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PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL  

 

EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt och 

sysselsättningsstrategi för ökad välfärd. Kommunfullmäktiges vision 

utgår från EU 2020-strategin. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas 

är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen 

beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden.  

Den strategiska planen innehåller ekonomiska ramar för 

nämnderna och mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå 

de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska 

planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har 

planeringsmöten med nämnderna i kommunen.  Då görs 

genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag 

som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den 

strategiska planen i juni.  

I verksamhetsplanerna beskriver nämnderna hur den egna 

verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska 

planen. 

De politiska målen i den strategiska planen är formulerade och 

grupperade utifrån fyra perspektiv:  

• Hållbart samhälle 

• Medborgare 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

Mätbara mål är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. 

Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer.  

Indikatorn visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara 

kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera 

indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det 

uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i 

form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, 

fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag.  
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Ansvarsområde, åtgärder och indikatorer är 

angivna i nämndernas verksamhetsplaner. 

Nämnderna skall även ange aktiviteter som talar om 

vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för 

att uppnå målsättningen i den strategiska planen. 

Bokslutet redovisar årligen en samlad redogörelse 

för God ekonomisk hushållning. Där görs en 

sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt 

hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts. 
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VERKSAMHETSANSVAR  

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens 

uppdrag inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, 

integration, omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning samt personer som omfattas av 

arbetsmarknadsåtgärder enligt socialtjänstlagen (SoL) Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och Föräldrabalken (FBL). 

Nämnden ansvarar också för vissa delar av psykiatrin såsom boende 

och sysselsättning samt den kommunala hälso- och sjukvården 

inklusive hemsjukvården. 

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad 

åt personer som av olika skäl inte själva klarar av sin 

vardagssituation och därigenom sträva efter att Sala kommun 

ska vara en trygg och säker kommun att bo och leva i.  

För att fullgöra uppdraget har Vård- och omsorg organiserat sig i 

olika verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg inklusive 

integration och arbetsmarknadsfrågor, omsorg om äldre samt 

omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Vård och omsorg ska arbeta med att vara kända för:  

 Stort brukarfokus, 

 En bra arbetsgivare 

 Mäter och redovisar resultat och framgångar 

 Har låga sjuktal 

        

Verksamheten bedrivs utifrån den värdegrund som Vård- och 

omsorgsnämnden beslutat. 

 

Värdegrund inom Vård och Omsorg i Sala 

Vi ska medverka till att skapa förutsättningar för att människor 

ska kunna leva ett meningsfullt, hanterbart och begripligt liv. 

Detta ska uppnås genom: 

 Delaktighet 

 Engagemang 

 Tydlighet 
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Servicegarantier enligt värdegrunden för hela Vård 
och Omsorg: 

 

 Vård och Omsorg garanterar att Du fortlöpande får 

information om ditt ärende utifrån vad vi kommer överens 

om. 

 

 Vård och Omsorg garanterar en första kontakt inom fem 

arbetsdagar efter fattat beslut om beviljad insats. 

 

 

 Kan Vård och Omsorg inte leva upp till dessa garantier ska en 

avvikelse skrivas och en handlingsplan utformas för att 

åtgärda problemet. 
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INDIVID, FAMILJ OCH ARBETE  

 

 

ARBETE OCH FÖRSÖRJNING 

Vård- och omsorgsnämnden har genom Socialtjänstlagen det yttersta 

ansvaret för medborgarna i kommunen. Därför påverkas 

kostnaderna för försörjningsstödet av arbetslöshet och förändringar 

i regelverken hos andra huvudmän och andra förvaltningar inom Sala 

kommun. Genom att arbetsmarknadsenheten tillhör samma enhet 

och har samma enhetschef som försörjningsstöd, ges möjlighet att 

arbeta med personer som saknar arbete och uppbär försörjningsstöd 

ur ett bredare perspektiv. Den största andelen personer som uppbär 

försörjningsstöd gör det på grund av att de saknar arbete, särskilt när 

det gäller ungdomar.  

