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Att få sina individuella behov tillgodosedda utifrån egna önskemål är 

en fråga som aktualiserats under senare år. Kommunerna måste i 

mycket större utsträckning än tidigare nu ta hänsyn till den enskilde 

individens önskemål om hur vården och omsorgen ska utföras. Äldre 

och funktionshindrade personer ska så långt som möjligt kunna välja 

när, hur och på vilket sätt hjälp och stöd i boendet och annan service 

ska ges. Socialtjänstlagen (SoL) har utökats med bestämmelser om en 

nationell värdegrund inom äldreomsorgen. Dessa bestämmelser 

samt målgruppernas allt högre förväntningar på den beviljade 

insatsen är en utmaning för kommunens verksamheter att kunna 

möta. Svårigheter med rekrytering och bemanning inom vissa 

yrkesgrupper som sjuksköterskor, socialsekreterare, 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter och inom vissa chefsområden har 

blivit allt vanligare. Kommunerna i Västmanland och Uppland 

konkurrerar med varandra och följderna blir att vissa 

personalgrupper flyttar omkring mellan kommunerna och lönerna 

trissas upp samt vakanser uppstår som påverkar kvalitet, kontinuitet 

och utförande. Samtidigt som sjukskrivningarna i hela riket når nya 

rekord nivåer i alla yrkesgrupper. Det är många faktorer som 

påverkar den negativa utvecklingen av sjukskrivningar. Det är 

framför allt sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa som ökar 

mest. Kvinnor inom vård, skola och omsorg har länge haft en högre 

sjukfrånvaro än andra yrkesgrupper. För att minska stress och risk 

för ohälsa behövs nya arbetssätt inom kommunen och 

sjukförsäkringssystemet behöver ha en flexiblare sjukpenning så den 

sjukskrivna kan gå till jobbet utifrån hur de känner sig från dag till 

dag (har testats i Västra Götaland med goda resultat på antalet 

sjukdagar). Samhället i stort är inte redo att kunna möta behovet hos 

dem som inte längre klarar av sitt ordinarie arbete på grund av 

förslitningar i kroppen och en sviktande psykisk hälsa. ”Lättare” 

arbetsuppgifter försvinner allt mer på arbetsmarknaden och kvar 

blir problemen kring dem som inte längre orkar med sitt ordinarie 

arbete och där sjukpensionering inte löser grundproblemet för den 

enskilda individen.  
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I Sala kommun behöver man ta ställning till om man vill satsa på 

bostäder för personer som av olika anledningar idag inte har en egen 

bostad. En utredning kring konceptet ”Bostad först” behöver göras, 

som ett led i att börja bygga en boendekedja med reella möjligheter 

att minska placeringskostnaderna och utveckla möjligheterna att 

erbjuda vård på hemmaplan. ”Bostad först” skulle innebära att 

boendet blir det första steget i en positiv förändring. Helsingborgs 

kommun har under en tre årsperiod genomfört ett framgångsrikt 

projekt där kvarboendenivån låg på över 80 % och en tredjedel av de 

boende blev även drogfria. Dessutom konstaterades att deras hela 

livssituation blev bättre även på andra områden som ekonomi, 

sociala relationer och hälsa.   
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Enheten för Arbete och försörjning  

Enheten som helhet har ett stort ansvar vad gäller att minska antalet 

personer som saknar arbete och egen försörjning. Arbetslösheten 

bland framförallt unga vuxna är ett fortsatt växande problem. Antalet 

unga vuxna som är födda på 90-talet och som står långt från 

arbetsmarknaden är en stor grupp, gruppen står för 1/3 av 

försörjningsstödet och 50 % av dessa har ingen gymnasieutbildning. 

De insatser som planerats via jobbcenter har även ungdomar som 

prioriterad grupp. En fortsatt satsning på feriejobb är möjligen en av 

flera åtgärder för att komma till rätta med problemen. Dock är 

kanske insatser i samarbete med skolan viktigare för att fånga upp 

s.k. ”drop outs” och därmed förebygga arbetslöshet och utanförskap. 

En större satsning vad gäller samarbete mellan kommunens 

verksamheter samt stat och landsting med uppgift att skapa 

möjligheter till nya oprövade förhållningssätt, metoder gentemot 

målgruppen behöver prövas. 

Samordningsteamets budget för framtiden är något osäker och om 

arbetet fortsättningsvis kunna hålla samma höga kvalitativa nivå och 

även utvecklas bör ett ekonomiskt tillskott motsvarande 

samordningsförbundets neddragning skjutas till. 

Samordningsteamets uppdrag kan utvecklas med att förutom att 

arbeta med nuvarande grupper även omfatta samarbete med skolan 

kring verksamhet med ungdomar i åldern 16-18 år som inte går i 

skolan. Försörjningsstödet och jobbcenters verksamheter kommer 

under perioden att fortsätta arbeta med att utveckla metoder och 

förhållningssätt som gör att människor snabbare lämnar 

försörjningsstöd mot egen försörjning. Det behöver också lyftas fram 

och hittas lösningar för de personer som vi vet kommer att behöva 

någon forma av stöd på lång sikt, ibland till och med livslångt. 

