsboenden. Här har kostenheten och Vård 
och omsorgs- och skolförvaltningen ett gemensamt uppdrag och ansvarsområde. 

Uppsökande arbete 

Äldre som grupp söker ofta inte hjälp förrän de inte längre klarar sin vardag. Det är vanligt att det är 
anhöriga och personer omkring den äldre som anser att hjälp behövs och som tar kontakt med 
myndigheterna först. Den uppsökande verksamheten behöver användas för att motivera där individer 
inte tar emot behövliga insatser. Det behövs en aktiv uppsökande verksamhet för vissa grupper som 
kompletterar uppföljningen av utsatta individer. En viktig del i det arbetet landstingets arbete med 
riskprofiler, GRS. Det går att ha en årlig uppsökande verksamhet från kommun eller landsting för att 
prata om hälsan och frivillig kontroll av hälsan hos äldre. Det gäller att hitta de som sitter ensamma i 
sina bostäder men inte ger sig till känna. Det bör även innefatta att i samarbete med Landstinget söka 
upp och stödja anhöriga som vårdar sina nära i hemmet. 

Det uppsökande arbetet bör ses över och uppdraget fördelas så att Vård och omsorgsförvaltningen har 
en uppsökande verksamhet för grupperna barn och unga, personer med missbruk samt personer med 
funktionshinder och äldre personer. Ansvaret för uppsökande verksamhet bör ligga på Vård och 
omsorgsförvaltningen i samarbete med kommunens övriga förvaltningar samt landstinget. 

Lätt tillgänglig information 

Flera lokaler behöver utrustas med hörselslingor så att personer med hörselnedsättning kan ta del av 
aktiviteter. Kommunens hemsida bör uppdateras och utvecklas och göras mer tillgänglig för invånare 
som inte är svensktalande eller som på grund av funktionsnedsättning har svårt att tillgodogöra sig 
textinnehållet Information bör finnas som 

• 

• 

• 

• 

Lättläst version 

Information på andra språk 

Ljudstöd 

Filmer 
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Ansvaret för seniorguiden och hemsidan bör vara ett uppdrag för Medborgarkontoret i samråd med 
övriga förvaltningar. 

Ett anhörigcentrum som utvecklar stöd till anhöriga och närstående 

En annan viktig grupp för det förebyggande arbetet är närstående. Att drabbas av egna hälsoproblem 
är en av de mest uppmärksammade konsekvenserna hos närstående. Utmaningen för verksamheten är 
att erbjuda ett individuellt anpassat stöd till närstående. Informationen riktad till närstående behöver 
utvecklas och hållas uppdaterad på hemsidan. Tillgång ska finnas till informationsblad och broschyrer 
som förmedlar att närstående har möjlighet att vara delaktiga. Ansvaret bör även fortsättningsvis ligga 
på Vård och omsorgsförvaltningen. 

Öka antalet skattebetalare 

Det finns en hel del åtgärder vi kan vidta för att påverka inflyttningen av skattebetalare, vilket också är 
den vision som är fastslagen med 25 000 innevånare 2025. 

Vi bör öka andelen förvärvsarbetande som bor inom kommunen. Ett sätt är att få fler arbetstillfällen i 
kommunen för att locka hit folk i arbetsför ålder. En avgörande fråga är då att det finns bostäder som 
passar familjer i arbetsför ålder, antingen genom att frigöra bostäder som redan finns men som bebos 
av äldre personer eller bygga nya bostäder. Viktigt är också att förbättra möjligheter att pendla om 
arbetet finns på annan ort. Samtidigt behöver samhällsservicen utvecklas så att vi kan erbjuda en 
attraktiv barnomsorg och skola för att locka barnfamiljer att bosätta sig här. 

Möjligheterna att arbeta efter pensionsåldern skulle innebära mer skatter till kommunen. Vi kan även 
tillskapa trygghetsboenden eller seniorboenden som kan locka äldre genom att erbjuda en viss service 
och rekreationsmöjligheter nära boendet. 

Ett tillgängligt samhälle underlättar boende 

En viktig insats för ökad delaktighet är tillgängligheten vad gäller färdtjänst och den allmänna 
kollektivtrafiken som behöver bli bättre. Även en ökad variation av och tillgänglighet till kommunala 
boendelösningar behövs. Ett bättre utbud ger ökade valmöjligheter att välja en boendelösning som 
passar den äldres livsituation. Andelen lägenheter där hiss finns bör öka samt möjlighet till 
handkappanpassning men även kollektivboenden, seniorbostäder, trygghetsboenden och särskilda 
boenden. För alla boendeformer behövs en bra tillgänglighet, de bör anpassas eller vara lätta att 
anpassa till behov hos individer med funktionsnedsättningar. 