En arbetsgrupp har arbetat fram en ”en väg in” som leder 

försörjningsstödstagare från socialsekreteraren till ett Jobbcenter. 

Jobbcentret kan erbjuda olika gruppverksamheter som kan leda till 

studier, praktik eller arbete.  

Fortsatt arbete med att erbjuda ungdomar i åk 1 och åk 2 

gymnasieskolan arbete på alla lov kommer att ske under året.  

Enheten kommer att tillsammans med skolan och 

arbetsförmedlingen fokusera på gruppen ungdomar i åldern 16-24 år 

som inte fullgjort gymnasiestudier och står långt ifrån 

arbetsmarknader, detta via DUA(delegationen unga i arbetet) samt 

”#jagmed” som är ett ESF finansierat projekt. 

Kommunfixarna hjälper idag äldre personer från 75 år och äldre med 

sådant som annars lätt kan leda till fallolyckor och skador. Hjälpen är 

kostnadsfri och kan vara byte av glödlampor, montering av eller byte 

av batteri till brandvarnare, uppsättning av tavlor och gardiner, 

snöskottning av entré, begränsad häckklippning(max 10m). 

Utförandet sker på dagtid, vardagar.  

 BARN – OCH UNGDOM 

Tre nya tjänster kommer att inrättas på enheten för att kunna möta 

det ökade behovet av hjälp och stöd till barn, ungdomar och familjer. 

Tanken är att förstärka framförallt myndighetsutövningen samt lägga 

resurser på förebyggande arbete med målgruppen. 

Årsarbetstid för samtliga medarbetare som inte har det idag planeras 

att införas. 
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Arbetet med familjecentralen kommer under perioden att fortsätta 

att utvecklas tillsammans med skolan och landstinget. 

Familjebehandlarna som arbetar med att stötta målgruppen barn och 

unga har ändrat inriktning och jobbar nu intensivt med familjer 

under kort tid för att avhjälpa problemen i familjen.  De arbetar med 

såväl tonåringar med problem i både livet och skolan samt med hela 

familjer och yngre barn då föräldraförmågan brister. Arbetet som nu 

bedrivs av familjebehandlarna syftar till att förebygga, minska och 

korta institutionsplaceringar. Detta ska ske genom ett tätt samarbete 

med socialsekreterarna, skolteamet, skolan, beroendemottagningen 

och institutionerna. En mottagningsfunktion har inrättats för att 

kunna korta ner handläggningstider och fördela ärendet på ett 

tydligare sätt genom ”en väg in” till myndighetshandläggningen.  

VUXENGRUPP 

Enheten kommer att lägga ner ett stort fokus på att utveckla arbetet 

med att minska antalet vuxenplaceringar samt förebygga nya. 

Utveckling av beroendemottagningen Kedjans verksamhet pågår 

framförallt med att kunna erbjuda fler olika typer av behandling och 

samtal i grupp.  

Bemanning inom boendestödet kommer att förstärkas eftersom det 

skett en ökning av antalet biståndsbeslut och en översyn av resurser 

för målgruppen kommer att genomföras. 

Boende för målgruppen behöver utökas på grund av stor efterfrågan 

samt för att nuvarande platser inte räcker till. 

INTEGRATION/FYRKLÖVERN 

Sala kommun har 2015 en överenskommelse om att ta emot 60 

vuxna flyktingar per år samt 14 ensamkommande flyktingungdomar. 

Därutöver tillkommer anhöriginvandringen. Efter två år med 

introduktionsersättning och SFI ska dessa personer vara redo, rustad 

och integrerade för arbetsmarknaden. Erfarenheten visar att det är 

mycket få personer som då är klar för arbete på grund av brister i det 

svenska språket. Samarbete med skolan och SFI har påbörjats för att 

komma tillrätta med problemet. Under senare delen av 2015 öppnar 

ett nytt boende med totalt 12 platser på Gärdesta. 

 I och med de flyktingströmmar som rör sig i världen kommer avtalen 

med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande att skrivas 

upp ytterligare.  