Vuxenenheten 

Vuxenenhetens arbete de närmaste åren kommer främst att handla 

om att fortsätta utveckla hemmaplanslösningar för vuxna personer 

med missbruksproblem. Vuxenenheten behöver hitta metoder och 

förhållningssätt som innebär en minskning av 

institutionsplaceringar, utveckling av öppenvårdsinsatser och 

metodutveckling men även hitta metoder att utvärdera insatser och 
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verksamheter. I de nationella riktlinjerna framkommer vikten av att 

arbeta utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt och att det ska 

kontinuerligt utvärderas. Ett omtag vad gäller motivationsboendet i 

kommunen kommer göras. En utveckling av uppdraget kommer att 

ske. Kommunen behöver även ta ställning till om man vill satsa på 

bostäder för personer som av olika anledningar idag inte har egen 

bostad. En utredning kring konceptet ”Bostad först” behöver göras, 

som ett led att börja bygga en boendekedja med reella möjligheter att 

minska placeringskostnaderna och utveckla möjligheterna att 

erbjuda vård på hemmaplan, ”Bostad först” skulle innebära att 

boendet blir första steget i en förändring. Här blir stödteamet en 

viktig del av insatsen. En undersökning av antalet 

Bostadslösa/hemlösa utifrån socialstyrelsen kommer att göras, och 

ligga till underlag för vidare arbete. Kedjans verksamhet är en del av 

kommunens öppenvårdsverksamhet för målgruppen, den kommer 

att utveckla sitt arbete med att arbeta mer med olika typer av riktade 

gruppverksamheter och mindre med enskillda samtal. 

Kommunpsykiatrins insatser i form av biståndsbedömt boendestöd 

till brukare med psykiatrisk diagnos ökar och verksamheten har 

svårt att möta behovet av stöd. Ett närmare samarbete med Fredens 

stödboende och en eventuell flytt av Fredens verksamhet från 

nuvarande lokaler till mer centrala lokaler skulle underlätta och 

utveckla arbetet med att stödja de som är i behov av våra insatser.  

För att uppnå det bästa resultatet är personalens kompetens ett 

viktigt komplement till evidensbaserade lösningar samt relationerna 

till brukaren. Därför kommer en satsning kring personalens 

utbildning att göras främst vad gäller en grundläggande utbildning i 

MI- motiverande samtal och KBT- kognitiv beteende terapi samt 

utbildning i diagnoser. 

Barn - och ungdomsenheten 

Enheten kommer att fortsätta att arbeta för att minska 

barn/ungdomsplaceringar och bredda öppenvårdsinsatserna för 

barn/ungdomar och familjer. Antalet inkomna anmälningar har 

stadigt ökat under 2014, främst är det komplicerade familjeärenden 

med inslag av hedersproblematik och barn som bevittnat våld som 

har ökat. 

 För att kunna minska antalet institutionsplaceringar för barn och 

ungdomar samt möjliggöra att barn och ungdomar får sina 

individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö 

behöver enheten arbeta för att behålla redan befintlig personal men 
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också utöka personalgruppen med en tjänst samt också få möjlighet 

till regelbunden kompetenshöjning. Idag har enheten en absolut 

lägsta nivå vad gäller antalet utredande handläggare på 

myndighetskontoret. För att lyckas ge barn, ungdomar och familjer 

rätt stöd i rätt tid behövs en utveckling, inte bara genom att utveckla 

och utöka utredningskompetensen utan också förstärka vad gäller 

öppenvården och möjligheterna att utreda familjer, barn och 

ungdomar på hemmaplan. Även här behöver enheten förstärkas upp 

med personal. Mer personal i öppenvården kan till en början 

generera flera ärenden till myndighetskontoret då fler barn kommer 

att synliggöras. Men i förlängningen kommer det att gynna 

kommunens barn och ungdomar genom att de får möjlighet att växa 

upp i så trygga, förutsägbara och likartade förhållanden som möjligt. 

En hemtagen utredning eller placering täcker mer en väl en sådan 

kostnad. 

Barn – och ungdomsenheten ska även arbeta med förebyggande och 

uppsökande verksamhet för att på så sätt främja förutsättningarna för 

goda levnadsförhållanden enligt socialtjänstlagen 3 kap 1 §. Arbetet är 

inriktat mot gruppen ungdomar 13-21 år som befinner sig i riskzonen för 

missbruk av alkohol och narkotika, samt ungdomar som påvisar ett 

intresse för en kriminell livsstil. Detta utförs genom att samverka och 

samarbeta med flertalet externa aktörer, vara på ungdomarnas egna 

arenor mm. Dessutom ingår att vara kommunens representant/samordnare 

i länets ANDT(Alkohol,Narkotika,Doping,Tobak) nätverk. Personen som 

håller i det förebyggande och uppsökande arbetet är också den som håller 

i Omsorgsstyrkan som är ett effektiviserat professionellt nätverksmöte 

kring ungdomar som det är stor oro för och synliggör vad som gjorts, vad 

som behöver göras mer av och vem som ska göra vad. Det finns en stor 

efterfrågan om information genom föreläsningar och diskussionsforum, 

med både skolungdomarna och lärarkåren, gällande ny forskning, trender 

och risker kring alkohol, tobak och andra droger krävs mer än en person 

på heltid.  

Det finns dessutom en efterfrågan från utredande handläggare att ha 

möjlighet att bevilja insats i form av HAP (Haschavvänjningsprogram) 

och Konsekvensprogram som påföljd för brott inom ramen för 

ungdomstjänst. För att till fullo hinna och med bibehållen god kvalité 

utföra arbetet skulle förebyggande arbetet behöva utökas med en 

deltidstjänst.   

Familjehems/rättsgruppen kommer att utökas under 2015 och 

arbeta med att rekrytera, stödja och utbilda familjehem, stödfamiljer 

och kontaktpersoner samt utveckla arbetet med familjerätten. I 

uppdraget ingår att hitta, utbilda och handleda flera jourfamiljen. 
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Familjehemsgruppen kommer att arbeta med dokumentation i två 

olika system ProCapita och Pulsen/combine detta gör att det 

kommer finnas behov av utbildning i framförallt Pulsen/combine för 

delar alternativt hela gruppen. 