En tillgängligare kollektivtrafik 

Det behövs en variation av olika transporter. Vi behöver erbjuda en kollektivtrafik som kan ersätta 
transporter med egen bil. De som inte har tillgång till egen bil måste också få en möjlighet att vara med 
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på aktiviteter. Allmänna kommunikationerna bör förbättras genom att Silverlinjen anpassas med 
högre turtäthet, körtiderna behöver omfatta kvällar och helger och gå till kommunens mindre orter. 
Kollektivtrafik på landsbygden som är anropsstyrd underlättar egna resor. Även kvällsbussar och 
helgbussar är nödvändigt för att kunna gå på bio eller annat kulturutbud. Möjlighet ges till hjälp på 
bussen med lyft av varor samt av- och påstigning så att alla med rörelsehinder och svårigheter att 
klara lyft kan ta sig till affårer och aktiviteter. Kompletteringstrafiken bör tillåta mer än två kassar per 
person under resa. Möjligheter för äldre och rörelsehindrade att resa utan färdtjänst för att kunna 
vara med på aktiviteter, t.ex. transporter till kulturutbud och sporthändelser behöver bli bättre. 
Specialfordon (permobiler) tillåts att komma med på färdtjänstresor. Speciella rabatter behövs för 
pensionärer inom kollektivtrafiken. 

Förenkla möjligheterna att få färdtjänst 

Det bör undersökas om färdtjänst kan beviljas utan ansökan för vissa grupper med rörelsehinder. Nu 
får äldre avslag på färdtjänst och beviljas i stället ledsagning via hemtjänst för att ta sig till affären. Det 
är mer kostnadseffektivt för kommunen att ha en tillgänglig kollektivtrafik kombinerad med färdtjänst 
än att bevilja hemtjänst. 

Anpassning av ordinärt boende 

En förutsättning för tillgänglighet är hiss. Fler bostäder bör renoveras med hissinstallationer. 
Flerfamiljshus måste ha plats för permobiler och rollatorer i närheten av trappuppgångar. Det ska 
också finnas laddningsmöjligheter där de ska parkeras. Automatiska dörröppnare som kan styras från 
olika platser i hemmet. Den som är sängliggande kan inte öppna för besökare om dörren är låst. Om 
alla lägenheter byggs med mått som är anpassade för den som använder rullstol, så skulle 
anpassningskostnader i framtiden kunna minskas. En lägenhet som redan är anpassad borde kunna 
reserveras för andra som behöver en anpassad bostad, men något sådant system finns inte idag. Med 
stor efterfrågan på lägenheter finns inte möjligheten att hålla på anpassade lägenheter. 

Tillgängligheten kan lösas genom en anpassning av boendebeståndet De flesta vill bo kvar i sitt hem 
men många är beroende av egen bil för att få hem mat eller sköta sysslor. För att kunna bo kvar i 
hemmet utan att vara beroende av andra finns en mängd underlättande åtgärder. Ett bra läge för nya 
lägenheter för äldre i Sala är Östra kvarteren, som är ett centralt läge nära mataffärer. 

Bostadsanpassningen bör förenklas. Idag uppstår problem då åtgärder tar för lång tid och att äldre 
personer faller och skadar sig i väntan på enkla saker som borttagning av trösklar. Ansvaret för beslut 
om anpassning ligger på Bygg- och Miljönämnden och åtgärderna på fastighetsägaren men det är ofta 
medarbetare på Rehabenheten som får lösa situationer som uppstår t.ex. när äldre skrivs ut från 
sjukhus. Ett gemensamt uppdrag och en vision behöver formuleras. Ansvaret för respektive funktions 
ansvar och arbetsuppgifter behöver tydliggöras. Processen för bostadsanpassning bör ses över och 
förenklas. En förenkling kan fås med en inventering av åtgärder som får göras av hyresgästen själv, 
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med hjälp av Kommunfixarna eller Rehabeneheten samt efter beslut av fastighetsägaren. skriftliga 
överenskommelser behövs med alla fastighetsägare. 