För att möta detta bör tillgång till fler boendeplatser för 

ensamkommande barn och ungdomar förberedas. I och med 

utökningen av avtalet har enheten personalmässigt växt för att kunna 



  

11 (32) 

bemanna enligt HVB reglerna på boendena. Med anledning av detta 

kommer enheten att omorganiseras och två boendechefer rekryteras. 

RESURS/ADMINISTRATION 

Resurs- och administrationsenheten behöver utveckla och utöka sin 

verksamhet vad gäller rekrytering av timvikarier och 

poolverksamhet för att möta upp det ökade behovet av vikarier. Nya 

samarbetsvägar behöver öppnas vad gäller vikarie och poolplanering 

med t.ex. skolan. En översyn av administrationen och resursenhetens 

organisationsform, arbetsuppgifter samt bemanning pågår. 

 

 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning 

 

Antal personer som beviljas insatser enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, (LSS) samt Socialtjänstlagen 

(SoL) ökar konstant. I dag finns fler gynnande beslut framförallt 

gällande gruppbostad enligt LSS än vad det finns lägenheter att 

erbjuda. 

Fortlöpande diskussioner har under de senaste åren skett inom 

verksamhetsområdet i syfte att utveckla verksamheten inom LSS 

samt för att få resurserna att räcka till de ökande behoven av 

insatser och stöd.  Verksamhetsområdet arbetar med att sänka 

vikariekostnaderna genom samverkan mellan enheterna för att 

hitta bästa möjliga bemanning på alla verksamheter. Det arbetet 

kommer att fortsätta under hela planperioden. Målgruppen inom 

LSS åldras och det finns ett ökat behov av mötesplatser för de 

personer som i dag är över 65 år. Behovet ökar även av insatser av 

hälso och sjukvårdspersonal då målgruppen åldras och därmed får 

större omvårdnadsbehov. Arbete med att skapa en organisation 

där arbetsrotation blir systematiserat som arbetssätt fortsätter 

under 2016. 

Verksamheterna inom området fortsätter arbetet med att utveckla 

ökad brukarmedverkan. Ett medel för det är organisationen av AKK 

ombud (alternativ kompletterande kommunikation) som skapats 

under 2014. Deras arbete med fortbildning fortsätter under 2016. 

Som ett led i ökad brukarmedverkan kommer två medarbetare att 

utbilda sig i ”delaktighetsmodellen”. Vilket är en modell för att 

skapa kommunikation för att sedan använda den i arbete med att 

möjliggöra för brukare att få fram sina åsikter.  

Verksamhetsområdet kommer under 2016 implementera det 
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webbaserade enkät verktyget picto-stat inom verksamheterna i 

syfte att ta reda på hur brukarna upplevder de tjänster vi utför åt 

dem. Därefter kan tjänsterna anpassas efter brukarnas önskemål 

och behov. Arbetet med att mäta, analysera samt förbättra 

verksamheterna utifrån framkomna resultat fortsätter inom 

området 

Ett utvecklingsarbete för att underlätta samverkan med 

anhöriga/närstående för brukare som tar del av olika insatser inom 

LSS ska ta form under planperioden.  

 

 

Boendeformer LSS 

 

Gruppbostad 

I dag finns i Sala kommun  gruppbostäder om totalt  28 lägenheter. 

En nybyggnation av gruppbostad med 6 lgh planeras med byggstart 

under 2016 och förväntas vara inflyttningsklar i slutet samma år. I 

och med att en ny gruppbostad byggs kan förvaltningen erbjuda 34 

lägenheter. Det kommer inte att räcka till och under 2017 skall 

ytterligare en gruppbostad med 6 lägenheter byggas vilket totalt 

ger 40 lgh. Eftersom verksamheterna ökar tillkommer behovet av 

ytterligare en chef under 2016. 

Servicebostad 

I dag finns det fyra bostadsområden i Sala där servicebostads-

beslut kan verkställas. Hösten 2015 startas ytterligare  en 

servicebostad på ett nytt bostadsområde. 

Under åren som kommer förväntas fler gynnande beslut av denna 

boendeform att behöva verkställas.De finns en osäkerhet i om 

dagens befintliga resurser komma att räcka till.  