Integrationsenheten  

Integrationsenheten består av två delar; vuxna och familjer samt 

ensamkommande barn. Integrationsarbetet omfattar såväl 

mottagande och integrering av nyanlända och ensamkommande barn 

och unga som annan invandring exempelvis arbetskrafts- och 

kärleksinvandring. 

Arbetet inom Integrationsenheten vuxna och familjer omfattar 

- mottagande av och information till nyanlända 

– försörjningsstöd vid behov under två första åren 

– integrationsarbete ur ett långsiktigt livsperspektiv 

- samordning mellan olika aktörer 

Mot bakgrund av att Sverige står inför den största 

flyktingmottagningen på 20 år är det viktigt att Sala kommun har god 

kvalitet i såväl mottagandet som i integrationsarbetet ur ett 

långsiktigt perspektiv. Överenskommelse med Länsstyrelsen om 

mottagande och bosättning av nyanlända invandrare har under 2015 

varit 60 personer.  

Orsakerna till att allt fler människor söker asyl i Sverige är flera, bl. a 

ökad oro/krig i många länder. Förutsättningarna har också 

förbättrats för barnfamiljer att återförenas i Sverige. Då Sverige i 

relation till andra länder har en generös asyl- och flyktingpolitik så 

har riksdag och regering uppmanat kommunerna att utöka 

mottagandet. Tvingande lagstiftning och volymbaserade statliga 

ersättningar skall också motivera kommunerna att utöka 

mottagandet av flera nyanlända. Enligt nuvarande prognoser 

kommer det finnas behov av att kommunerna ökar mottagandet av 

vuxna och familjer även framöver. För att det ska kunna vara möjligt 

för Sala kommun 2016-2018 krävs att kommunen har en 

kommunövergripande strategi för integrationsarbete och att 

kommunen planerar för bostadssituationen för de nyanlända.  

Integrationsenheten har bedrivit flera projekt under 2015 som delvis 

kommer att permanentas under 2016. För att arbetet med 

exempelvis integrationsguide, språkcafé, fadderverksamhet ska 

kunna fortsätta finns behov av en 0,5 % tjänst. En översyn av 



Strategisk plan  
Vård- och omsorg 

 

INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA) 

fördelningstalen kommer att göras under 2015 av kommunstyrelsen. 

Till översynen föreslår integrationsenheten bl.a. att förlänga 

integrationstiden till tre år.  

 Utökning av mottagandet för ensamkommande barn och unga har 

under det senaste året varit synnerligen snabb, i princip en 

fördubbling från 7 stycken i slutet på 2014 till 14 stycken för 2015. 

Behovet under 2016-2018 är idag något oklart, men det troliga är att 

behovet att detta gör att behovet av platser i en organiserad 

boendekedja med olika boendeformer såväl HVB-boenden, 

familjehem som i träningsboende och utslusslägenheter kommer att 

vara fortsatt stort.  Om prognosen håller i sig och inströmningen av 

ensamkommande fortsätter i samma takt, finns det behov att inför 

2016-2018 upphandla HVB-hem för ungdomar med speciella behov 

samt även upphandla privata HVB-hem för asyl och PUT boende i 

Sala kommun. 

Den ökade tillströmningen gör också att det tar tid för ungdomar att få 

börja skolan. Under 2015 har Fyrklöverns HVB utsett en särskild 

boendepedagog som undervisar i svenska fr.o.m. dag två efter ungdomen 

anländer och fram till skolstart. Boendepedagogen ansvarar även för 

svenskundervisning under skollov för de ungdomar som inte får plats i 

kommunens ordinarie sommarskola.  

Under 2016-2018 finns behov av permanenta lokaler till denna 

verksamhet. Kompetensutveckling av personal genom utbildning i 

bl.a. MI och BBIC är nödvändigt för att kunna erbjuda fortsatt hög 

kompetensnivå i stödet till barn, ungdomar och familjer. 

Kvalitetsäkringsarbetet kommer att vara ett prioriterar område 

under perioden. 
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Målgruppen som kan söka insatser inom Lagen om särskilt stöd och 

service (LSS) har under några år ökat och fler personer har därför 

beviljas insatser än vad det finns resurser till att verkställa insatser 

med. Vid bifallsbeslut som Vård- och omsorg inte klarar av att 

verkställa inom tre månader kan Förvaltningsrätten på ansökan från 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, utfärda sanktionsavgift på 

motsvarande kostnad av vad en bostad med särskild service kostar 

att verkställa per månad för kommunen. Ökningen kommer att 

fortsätta några år till enligt underlag som finns kring målgruppen. 

Demografi och åldersstruktur 

Det är idag ca 50 personer i åldrarna 6 till 21 år det vill säga från 

förskola till gymnasium som inte har någon LSS insats men ingår i 

målgruppen och kan därmed ansöka om insatser. Alla som i dag har 

servicebostadsbeslut enligt LSS är 28 % i åldrarna 65- 79 år, det har 

skett en ökning av omvårdnadsinsatser inom ålderspannet vilket 

medfört att på flera ställen har behovet av vaken personal under 

natten ökat. Det är tre personer som bor i annan kommun och som 

sökt förhandsbesked och beviljats bostad med särskild service i Sala. 