Kommunfixarna är individen behjälplig med enklare åtgärder enligt skriftlig överenskommelse. Den 
äldre ansvarar för att ansöka om anpassningen, Bygg och miljönämndens handläggare för beslut om 
anpassning och fastighetsägaren för beslut om mer ingripande åtgärder. Rehabenheten är behjälplig 
med medicinska intyg samt planering av tillgänglighet och anpassning för boenden utifrån sin 
spetskompetens på området. 

Seniorboenden och kollektivboenden 

Seniorboenden och kollektivboendet utgår från tanken att alla har ett eget ansvar att säkerställa att de 
får en bra ålderdom. Det finns därför tillgång till fastigheter för seniorer. Seniorboenden är anpassade 
ordinära lägenheter med tillgång till gemensamma lokaler för social samvaro och aktiviteter. Till 
kollektivboenden kan äldre flytta från sin villa till en fastighet där de bor med vänner eller likasinnade 
med delade gemensamma lokaler utifrån egna intressen och önskemål. 

Trygghetsboende 

Trygghetsboenden är ett alternativ dit äldre 85 år och uppåt får flytta utan krav på beslut. Det är 
anpassade ordinära lägenheter med tillgång till genmensamma lokaler och hemtjänst nära till hands i 
en lokal belägen i huset. Trygghetsboenden bör finnas i samtliga mindre samhällen/orter. Dessa 
boendeformer bör ligga hos salabostäder och inte kräva något biståndsbeslut En översyn och 
behovsanalys behöver göras av kommunens boendebestånd utifrån behovet av varierade 
boendelösningar. Tillskapandet av trygghetsboenden medför även att äldre personer med hjälpbehov 
samlas geografiskt vilket reducerar hemtjänstens resor. 

Trygghetsboenden bör också erbjudas äldre personer som blir ensamma när partnern har lämnat livet 
och där kvarboende på vård- och omsorgsboendet inte är aktuellt. Det motverkar ensamhet och 
säkerställer att kommunens särskilda boenden används effektivt. 

Tillgång till plats i särskild boendeform 

När insatserna från hemtjänsten inte är tillräcklig ska kommunen tillhandahålla boendelösningar i 
form av särskilda boenden. Geografisk närhet till närstående bör underlättas så långt möjligt. År 2016 
kommer 5385 personer i Sala att vara 65 år och äldre. I riket beräknas 4,7% av personer 65 år och 
äldre behöva plats på vård-och omsorgsboende. I Sala motsvarar det 253 vård och omsorgsplatser. 
Idag står äldre med beslut i kö till boendeplatser. Det finns ett behov av 10-15 platser på vård- och 
omsorgsboende till 2015. Platser finns på befintliga boenden, Jakobsberg 18 st och Ekebygården, 7st, 
men finansiering saknas idag till bemanningen. 
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Korttidsboendet behöver ses över. En ökning av antal boendeplatser ökar flödet och medför att äldre 
med beslut inte tar platserna på korttids. Äldre med boendebeslut kan ofta inte rehabiliteras i lika hög 
utsträckning som de äldre som ska hem. En översyn av antalet platser i särskilda boendeformer 
behöver ses över så att förvaltningen kan verkställa de beslut som finns. 

Utvecklingsbehov utifrån lagstiftningens krav 

De utvecklingsbehov som identifierats innefattar att arbeta med frågor som beror på förändrade krav 
och mål i gällande lagstiftning. Inom äldreområdet pågår för närvarande ett utvecklingsarbete där 
fokus är att öka den äldre personens rätt och möjligheter till delaktighet och insyn. Det förtydligas hur 
myndigheten förväntas arbete för att säkerställa att de äldres behov ska tillgodoses. 

Myndighetsutövning- tydliga beslut och uppföljning av bistånd 

Biståndsbeslut är grunden för insatserna som beviljas och utförs i verksamheten. Beslutsfattandet ses 
över så beslut är tydliga med vad som beviljats. Systematiska bedömningar görs med det systematiska 
instrumentet Äldres behov i centrum (ÄBIC). En rättssäker handläggning förutsätter en professionell 
bedömning av den äldres behov mot aktuell lagstiftning. Hänsyn får inte tas till verksamhetens 
resurser. Det införs nya krav på handläggning och dokumentation och uppföljning from mars 201512. 