Behovet av tillsyn nattetid ökar pga. ålder hos målgruppen och 

därmed behövs större personalresurser nattetid.   

Korttidsboende 

Behovet av korttidsplatser kan förväntas öka eftersom det inte 

finns gruppbostäder i den omfattning som brukare får gynnande 

biståndsbeslut.  
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Övriga insatser enligt LSS 

Dagligverksamhet 

Arbete pågår med ständig anpassning utifrån brukares behov av 

individuellt arbete och sysselsättning. Verksamheten behöver 

utveckla samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa och 

särvux i syfte att öka möjligheten för brukare att komma vidare till 

den reguljära arbetsmarknaden  

 

 

Personlig assistans  

Under 2016 kommer verksamheten att dokumentera i det nya 

verksamhetssystemet Combine. Underlag för rapportering till 

försäkringskassan kommer även att utföras i Combine. Det innebär 

att medarbetarna behöver utbildas i att använda sig av systemet. 

Någon form av brukarundersökning behöver utvecklas för 

målgruppen. 

 

Avlösarservice 

Idag är det ett fåtal brukare som tar del av insatsen men en ökning 

kan ske i väntan på att brukare som fått bifallsbeslut på 

gruppbostad inte kan beredas bostad pga. av bostadsbrist och 

därmed uppstår ett större behov av avlastning för 

föräldrar/närstående. 

 

 

 

Biståndsenheten 

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012: 12 gällande 

bemanning inom äldreomsorgens särskilda boenden som 

beräknades träda i kraft 31/3-2015 har ännu inte gått i laga kraft. 

När den träder i kraft påbörjar biståndshandläggarna arbetet med 

att utreda, fatta beslut och följa upp 272 nya biståndsbeslut rörande 

hemtjänstinsatser för de som i dag bor på VåBo.  

Biståndshandläggarna kommer att under 2016 utveckla 

arbetssättet att arbeta efter ett behovsinriktat systematiskt 

arbetssätt kallat ÄBIC (äldres behov i centrum) där även 

verkställarna på äldreomsorgen involveras. Verksamheten behöver 

under 2016 utveckla uppsökande arbete. Arbete med att säkerställa 

verksamhetens rättsäkerhet och effektivitet fortsätter. 
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Omsorg om äldre 

Gruppen äldre, d v s från 65 år och äldre, kommer att öka markant 

under de närmaste åren. Vanligen är det gruppen äldre äldre, d v s 80 

år och däröver, som har insatser inom Vård och Omsorg.  

Helt avgörande för framtidens utmaningar är att det byggs 

tillgängliga seniorbostäder eller så kallade 

mellanboendeformer/trygghetsboenden som inte kräver 

biståndsbedömning. Arbete för att ta fram en planering för detta 

pågår. 

Arbetet med att utveckla anhörigstödet inom befintliga verksamheter 

på område äldreomsorg behöver fortsätta. 

Under projektet ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka 

äldre” framkom att Västmanland saknar en struktur för samverkan 

inom äldreområdet. 

Det finns behov av en överenskommelse mellan landstinget och 

kommunerna. En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från 

länets kommuner och landstinget. Överenskommelsen ska ge 

förutsättningar för att stärka samverkan mellan parterna i syfte att 

tillgodose de äldres behov av samordnade insatser avseende såväl 

omsorgsbehov som insatser av hälso- och sjukvård.  Även inom VoO 

fortsätter utvecklingsarbetet med teamarbetet. 

Under 2015 har ett utvecklingsarbete inletts runt den sociala 

dokumentationen inom äldreomsorgen. Olika lösningar prövas för att 

underlätta tydlig och bra dokumentation för att minska antalet 

läkemedelsavvikelser och för att hitta ett säkert sätt som inte innebär 

ytterligare administrativt arbete för omvårdnadspersonalen. 

Ett stort arbete pågår för att skapa ett tydligare ledningssystem och 

verksamheternas huvudprocesser har identifierats.  