Osäkerhets faktorer 

Hur många från andra kommuner som vill söka förhandsbesked om 

LSS boende i Sala i framtiden är svårt att veta. En annan osäker faktor 

är huruvida yngre brukare kommer att söka servicebostad eller 

gruppbostad i Sala när de flyttar hemifrån. 
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(underlag från särskola samt biståndshandläggare, Sala kommun, 2015-03-01) 

 
Prognos för kommande år 

 2016 2017 2018 

 
Antal beslut bostad vuxna LSS 6 6 6 
Antal beslut daglig verksamhet 
LSS 

11 6 6 

 

Prognosen är baserad på underlag från biståndshandläggare och särskolans 
elevunderlag samt kännedom om åldrande brukare i befintliga servicebostäder i 
dag 

Bostad med särskild service 

För att möta behovet när det gäller bostad med särskild service 

kommer två nya gruppbostäder byggas i Sala kommun. Ett 

gruppboende om sex platser 2016 och ett ytterligare om sex platser 

2017 samt en ny servicebostad bas 2015 om cirka tio platser. 

Nämnden har då ökat antalet gruppbostadsplatser från 28 (2014) till 

40 (2018) och ökat servicebostadsplatserna från 46 (2014) till 56 

(2015). 
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Daglig verksamhet 

Dagligverksamhet är en verksamhet där antalet beviljade personer 

har ökat mycket de senaste åren och samtidigt har personalgruppen 

minskat i och med de effektiviseringarna som gjorts inom hela FO 

området. 

Dagligverksamhet beräknas öka med i snitt sju brukare per år de tre 

närmaste åren och de befintliga lokalerna har allt svårare att 

inrymma de brukare som deltar i verksamheterna i dag. Under 

planperioden är det endast två brukare som går i pension. Då 

målgruppen ökar behöver daglig verksamhet utökas med en 

årsarbetare from 2016 samt en ny lokal från 2017 för verksamhet. 

 

Kortidsboende 

Behovet av kortidsplats ökar under planperioden och i början av 2015 var det fler 
beviljade beslut än vad verksamheten klarade av att verkställa pga. för lite 
personal. Detta gick att lösa 2015 med medel som ännu ej använts till den 
nystartade servicebasen. 2016 finns inte resurser till detta utan verksamheten är 
i behov av ökade resurser motsvarande två heltidstjänster. Fortsätter utvecklingen 
med fler beviljade beslut samt att de som redan i dag har beslut om insatsen 
kvarstår, kommer lokalerna att behöva utökas. I dag finns det fyra sovrum att 
tillgå för de som vistas där. 
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Personlig assistans 

2014 ökade antalet verkställda beslut om personlig assistans enligt 

LSS med tre stycken. Det är svårt att förutse hur de kommande åren 

kommer att se ut i antal verkställigheter. Troligt är dock att det ökar. 

I samma takt som antalet personer med assistansersättning enligt 

SFB § 51 (ersättning från Försäkringskassan) ökar så ökar även 

kostnaderna för Vård- och omsorg.  De första 20 timmarna per vecka 

har kommunen betalningsansvar för. Ramen för de 20 första 

timmarna behöver ökas med 600 tkr för att klara nuvarande 

kostnader. 

(Obs 2015 prognos för personlig assistans) 

Effektiviseringar av personalbemanning. 

Verksamheterna har under några år arbetet med effektiviseringar i 

form av ny schemamodell kallad årsarbetstid, sammanslagning av 

verksamheter för att bl.a. få ut större effektivitet av personaltimmar 

samt omstrukturering av personella resurser inom området. 

 Området har ökat med 5 gruppbostadsplatser som har bemannats 

med personalresurser inom ram. 

Område FO har from 2015 flyttat över en heltidstjänst till 

område IFA för att möjligöra verkställighet av familjehem, 

stödfamilj samt kontaktperson. 



16 (34) 
 Strategisk plan  
Vård- och omsorg 

OMRÅDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING (FO) 

Ytterligare effektiviseringar för att möta upp det ökade behovet av 

beviljade insatser är inte möjligt utan att kraftigt försämra 

levnadsvillkoren för målgruppen utifrån de intentioner som finns 

inskrivna i LSS, ”leva som andra, delaktighet i samhället samt respekt 

för den enskildes självbestämmande och integritet” 

Ökning av antal medarbetare inom område FO 

Den personliga assistansen ökade 2014 med ett ärende vilket 

medförde ytterligare en personalgrupp för en enhetschef. 

Chefsansvaret för sex poolpersonal samt avlösarservice har flyttats 

över till området. Område FO skall även under 2015 starta en ny 

service bostadbas med tillhörande personalgrupp, ett nytt 

gruppboende med personalgrupp startas 2016 och ett ytterligare 

2017. Detta sammantaget gör behovet av att utöka med en ytterligare 

en chefstjänst inom området kommer bli nödvändigt för att klara av att 

utveckla och följa upp verksamheterna utifrån brukarsäkerhet, 

ekonomi samt personalens arbetsmiljö. 

Utvärdering av insatserna från målgruppen 

För att uppnå kommunfullmäktiges mål ”nöjda medborgare och 

brukare samt att god service av hög kvalité” behöver nämnden hitta 

ett sätt att ta reda på om målgruppen är nöjda och upplever 

insatserna som god service av hög kvalitet. I lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) ställs höga krav på 

brukardelaktighet och inflytande. Brukarna skall ges möjlighet att 

själva uttrycka åsikter och önskemål kring den egna arbets- och 

boendemiljön i så hög grad som möjligt. Det är dock svårt för enskilda 

verksamheter att avsätta den tid och de resurser som krävs för att på 

egen hand ta fram ett heltäckande och praktiskt tillämpbart 

arbetsmaterial som tillmötesgår dessa krav. På dagligverksamhet 

används ett webbaserat enkätverktyg anpassat med 

Pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för att presentera och 

förtydliga frågeställningar och svarsalternativ för personer med olika 

former av kognitiv funktions nedsättning. Till programmet hör ett 

stort bibliotek med beprövade frågor och enkäter som noggrant 

utformats för att vara tillgängliga för en så stor målgrupp som 

möjligt. Anpassade frågebibliotek finns för daglig verksamhet och för 

boenden och det går också enkelt att komplettera med egna 

verksamhetsspecifika frågor och enkäter. 
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Biståndsenheten 

Biståndsbedömning för personer som bor i särskilt boende/vård- och omsorgsboende. 