Beslut om särskilt boende ( vårdboende) ska även omfatta hemtjänstinsatser. Det ska visa individens 
personliga behov av omvårdnad men även aktiviteter på boendet, tid för dokumentation, delegerade 
uppgifter etc. Beslut följs upp inom 7 veckor för att säkerställa att behovet är tillgodosett samt därefter 
vid behov minst årligen. Fokus på uppföljning är om individen fått sina behov tillgodosedda och är 
nöjd med utförandet. För det behövs mätbara mål. Det gör det möjligt att följa upp att beslut är 
verkställt som beslutat. En uppföljning görs för alla äldre med någon form av kognitiv svikt. Det ingår 
att följa upp den äldres beslut med fokus på utförandet. Det behöver säkerställas att uppföljningar för 
äldre personer görs samt att beslut som fattas är tydliga. 

Personcentrerad omsorg -individuell utformning och anpassning 

Äldre görs delaktiga och ges inflytande över sin vardag och sitt liv. För att äldre och deras närstående 
ska känna trygghet med de insatser som erbjuds behöver insatserna anpassas till individen, vara 
personcentrerade. Att arbeta personcentretat är att se personen, inte funktionsnedsättningen eller 
sjukdomen samt att utgå från individens perspektiv och upplevelse av situationen. Medarbetare inom 
äldreomsorgen, som i alla människovårdande yrken, behöver andra förutsättningar än medarbetare 
inom tjänste- och varuproduktionen. l arbetet ingår att bygga relationer med äldre som är beroende av 
insatserna. För det behövs 

• tillräcklig och konkret kunskap om den äldre personen 

12 SOSFS 2012:11 
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• tillräckligt med tid i mötet med den äldre personen 

• kontinuitet för att bygga en tillitsfull relation samt 

• ett eget handlingsutrymme 
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Alla verksamheter bör ha ett brukarråd. Fokus vid planering av utförandet är individuell anpassning 
och arbete för att möjliggöra reellt inflytande. Individen får bestämma om det egna livet t.ex. om att ta 
en extra dusch, att äta på tider som man själv valt etc. Dokumentationen utvecklas och används i det 
dagliga arbetet och delaktighet i planeringen möjliggörs. Arbetet med personcentrerad omsorg bör 
utvecklas och behovet av kompetens bör tillgodoses inom området demens och psykisk ohälsa. 

Kunskapsbaserad praktik- akademisk vård och omsorg 

Vård och omsorgsförvaltningen bör få uppdraget att utveckla kunskapsbaserad omsorg, ett 
Akademiskt vård- och omsorgs boende, med väl upparbetade kontakter med universitet och högskolor. 
Rehabilitering bör ingå och då behövs kompetens och resurser. För vissa enheter behövs 
rehabiliteringspersonal på plats för att ge nödvändig rehabilitering och habilitering till äldre med 
demens och andra svåra sjukdomar. Det bör finnas tillgång till varierade aktiviteter. Individuella 
aktiviteterna som utgår från den äldres önskemål och aktiviteter i grupp t.ex. möjlighet till bastubad 
och aktiviteter kvällstid 

Där beslutet avser vård och omsorgsboende finns även en möjlighet för personer som inte har beslut, 
men som stadigvarande bott med maka eller make med ett sådant beslut, att flytta med. När ett pat: 
har levt större delen av sitt liv tillsammans måste det anses rimligt att få fortsätta bo tillsammans. Det 
finns därmed en rätt till sammanboende med maka eller make i särskilda boenden . I händelse av att 
den äldre med beslut avlider innebär det att platsen upptas av en person som inte behöver den. Rätten 
till kvarboende för personer utan beslut behöver därför regleras. Då bör i stället erbjudas 
trygghetsboende för den kvarvarande parten utan beslut. 

En översyn behövs av tillgången till boendeplatser som omfattar samordning, kvarboendet när part 
med beslut avlider, möjligheterna till bemanning utifrån behov, personals kompetensbehov samt 
behovet av speciella boenden för särskilda behov t.ex. hospice. Även förutsättningarna för en 
gemensam korttidsenhet tillsammans med landstinget bör undersökas. 