För att skapa större delaktighet för medarbetarna och högre kvalitet 

för brukarna pågår arbete med att öka delaktigheten i planeringen 

samt arbetstidens omfattning och schemaläggning.  

 

ORDINÄRT BOENDE 

Hemtjänsten utgör basen i organisationen och ska efter 

biståndsbedömning och beslut ge personer med olika behov 

individuella insatser och därmed möjlighet att klara sin dagliga 

livsföring i det egna boendet. Hemtjänstinsatser ges i hela 
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kommunen dygnet runt. Efterfrågan av hemtjänst beräknas fortsätta 

att öka. 

Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm.  

Teknikskiftet till digitala trygghetstelefoner kommer att ge 

möjligheten att erbjuda andra tekniska trygghetslösningar i hemmet, 

t ex kameratillsyn. Den nya tekniken beräknas finnas på plats fr. o m 

2016.   

Som ett komplement till hemtjänsten erbjuds 

korttidsplatser/växelvårdsplatser och dagverksamhet om behov 

finns. Dessa insatser beviljas också som anhörigstöd. Anhöriga kan 

också använda sig av avlösarservice i hemmet. Ett 

förvaltningsgemensamt anhörigcenter finns på Kaplanen.  

 

VÄRDIGHETSGARANTI HEMTJÄNST 

Vård och omsorg garanterar att hemtjänstpersonalen kommer på 

överenskommen tid +- 15 minuter och utför de insatser du beviljats. 

Om något akut inträffar som medför behov av att byta tid kommer du 

att kontaktas på telefon. 

 

 

Vård- och omsorgsboende 

 

I dagsläget finns totalt 265 Vård- och omsorgsboendeplatser, vilket 

är en ökning med 9 sedan förra året.  Av dem är 15 korttidsplatser 

(fler öppnas vid behov) och 8 växelvårdsplatser. 

Under november 2015 kommer ytterligare 9 platser att öppnas på 

Parklängan 3. I början på 2016 planeras det för att 7 platser på 

Ekebygården öppnas. Därmed är samtliga platser på Parklängan 

och Ekebygården öppnade. 

Under innevarande år har en bristsituation på vård- och 

omsorgsboendeplatser uppstått som inte verkar vara av tillfällig 

karaktär. Under året har i snitt runt 25 personer väntat på att få ett 

gynnande beslut på Vård- och omsorgsboende. Hitintills har inga 

personer behövt vänta mera än tre månader. De flesta som väntar 

på att få sitt beslut verkställt finns på våra korttidsplatser. Det i sin 

tur får till följd att det inte finns platser till  

Utskrivningsklara från landstinget. Under innevarande år innebar 

det en kostnad på över 2 miljoner kronor. Detta medför även 
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svårigheter för landstinget att bereda vårdplatser på sina 

avdelningar. 

Vårdtyngden har ökat på kommunens vård- och omsorgsboenden 

på grund av allt mer komplexa vårdbehov och diagnoser samt de 

allt kortare vårdtiderna inom slutenvården. Flera yngre personer 

jämfört med tidigare har numera behov av vård- och 

omsorgsboende.  

Den sammantagna situationen inom kommunens vård- och 

omsorgsboenden gör att verksamheten behöver vara fullt 

bemannad hela tiden. Det innebär att verksamheten numera nästan 

alltid behöver sätta in vikarier när någon är sjuk eller ledig. 

 

VÄRDIGHETSGARANTI VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE 

Vård och omsorg garanterar att du varje vecka får en tid med din 

kontaktman där du bestämmer vad ni ska göra. 

Hälso- och sjukvård 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård 

rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar 

personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till personer över 

18 år som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom 

eller funktionshinder. 

Verksamhetschefsansvaret enligt § 29 Hälso- och sjukvårdslagen har 

fördelats på två av verksamhetscheferna. En av dem har ansvaret för 

den hälso- och sjukvård som gäller rehabilitering och den andra har 

hälso- och sjukvården som gäller sjuksköterskor. Verksamhetschefer 

HSL har tagit fram en plan för arbetet för att leda, kontrollera, följa 

upp, utvärdera och förbättra hälso- och sjukvården. En hälso- och 

sjukvårdsgrupp har bildats och samarbetet med MAS, MAR och 

berörda enhetschefer ska fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet inom HSL området. 
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NÄMNDENS MÅL  
I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING

 

Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling 

En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. 
Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda 
kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den 
attraktiva Kommunen. 

Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt 

mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. 

Vård- och omsorgsnämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för 

att människor med behov av stöd i olika former får adekvata insatser 

vid rätt tidpunkt. Tillgängliga ekonomiska resurser ska användas 

effektivt och bästa möjliga lösning ska prövas och väljas. 

Nämnden ska också inom sitt verksamhetsområde bidra till att 

människor kan leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och med 

bibehållen självständighet uppleva trygghet i sin hemmiljö. 

Målen är att medborgare med beslut om insatser från VoO ska 

erbjudas verkställighet omgående och att antalet personer som enligt 

socialstyrelsens definition är bostadslösa ska vara 0 %.  
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STRATEGIER 

 Kartläggning av nuläget 

 Integrationsplan 

 Bostad först 

 Samverkan med fastighetsägare/lokalförvaltare 

 Minskad antibiotikaanvändning 

 Utveckla möjligheten till digital dokumentation och digital 

kommunikation 

 

 

Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de 
redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all 
kommunal verksamhet. 

De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala 
kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, 
bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De 
samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. 

De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, 
skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling 
lokalt. 

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska 

miljöbelastningen inom områdena, tjänsteresor, avfallshantering 
och inköp 

 

STRATEGIER 

 Minskad antibiotikaanvändning 

 Utveckla möjligheten till mobil dokumentation och digital 

kommunikation 

 Öka andelen eldrivna tjänstebilar 
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NÄMNDENS MÅL  
I PERSPEKTIVET VERKSAMHET  

 

Mål: Nöjda medborgare och brukare 

För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda 
med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. 

Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer 
de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som 
deltog i SCB:s medborgarundersökning. 

 

I Sala ska kundnöjdheten enligt KKIK1 vara bland det 25 % högsta i 
landet (grönt) och  vi ska öka våra kunskaper om brukarnas 
upplevelser av insatserna. 

 

                                                             
1 Kommunens kvalitet i korthet 



20 (32) 
Verksamhetsplan 2016-2018 
Vård- och omsorgsnämnden 
 

 

STRATEGIER 

 Utarbeta metoder/forum för att ta reda på brukarnas synpunkter 

 Aktivt arbeta med att öka brukarundersökningarnas svarsfrekvens 

 Använda fler evidensbaserade mätmetoder. 

 Arbeta strukturerat med resultatinriktat förbättringsarbete, utifrån 

resultatet av brukarundersökningarna 

Mål: God service av hög kvalitet 

Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för 
medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter 
bemötas med respekt. 

I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas 
sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och 
sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som 
finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg 
att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan 
förvänta sig. 

Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där 
en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och 
åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan 
kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. 

Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella 
statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är 
mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det 
kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna 
subjektiva förväntningar. 

Målet är att  brukare som fått beslut om insatser ska kunna få det 

verkställt i Sala Kommun. Det ska finnas ett utbud av insatser som 

motsvarar brukarnas behov.  

Alla insatser ska vara säkra och av god kvalitet. Detta säkerställs 

genom systematiskt kvalitetsarbete, rättssäker myndighetsutövning 

och egenkontroll. 

 

STRATEGIER 

 Bygga en verksamhet som klarar att ge medborgarna inom Sala 

kommun möjlighet till eget boende/boende i hemmiljö. 

 Hemtagningsteam 

 Rättssäkerhet/Säker verksamhet 

 Systematiskt förbättringsarbete 

 Egenkontroll 
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Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. 

Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och 
informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av 
kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar 
kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska 
kommunens utbud av e-tjänster öka. 

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att öka informationen om 

nämndens ansvarsområde genom att regelbundet ha öppna 

sammanträden samt utveckla kontaktpolitikeruppdraget ur ett 

brukarperspektiv.  