 

I juni 2012 publicerade socialstyrelsen ett meddelandeblad ”Nya 

föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med 

demenssjukdom och bemanning i särskilda boende”.  I denna ställer 

socialstyrelsen bland annat krav på att: 

Socialnämnden ska fatta tydliga beslut där det framgår vilka 

hemtjänstinsatser som den enskilde ska få i det särskilda boendet. 

Socialnämnden ska regelbundet följa upp på individnivå att den 

enskilde får de hemtjänstinsatser som nämnden beslutat om. 

Om socialnämnden vid uppföljning eller på annat sätt får kännedom 

om att personen inte får de hemtjänstinsatser som beviljats ska 

nämnden vidta de åtgärder som är till skydd för liv, personlig 

säkerhet och hälsa. 

Socialstyrelsen aviserar att de nya föreskrifterna ska träda i kraft 

31/3 2015. Socialstyrelsen inväntar nu beslut från regeringen 

när/om den skall träda i kraft. 

För att de som bor i särskilt boende ska erhålla rättssäkerhet och 

möjligheter att överklaga beslut rörande insatser de beviljats blir det 

nödvändigt att inte bara besluta om själva insatsen i form av vård- 

och omsorgsboende i Sala kommun. Det kommer utöver detta också 

att krävas att varje boende erhåller beslut om vilka 

hemtjänstinsatser denne har rätt till i det särskilda boendet. Dessa 

beviljade hemtjänstinsatser ska i sin tur följas upp och förändras 

utifrån den enskildes behov. I praktiken innebär detta för Sala 

kommuns del att biståndshandläggarna i förvaltningen får cirka 260 

nya ärenden per år för beslut om insatser, göra uppföljningar och 

göra nya biståndsbedömningar utifrån förändrade behov av 

omvårdnad och service. Sammantaget gör detta att nuvarande 

bemanning vad gäller biståndshandläggare inte är tillräckligt. 

Bemanningen behöver öka med cirka en heltidstjänst, för att inte 

resultatet ska bli för långa handläggningstider och rättsosäker 

handläggning.  
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Demografi 

År 2016 kommer 5345 personer i Sala att vara 65 år och äldre.  Enligt 

Socialstyrelsens Öppna jämförelser bor 4,7 % i den åldersgruppen på 

vård- och omsorgsboende. För Salas del skulle det motsvara ett behov 

av 251 platser för åldersgruppen 65 år och äldre. Under flera år har 

Salas andel av personer över 65 år med hemtjänst legat lägre än i 

övriga riket, nu närmar sig Sala riksgenomsnittet. Enligt Öppna 

jämförelser använder 8,5 % av den åldersgruppen hemtjänst i 

genomsnitt. För Salas del skulle det motsvara 454 personer.  

DEMOGRAFI 2015-2018 

 
 

Den åldersgrupp som vanligtvis finns inom verksamheterna är 

personer 80 år och äldre, s.k. äldre äldre, gruppen är förhållandevis 

konstant i antal under prognos perioden. I en närmare analys av 

prognosmaterialet ser man dock att gruppen 90 år och äldre 

beräknas öka och där är behovet av insatser ofta stort.   
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Hemtjänst/hemsjukvård 

Behovet av hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser har under de senaste 

åren ökat och ökningen förväntas fortsätta. Den budget som Vård och 

Omsorg har för den egna regin att utföra insatser under 2015 är 

beräknad på efterfrågan i september 2014. Om efterfrågan i Sala 

kommer att motsvara ett genomsnittligt behov i Sverige kommer 

ytterligar ca 80 brukare över 65 år att efterfråga hemtjänst. Den 

genomsnittliga årskostnaden per brukare i Sala är enligt KKIK 

181 216  kr (2014). Det skulle innebära en kostnadsökning på 14,5 

miljoner. Eventuellt tillkommer dessutom en ökande efterfrågan i 

yngre åldersgrupper. I samband med att flera brukare får sina 

insatser utförda i hemmiljö ökar också behovet av hemsjukvård. Behov 

finns av ytterligare arbetsterapeut, fysioterapeut samt 

distriktssköterska. 

LOV (lag om valfrihetssystem) för omvårdnad 

För att genomföra LOV krävs ett politiskt beslut om att LOV även ska 

gälla omvårdnad samt vilka insatser som LOV ska omfatta. Det krävs 

även beslut om geografisk indelning eller begränsning och beslut om 

resurser för att få en fungerande organisation för administration och 

verksamhetsutveckling när det gäller LOV. Det krävs även utarbetade 

och fastställda kvalitetsmått för nämndens verksamheter. Initialt 

efter att ett politiskt beslut har fattats om införande om LOV för 

omvårdnad behövs yterliggare ett projekt för att ta fram ett 

förfrågningsunderlag, utforma en uppföljningsplan och avtal samt 

utarbeta ersättningssystem och fastställa ersättningsnivåer och 
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utforma information till allmänhet, brukare och leverantörer. Beslut 

om finansiering av och tidpunkt för införande av LOV för 

omvårdnadsinsatser är ännu inte fattat. 