Särskilda boenden ska bemannas utifrån behov 

Nya regler om att bemanna särskilda boenden utifrån behov kommer 2015. Alla vård- och 
omsorgsboenden måste visa att bemanning utgår från individernas och verksamhetens samlade 
behov. Salas vård- och omsorgsboenden behöver ett system för tidssättning som regelbundet 
uppdateras. Systemet bör ha en indexering av den totala tiden och tillhandahålla ett underlag för att 
bemanna utifrån behov. Systemet bör vara tillgängligt för entreprenader att köpa in sig på. 
Bemanningen bör motsvara behoven för en säker verksamhet med god kvalitet för de äldre och en 
säker arbetsmiljö för alla medarbetare. 
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Socialt arbete kräver professionalitet och engagemang. Viktiga förutsättningar är tydliga 
biståndsbeslut, tydliga uppdrag samt bra planering och schemaläggning. Att exakt beräkna 
personalbehovet är svårt då awikelser inträffar. Hjälpbehov hos äldre varierar över tid och äldre eller 
personal kan bli sjuka. Ofta är geografisk närhet styrande för planeringen med tanke på budget trots 
att kontinuiteten är viktigare och önskas av de äldre. Hur tidsbedömningar görs och ersättningar 
utformas är styrande för planering och schemaläggning. Vård och omsorgsförvaltningen behöver 
undersöka möjligheterna att få ett system som säkerställer att bemanningen svarar mot behoven i alla 
verksamheter. 

En mer kostnadseffektiv vård och omsorg 

För att upprätthålla en god kvalitet måste verksamheterna drivas kostnadseffektivt. Viktiga 
förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet är en fungerande ledning och styrning, ett aktivt 
förebyggande och förbättrande arbete, uppföljning samt väl fungerande intern och extern samverkan. 
Viktigt är även tillräckliga resurser i form av teknisk utrustning, lokaler, kompetens hos medarbetare, 
att bemanningen är tillräcklig samt att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling. 

Ökad valfrihet och effektivitet med välfärdsteknologi 

Äldre bör ges valmöjlighet till tekniska lösningar som ökar individens valmöjlighet och medför 
minskning av inskränkningar i det dagliga livet. Ny välfärdsteknologi bör uppmuntras och erbjudas. De 
äldre kommer framöver att vara mer och mer datavana. Det egna valet och ansvaret är viktiga 
ledstjärnor och äldres möjlighet att välja insatser på detta område bör öka. Välfärdsteknologi ökar 
möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet längre om de så önskar, bidrar till ett mer aktivt liv, 
ger möjlighet till delaktighet i samhället och ett högre välbefinnande. Ingen ska vara rädd för att dö 
ensam utan att någon upptäcker det. Införa teknik som möjliggör kontakt och kommunikation som 
den äldre kan styra i det egna hemmet. Det bidrar till att frigöra personaltid för andra aktiviteter. 

En ökad tillgänglighet till tekniska lösningar för både äldre och omsorgspersonal bör möjliggöras på 
samma sätt som inom skolan. Det ger en bättre och snabbare kommunikation, kortare 
handläggningstider och en bättre insyn och delaktighet för medborgaren. Äldre som inte själv har 
datorer och plattor bör kunna hyra en sådan på biblioteket. Efter att ha prövat kan de sedan köpa en 
egen. Välfärdslösningar medför att äldre kan hålla kontakt med anhöriga och personal t.ex. via Skype 
vilket minskar ensamheten och ger ökad delaktighet på egna villkor och tider. 

Inom äldreomsorg kan övervakning nätter och kvällar utföras med t.ex. Giraff eller Nattfrid. Den äldre 
slipper bli störda av personal nattetid i bostaden. Det skulle minska resandet för hemtjänst genom att 
införa teknisk kontroll att allt är väl . En vanlig kamera kan ersätta flera besök där en vårdtagare 
endast har tillsyn. Om vi bemannar en egen larmcentral där vi har kännedom om de som har larm, 
skulle en hel del resande kunna undvikas. Personal med god kännedom om personen kan avgöra om 
det behövs ett besök hos den som larmar eller om problemet kan lösas över telefonen. 
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Virituella staket är ett larm som varnar när någon lämnar ett område vilket skulle underlätta 
övervakningen av förvirrade äldre personer. 
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Trygghetslarm med positionsangivelse går även att använda utanför bostaden. Ett IT -baserat stöd 
finns som kan användas av anhöriga, Action. 