Insatserna ska alltid utformas tillsammans med den enskilde.  

Det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om verksamheten 

 

STRATEGIER 

 Möjliggöra brukarmedverkan och delaktighet på olika plan 

 Tillgänglig information 

 Individcentrerat stöd 

 Utveckling av förvaltningens information på www.sala.se 

http://www.sala.se/
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NÄMNDENS MÅL  
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE  

 

Mål: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö 

Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt 
arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet 
och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, 
som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. 

God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa 
och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, 
sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. 

Sala kommun ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Alla 

medarbetare har rätten och skyldigheten att växa i sin profession. 

Detta är helt avgörande för verksamhetens utveckling.  

Fokus och tydlighet i verksamhetens uppdrag och utveckling har 

mycket stor betydelse för alla medarbetares välmående på 

arbetsplatsen.  

Vård- och omsorgsnämnden bidrar genom att medarbetarna i  

verksamheter trivs och känner sig trygga i arbetet. Vård och Omsorg 

ser att behovet av utbildad baspersonal under planperioden kommer 

att öka. För att kunna ta tillvara på kompetensen i den arbetskraft 

som finns upplärd och fungerat som vikarier men saknar lägsta 
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godkända utbildningsnivå som baspersonal d.v.s. undersköterska 

eller skötare ska en inventering, analys och plan upprättas. Därefter 

kan strategier för personalförsörjningen för framtiden utformas. 

STRATEGIER 

 Analys av nuläget  

 Kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare 

 Årlig medarbetarenkät inom VoO  

 Uppdragsbeskrivning medarbetare 

 Effektivare rehabiliteringsprocess 

 Utveckla arbetsrotation inom FO 

 

Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna 

Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt 
deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och 
inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin 
egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att 
varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker 
på den egna arbetsplatsen. 

Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål i verksamhetsplanen 

och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Medarbetarna ska 

tillsammans med cheferna verka för att verksamheten utvecklas och 

effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde 

brukaren.  

Delaktighet är en mycket viktig aspekt för medarbetarnas trivsel och 

verksamhetens utveckling.  

Facklig samverkan ska ske i alla verksamheter.  

Tabell 1: Delaktighet och inflytande för medarbetarna 

Nämnden bidrar till målet när Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 

Enhetssamverkan (EnSam) i enlighet 
med FAS 05 genomförs på alla 
enheter 

100 % 100 % 100 % 100 % 
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STRATEGIER 

 Utveckla delaktigheten i arbetstidens förläggning och planering 

 Gemensamma riktlinjer och samverkan enligt  FAS 05 

Mål: Tydligt och bra ledarskap 

Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till 
ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalidé ska ledarnas och 
medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. 

Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål i 

verksamhetsplanen och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. 

Cheferna ska tillsammans med medarbetarna verka för att 

verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa 

möjliga nytta för den enskilde, samt skapa förutsättningar för 

delaktighet och en god arbetsmiljö. 

Chefsuppdragen ska vara tydliga och avgränsade. 

 

STRATEGIER 

 Beskrivning av chefsuppdragen 

 Kompetensutvecklingsplaner för chefer 

 Chefsutbildning/program 
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BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  

Vård och omsorgsnämndens målindikatorer 

Mål Mått 2016 2015 

Medborgare med beslut 
om insatser ska erbjudas 
verkställighet omgående 

Antal ej verkställda beslut. Mäts 
månadsvis 

 

  

 Antal verkställda  beslut. Mäts månadsvis   

 Tid mellan beslut verkställighet.    

Antalet personer som 
enligt socialstyrelsens 
definition är bostadslösa 
ska vara 0 % 

Enkät hemlöshet 

 

  

 Antal ej verkställda boendebeslut. Mäts 
månadsvis 

  

 Tid mellan beslut och verkställighet   

VoO ska minska 
miljöbelastningen inom 
områdena, tjänsteresor, 
avfallshantering och inköp 

Antal verksamheter som källsorterar. 
Andel av samtliga verksamheter i 
procent. 