 

(tabellen visar antal platser inklusive 22 korttids/växelvårdsplatser) 

Vård och omsorgsboende (VåBo) 

Under 2014 uppkom ytterligare behov av boendeplatser vilket beror 

på demografiförändringar, ökat behov av fortsatt vård efter 

slutenvård samt kvarboende i Våbo av medföljande partners. Det har 

fått till följd att korttidsplatser behövts användas i väntan på 

permanent Våboplats. Vård och omsorg har inte klarat att ta hem 

patienter från sjukhusen i den takt som skulle behövts och det har 

inneburit kostnader för utskrivningsklara patienter. Under april 2015 

öppnas ytterligare nio platser för permanent boende på Parklängan 3. 

Det kommer antagligen inte att räcka för det förväntade ökade 

behovet under 2016.  

En eventuell förändring av lagstiftningen för utskrivningsklara från 

landstinget kommer att innebära ytterligare efterfrågan av platser 

och ett behov av att minska ledtiderna i vårdplaneringsprocesserna. 

För att möjliggöra trygg och säker utskrivning från sjukhusen samt 

undvika kostnader för utskrivningsklara skulle Vård och omsorg 

behöva några tomma platser i beredskap. Tomställda lägenheter 

finns på Jakobsbergsgården (9 st )och Ekebygårdens gruppboende 

(7st). För att möta den ökande efterfrågan på boendeplatser bör de 
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resterande nio platserna på Parklängan 3 bemannas snarast. Flera 

platser innebär också ett ökande behov av Hälso- och 

sjukvårdsinsatser utförda av sjuksköterska, arbetsterapeut och 

fysioterapeut. Till Ekebygårdens gruppboende kan Fredens 

psykiatriboende flyttas och de platser (7) på Björkgården som 

lämnas kan bytas ut mot platser i den nya delen och hyras ut som 

Trygghetsboende för äldre. Planering för ytterligare ett äldreboende 

om 40 platser bör snarast påbörjas och som kan tas i bruk 2019. 

Kompetensbehov 

Alla brukare har rätt till en individcentrerad omvårdnad och många 

av brukarna behöver omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser i 

samtliga verksamheter. För att upprätthålla en trygg och säker vård 

och omvårdnad som tillgodoser individuella behov behöver 

grundkompetensen hos våra medarbetare både upprätthållas och 

förstärkas. Vård och omsorg behöver utarbeta ett program för att 

säkerställa att varje medarbetare regelbundet tar del av ny kunskap, 

nya arbetssätt och metoder. Vikarier utan grundutbildning men med 

intresse av att stanna och utvecklas inom verksamheten behöver 

beredas möjlighet till grundkompetens. Mer medarbetartid måste 

planeras för kompetensutveckling för att detta ska kunna 

genomföras.  

Bemanning 

Äldreomsorgen kommer att konkurera om medarbetare på en tuff 

arbetsmarknad. Det gäller alla personalgrupper men i dagsläget 

särskilt sjuksköterskor. När landstinget lägger om personalpolitik 

och anställer flera undersköterskor igen kommer trycket att öka i de 

grupperna också. När medarbetare slutar och ersätts av nya följer 

ökade lönekrav med. Den här utvecklingen kommer att medföra ökade 

kostnader i verksamheter som är personalintensiva.  

Teknikutveckling 

Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten 

har regeringen och Sveriges kommuner och landsting SKL, gjort 

årliga överenskommelser.  Nationell e-Hälsa handlar om hur 

framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras 

med hjälp av e-tjänster.  
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Arbetet inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre 

huvudsakliga målgrupper: 

Individen i sin roll som invånare, patient, brukare och anhörig ska 

ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om hälsa, 

vård och omsorg samt åtkomst till dokumentation från sina tidigare 

insatser och behandlingar.  

Vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till välfungerande och 

samverkande elektroniska beslutsstöd som säkerställer en hög 

kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras dagliga 

arbete.  

Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska 

ha ändamålsenliga verktyg för att fortlöpande följa upp 

verksamheternas kvalitet och säkerhet samt få ett aktuellt och 

heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och 

resursfördelning. 

Vård och Omsorg behöver en långsiktig plan för finansiering, 

organisation och samverkan inom område e-hälsa. Där ingår bl.a. 

möjligheter att erbjuda brukare digitala tjänster i stället för 

personliga besök samt möjlighet att själva ta del av planering och 

dokumentation. Även anhöriga bör, efter samtycke från brukare, 

kunna erbjudas möjlighet att följa insatserna som utförs. 

Medarbetarna behöver tillgång till relevant information i 

vårdsituationen samt kunna dokumentera i direkt anslutning till 

insatsen, både på VåBo och i ordinärt boende. Vård och omsorg 

behöver ett införandeprojekt där en projektgrupp arbetar med 

omvärldsbevakning, avtalslösningar gällande hård- och mjukvara 

samt säkerhetslösningar vad gäller organisation och behörigheter. I 

arbetet kommer både nya system och ny mobil teknisk utrustning att 

behövas.  

 

Rehabilitering/samverkan med landstinget 

Samarbete med landstinget kring gemensamma lokaler för personal 

som arbetar med rehabilitering pågår. En plan för hur arbetet med  

gemensamma vårdplatser i form av korttidsplatser (5) ska se ut i det 

nya sjukhuset har påbörjats. 
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RESULTATANALYS MED KVALITÉTS OCH 
EFFEKTIVITETSMÅTT  

 

 

2014 års bokslut för Vård och omsorg resulterade i ett 

underskott på 6 mkr. 