Personalens utrustning 

Olika personalkategorier kan föra journal och få information på plats i hemmet (NPÖ) samt tillgång till 
digitalt stöd i arbetet via surfplatta. Kvalitetssäkring av insatser görs med IntraPhone. Hanteringen av 
säkra lösningar och e-legitimation typ SITHS bör ingå i kommunens övergripande strategi och Digitala 
agenda. Här bör även beaktas och ses över behovet av olika arbetsbesparande och säkra lösningar för 
både medborgare och kommunal personal. Här inräknas möjligheterna att ansöka via we b b, 
kommunicera med personal, att dokumentera in i systemet via platta direkt vid hembesök, att välja 
utförare samt att anhörigas delaktighet i omsorgens möjliggörs. Utbyggnaden av bredband och mobil 
täckningsgrad behöver gå i fas med den tekniska utvecklingen i samhället. 

Ökad användning av tekniska och mobila lösningar ökar behovet av IT säkerhet. l takt med att 
användning av välfärdsteknologin ökar bör IT -avdelningen tillföras resurser så att de kan ansvara för 
övergripande planering och säkerhet. 

Leda och styra kommunal verksamhet 

Verksamheterna behöver utvecklas mot en kunskapsbaserad praktik och certifieras. Fokus bör vara 
att arbeta för ett integrerat kommunövergripande ledningssystem med en tydlig dokumenthantering. 
Målet bör vara en certifiering. Det bör innefatta tydliga mål och åtaganden, viktiga styrdokument, ett 
aktivt och systematiskt förbättringsarbete, användning av arbetsmetoder och systematiska 
bedömningsinstrument som utgår från bästa tillgängliga kunskap samt en tydlig uppföljning och 
utvärdering. Användningen av kvalitetsregister bör intensifieras och för läkemedel, trycksår, nutrition 
och fallprevention bör en aktiv uppföljning och analys göras. Vård och omsorgsförvaltningen arbetar 
fortsättningsvis med att utveckla sitt ledningssystem inom dessa områden. För en kunskapsbaserad 
praktik behöver upparbetas kontakter med universitet och högskolor. 

Samverkan och samordning internt 

Ett tätare samarbete önskas med övriga kommunala förvaltningar och bolag. Användning av 
gemensamma lokaler och utrustning för landsting och kommun t. ex. i form av äldrecenter, 
rehabilitering, bad och träningsmöjligheter bör undersökas och om möjligt samordnas. 

Den interna samordningen och samverkan inom kommunen bör utvecklas. För att kunna ta hem 
personer från slutenvården krävs ofta att det egna boendet anpassas på olika sätt. Om det egna 
boendet inte hinner anpassas i tid för hemgång eller inte har tillgång till hiss kan hemgång och 
rehabilitering i det egna hemmet inte bli av. Samverkan behöver därför utvecklas med fokus på 
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generella tillstånd för en viss basanpassning t.ex. borttagning av trösklar som kan görs relativt 
omgående, innan frågan aktualiseras hos handläggare med ansökan om bostadsanpassning. 

Samverkan och samordning mellan förvaltningarna är ett krav och bör innefatta inbjudan om 
deltagande till Salabostäder, intresseföreningar och näringsliv. Samordning och samverkan behöver 
utvecklas. Avvikelsehantering för samordning bör finnas på alla förvaltningar. Mätetal på samarbetet 
bör vara avvikelserna 

Samverkan och samordning externt med landstinget 

I samarbetet med landstinget brister ofta samordning och planering, tillgång till läkarkontakt samt 
hemtjänstens kontinuitet. Det innebär att anhöriga får ta ett alltför stort ansvar och att vården och 
omsorgen brister främst ifråga om informationsöverföring och användning av läkemedel men även då 
hemtjänstens insatser inte motsvarar den äldres behov och önskemål. Det behövs en tydlig 
prioritering av arbetet med multisjuka, med ett tydligt syfte att förbättra samordning och samverkan, 
följa upp beviljat bistånd genom samtal med den äldre och anhöriga samt utveckla stödet till anhöriga. 

Den arena där den äldres vård- och omsorg ofta planeras är vårdplaneringsmöten med landstinget. 
Utskrivningen sker för tidigt för att lösa landstingets platsbrist. Vårdplaneringsarbetet som styr 
hemgången bör utvecklas. Arbetet bör göras i team där det utöver biståndshandläggaren bör finnas en 
bedömningssjuksköterska och en rehabiliteringsbedömare som kan bedöma förutsättningarna för 
hemgång. Att åka i team till vårdplaneringssituationen är lämpligt då personal från hemsjukvården 
och hemrehabiliteringen finns på plats. Ett gemensamt korttirlsj rehabilitering och avlösning med 
landstinget som byggs upp på det nya sjukhuset är också ett alternativ. Det skulle minimera problemet 
att fler skrivs hem för tidigt om beskedet var att hemgång =till det egna hemmet. 