Inför 2016 ser nämnden en ramuppräkning motsvarande 5 mkr  

som nödvändig för att säkerställa löneuppräkningen för Vård och 

omsorgs personal enligt gällande avtal. Vidare behövs 

ramuppräkning för att kunna möta det ökade behovet inom 

hemtjänsten samt utöka med två underskötersketjänster på 

korttidsboendet Skräddargränd för att verkställa LSS beslut. 

Konsekvenser och analyser av att tillräckligt med resurser inte 

tillförs verksamheterna inom Vård och omsorg beskrivs här efter 

inom respektive område. 

 

Nyckeltal 
    Budgetram jmf generell 

kostnadsökning 2011 2012 2013 2014 

Ramförändring fg år 1,21 % 1,70 % 2,60 % 1,90 % 

Kostnadsökning, OPI 2,10 % 3,00 % 2,50 % 2,10 % 

 

Känslighetsanalys – vad händer om 
kostnaderna ökar med en viss %, tkr 1 % 2 % 3 % 4 % 

Löner + PO-pålägg 3400 6799 10199 13598 

Försörjningsstöd  234 468 702 936 

Matkostnad 145 291 436 581 
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Sala kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2014 
 
            = Bra resultat för Sala kommun (tillhör de 25 % som har bäst resultat) 
            = Medelresultat för Sala kommun  

            = Förbättringsområde för Sala kommun (tillhör de 25 % som har sämst resultat)  

 

 

 

 

 Måttstock 

Indikatorer 

Sala Sala 

Tillgänglighet i Sala kommun resultat resultat 

  2013 2014 

7. Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats 
på ett äldreboende från ansökan till 
erbjudande om plats? 

      

Antal dagar 40 45 

8. Hur lång är handläggningstiden i snitt för 
att få ekonomiskt bistånd? 

      

(Tid för utbetalning) Antal dagar 10 5 
 

 
 
 
 
 

Måttstock 

Indikatorer 

Sala Sala 

Effektivitet i Sala kommun resultat resultat 

  2013 2014 

23. Vilket serviceutbud finns inom särskilt 
boende finansierat av kommunen? 

Andel av max-
poäng 

    

67 72 

24. Vad kostar en plats i kommunens 
särskilda boende? 

Kronor/ år 

    

540 142    605 010 

25. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda 
boende? 

      

Index  81 86 
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Måttstock 

Indikatorer 

Sala Sala 

Effektivitet i Sala kommun resultat resultat 

  2013 2014 

26. Vilket omsorgs- och serviceutbud har 
hemtjänst finansierad av kommunen? 

      

Procent 94 94 

27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom 
hemtjänsten i kommunen? 

Kronor/ år 
    

180 364 181 216 

28. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst 
de får? 

      

Index 94 95 

29. Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- 
och serviceboende? 

Andel av max-
poäng 

    

78 88 

30. Andelen inte återaktualiserade ungdomar 
ett år efter avslutad insats/utredning. 

      

Procent 67 96 
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2016 PER OMRÅDE. 

ANALYS OCH KONSEKVENSER PÅ EFFEKTERNA AV 
DET SOM INTE KAN RAMUPPRÄKNAS TILL 2016 PER 
OMRÅDE.  

 

Teknikutveckling inom Vård och omsorg 

 

Om Vård och Omsorg inte kan säkerställa utvecklingsarbetet 

runt e-Hälso frågorna blir konsekvenserna följande: 

Brukare kommer inte att få tillgång till dokumentationen på ett 

enkelt sätt. 

Medarbetare kommer att behöva arbeta mera än nödvändigt med 

administrativa arbetsuppgifter, t ex dokumentation och 

registreringar. Detta i sin tur påverkar kostnadseffektiviteten i 

omvårdnadsarbetet negativt. 

Uppföljnings- och redovisningsarbetet kommer att bli eftersatt. 
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Enheten för Arbete och försörjning 

Samordningsförbundets neddragning av budgeten inför 2016 medför 

att samordningsteamet i Sala, behöver kompenseras för att motverka 

risken att den kvalitativt höga nivån och goda arbetsresultat som 

teamet haft genom åren riskerar att försämras. En utveckling vad 

gäller samarbete med skolan kring verksamhet med ungdomar i 

åldern 16-18 år och som inte går i skolan kan inte genomföras. I 

förlängningen kan detta innebära att gruppen ungdomar/unga vuxna 

som på grund av bristfälliga eller avbrutna studier hamnar i 

utanförskap och arbetslöshet och i sin förlängning i bidragsberoende 

för sin försörjning. 

 

Barn-och ungdomsenheten 

Enheten riskerar att på grund av utebliven ramökningen vad gäller 

utökning motsvarande en halvtidstjänst att stödet till barn, 

ungdomar och familjer inte ges i rätt tid och i förlängningen innebär 

det att kommunens barn och ungdomar inte får växa upp i trygga, 

förutsägbara och under likartade förhållanden som andra. I och med 

detta riskerar antalet barn/ungdomsplaceringar att fortsätta öka och 

möjligheterna att bredda öppenvårdsinsatser för barn/ungdomar 

och familjer blir marginella till obefintliga. Kommunens 

förebyggande arbete vad gäller ungdomar 13-21 år som befinner sig i 

riskzon för missbruk av alkohol och narkotika, samt ungdomar som 

påvisar ett intresse för en kriminell livsstil, riskerar att inte kunna 

utföras med bibehållen god kvalitet och utveckling. Möjligheten att 

bevilja HAP(haschavvänjningsprogram)minskar, likaså möjligheten 

att genomföra konsekvensprogram som påföljd för brott inom ramen 

för ungdomstjänst. Möjligheterna att behålla befintlig personal och 

kompetensutveckla densamma minskar i och med att 

personalstyrkan redan idag ligger på absolut lägsta nivå vad gäller 

antalet utredande handläggare på myndighetskontoret, detta i sin tur 

gör att vi riskerar att tappa utredningskvalitet och rättssäkerhet. 
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Integrationsenheten 