Säkerstä/1 tillgång till personal med rätt kompetens 

För att säkra tillgången till kompetenta medarbetare bör utvecklas möjligheterna till utbildning men 
även kommunens lönesättning, karriärvägar samt medarbetares tillgång till utbildning och 
kompetensutveckling. Att arbeta inom vård och omsorg måste bli attraktivt. För vissa grupper kan 
särskilda satsningar behöva göras. 

För att tillgodose behovet av personal inom vård och omsorg bör det finnas en lokal utbildning på 
gyronasienivå som kan ge personal med anpassad utbildning som tillgodoser kommunens behov för 
att möta kommande pensionsavgångar. Utbildningen bör finnas med möjlighet att få praktikplats i 
kommunens verksamheter. Även en vuxenutbildning för äldre som önskar omskola sig vore lämplig. 

Kontinuitet och god arbetsmiljö 

Flexibilitet och smidighet är rimliga krav som ställs på äldreomsorgen men svåra att tillhandahålla om 
verksamheten har fullbokade scheman och brist på personal. En ökad personalkontinuitet är viktigt då 
äldre är sköra och utsatta. Tillitsfulla relationer bygger på kontinuitet, att veta vem och känna den som 
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kommer. Hur planering av arbetet görs påverkar arbetsmiljön. Det är en fråga om leda och planera 
rätt men även en fråga om tillräckliga resurser. Det bör därför regelbundet undersökas hur 
personalkontinuiteten ser ut samt medarbetarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. 
Tillgäng till regelbunden handledning och möjlighet att reflektera över arbetet och mötet med 
individen bör erbjudas. Ansvaret bör ligga på Värd och omsorgsförvaltningen i samråd med 
personalkontoret 

Kompetensutveckling 

Arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen är varierande och omfattar allt frän enklare serviceinsatser till 
avancerad sjukvärd och rehabilitering. Det ställs krav på kompetens både ifråga om teoretiska 
kunskaper men också förrnäga att använda och situationsanpassa kunskapen i den aktuella 
situationen, en reell och faktisk kompetens. l verksamheten förutsätts personal också kunna bedöma 
när den egna kompetensen inte räcker utan andra behöver tillkallas. Bedömningarna görs ofta utan 
stöd frän kollegor då ensamarbete är vanligt förekommande. Nu tillkommer behovet av att arbeta 
förebyggande, att ha sådan kompetens att sjukdomar också kan förebyggas. 

l omsorgsarbetet bör särskild kompetens typ undersköterska eller motsvarande krävas för arbetet 
med personlig omvårdnad medan serviceinsatser kan utföras av alla medarbetare. Det bör undersökas 
om serviceinsatser helt kan läggas ut på entreprenad åt privata utförare att tillhandahålla. Det kan ge 
verksamheten bättre möjligheter att utveckla den medicinskt förebyggande vården och omsorgen 
såsom demensvård, diabetes, inkontinens, sårvärd och psykiatri. Verksamheten behöver utveckla och 
säkerställa medarbetares kompetens framför allt vad gäller de mest sköra äldre. En satsning för att 
höja kompetensen hos alla yrkesgrupper bör göras. 

Det bör utarbetas tydliga uppdragsbeskrivningar för värd- och omsorgspersonaL Vad är en 
acceptabel grundkompetens och lägstanivå vid anställning där det finns särskilt utvalda områden där 
medarbetares kunskaper verifieras. Kompetensen bör omfatta områden såsom multisjuka äldre, 
psykisk ohälsa samt våldsutsatta äldre. Där omsorgspersonal saknarIT -kunskaper kunde utbildning 
anordnas med hjälp av elever frän gymnasieskolan. Det behövs en inventering av medarbetarnas 
kompetens samt en behovsbaserad utbildningsplan för att säkerställa kompetensen hos alla 
yrkeskategorier. Ansvaret bör ligga på Värd och omsorgsförvaltningen i samräd med skolförvaltning 
och utvalda universitet och högskolor. 
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