En utebliven ramökning vad gäller integrationsenhetens arbete 

innebär att enheten riskerar att inte kunna genomföra ett flertal 

projekt riktade mot integration av målgruppen som t.ex. 

integrationsguide, språkcafé samt fadderverksamhet. Den ordinarie 

personal som idag finns på enheten, är inte dimensionerad för att 

kunna utöka sina uppdrag.  
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KONSEKVENSANALYS OMRÅDE FO  

Dagligverksamhet. 

Verksamheten har ökat och fortsätter öka de närmaste åren. Behovet 

av en ytterligare handledare är nödvändigt från 2016 samt en ny 
lokal från 2017. En konsekvens för arbetstagare/brukare om 

verksamheten fortgår med samma bemanningsstatus blir färre 

möjligheter till individanpassad arbetslik sysselsättning och mer av 

gruppinriktad verksamhet. Det i sin tur leder till en ökad risk för 

utagerande beteende med risk för ökade hot- och våldssituationer.  

Personlig assistans. 

Ersättning för de 20 första timmarna regleras enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB § 51) och är en lagstyrd kostnad som 

alla kommuner ska betala till Försäkringskassan. Uteblir ramökning 

för 2016 motsvarande 600 tkr kommer nämndens budget för den 

utgiften gå med minusresultat. 

Utvärdering av insatserna från målgruppen. 

Ett sätt att mäta graden av nöjda medborgare och brukare samt 

service av god kvalité inom LSS verksamheterna kan vara att 

använda sig av ett webbaserat anpassat enkätssystem, ”Picto- stat”. 

Om medel inte tillförs ramen till 2016 för att köpa in licensen för 

systemet kan verksamheten inte ta reda på hur målgruppen upplever 

de insatser som nämnden levererar på ett mycket detaljrikt och 

individuellt plan, utan hänvisas till socialstyrelsens årliga 

frågeformular ”öppna jämförelser” där personal och chefer svara på 

några frågor om hur verksamheterna fungerar på ett mer generellt 

plan. 

Ökning av antal medarbetare inom område FO 

Mängden personal har ökat och kommer att öka då området växer 

med ny servicebas, gruppbostad, nya personliga assistans ärenden 

samt poolpersonal. Varje chef kommer att ha i snitt 31 personal 

fördelade på flera olika verksamheter utan något administrativt stöd. 

Området behöver utökas med en chefstjänst för att undvika att det 

blir det mindre tid för individuella samtal med personal, brukare och 
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anhöriga med risk för ökad sjukfrånvaro, konflikter i arbetsgrupper, 

missnöjda brukare och anhöriga. Detta sammantaget kan leda till 

större svårigheter på sikt att rekrytera nya medarbetare p.g.a. en 

mindre attraktiv arbetsplats. 
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EFFEKTER PÅ KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL  

 

”Nöjda medborgare och brukare” 

Resultat av Salas kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2014 påvisar att 

handläggningstiden i snitt för ekonomiskt bistånd har kortas ner från 10 till 

endast fem dagar. Nöjdheten hos hemtjänstbrukarna har förbättrats samt service 

utbudet inom LSS gruppbostad. Den största förbättringen för Vård och omsorg är 

inom andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad 

insats/utredning som har gått från att tillhöra de 25 % med sämst resultat till de 

25 % som har bäst resultat i landet. 

 

"God service av hög kvalitet" 

Det begränsade ekonomiska utrymmet kan innebära att det kvalitetsarbetet som 

nämnden kunnat bedriva, delvis finansierat av statsbidrag kan bli svårt att 

genomföra. Resursbrist innebär även att personalen inte kan 

kompetensutvecklas i den omfattning som krävs för att upprätthålla en god 

kvalitet. 
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Den framtagna modellen av lokalbehovsprogram för att avisera 

lokalbehov är inte helt enkelt att tillämpa då behoven inom 

verksamheterna kan uppstå mycket snabbt och oväntat. 

Rehabilitering 

Samordning av rehabiliteringen med landstinget i nya sjukhuslokaler 

samt en plan för hur arbetet med gemensamma vårdplatser i form av 

korttidsplatser (5) ska se ut i det nya sjukhuset har påbörjats. 

LSS-boende och dagligverksamhet: 

Utökning med ny dagligverksamhetslokal samt utökning med 2 

platser på korttidsboendet LSS på grund av flera beslut. 

Arbetsmarknadsenhet: 

Ersättningslokal för Karlasnickeriet efterfrågas snarast. 

Ensamkommande flyktingungdomar: 

Utökning av asylplatser kommer att behövas de närmaste året på 

grund av trycket från Migrationsverket. 

Äldreomsorg: 

Hemtjänstlokaler vid utökning av team. 

Planering för nytt äldreboende på grund av den demografiska 

utvecklingen. 

 

Lokalbehovsprogram                        2016     2017      2018        2019 

Dagligverksamhetslokal                      X                            X 

Utökning lokaler ensamk                    X                            X 

Utökning 2 pl Kortis LSS                      X 

Nytt äldreboende 40 platser                                                                X 

Hyreslägenheter 1-2 rok inom alla verksamheter är en stor brist. 
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