 

 

  

 Infektionsregistrering på SÄBO 

Antal insatta antibiotikakurer jämfört 
med antal brukare i Vård- och 
omsorgsboende. 

  

 Antal digitala möten   

Människor med behov av 
stöd i olika former får rätt 
insatser vid rätt tidpunkt 

 

Uppföljning av mätbara indikatorer och 
mål på verksamhetsnivå 

 

  

Kundnöjdheten enligt KKIK 
ska vara bland det 25 % 
högsta i landet (grönt) 

VoO ska öka sin kunskap 
om våra brukares 
upplevelse av våra insatser. 

Resultat från brukarundersökning 

 

  

 Antal pågående förbättringsprojekt 
under året. 

  

 Antal genomförda brukarforum    

Brukare som fått beslut om 
insatser ska kunna få det 
verkställt i Sala Kommun. 

Antalet externa placeringar 

 

  

 Antal dagar utskrivningsklara   

 Antal köpta insatser i annan kommun    

 Antal verkställda beslut/placeringar 
internt 

  

God kvalitet och säkerhet Tid mellan ansökan och beslut   
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 Antal ändrade beslut efter överklagan   

 Antal beslut/insatser  som följs upp   

 Hälso- och sjukvårdsindikatorer   

 Statistik från Lisa 

 

  

Insatserna ska alltid 
utformas tillsammans med 
individen.  

 

Antal genomförda SIP 

 

  

 Antal brukare som  medverkat i 
upprättandet av 
genomförandeplanen/utvecklingsplan. 

Mäts som andel av granskade 
genomförandeplaner. 

  

Tydlig och lättillgänglig 
information om  
verksamheten 

Brukarundersökning. Andel nöjda 

 

  

 Tillgänglighetsrond genomförd ja/nej 

Andel av verksamheterna i procent. 

  

Hälsosamma  attraktiva 
arbetsplatser 

Hälsotal/Sjukskrivningstal i %   

 Antal arbetsplatser med flexibel 
schemaläggning. Andel av 
verksamheterna i procent. 

  

 Resultat från medarbetarenkäten. 

Andel nöjda 

  

 Antal uppdragsbeskrivningar   

 Antal genomförda arbetsplatsbyten FO   

 Längd på rehabiliteringsprocessen    

 Sammanställning från avslutssamtal   

Facklig samverkan alla 
verksamheter 

Genomförda samverkansmöten enligt 
plan. 

  

Tydliga och avgränsade 
chefsuppdrag 

Medarbetarenkäten. Andel positiva svar   

 Antal utvecklingsplaner. 

% av antalet chefer 
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BUDGET MED VERKSAMHETSKOMMENTARER  

Driftsbudget 2016-2018 

Tabell 2: Driftsbudget 2016-2018, tkr 

Driftbudget/plan Bokslut 

2014 

Budget 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

2018 

 

 

 

Kostnader 554 464 599 733 650 573 652 007    657 727  

Intäkter -130 500 -146 123 -166 878 -166 878  -166 878  

Nettokostnad 423 964 453 610 483 695 485 129 490 849  

Verksamheternas 
nettokostnader 

 
  

Förvaltningsövergripande 
verksamhet 

14 585 13 710 10 150           12 284   11 604  

Individ, familj, arbete, integration 75 096 85 871 90 651            89 951     89 951  

Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

79 326 88 785 99 202            99 202 105 602  

Omsorg om äldre 254 957 265 244 283 692 283 692 283 692  

Summa 423 964 453 610 483 695 485 129 490 849  

       

       

 

 

Området förvaltningsövergripande omfattar nämnd, 

ledningsfunktion, stödfunktion, resurspool, kvalitetshandläggare 

samt MAS och HR-stöd.  Biståndsenheten har flyttats i budget till 

område funktionsnedsättning. 

Individ, familj och arbetsmarknad (IFA) har fått lägre ram för 

försörjningsstöd under 2016. Detta har gett utrymme att öka den 

befintliga budgeten för institutionsplaceringar hos Vuxengruppen. 

Dock är denna höjning i underkant till det verkliga utfallet.  

Beträffande Integrationsenheten och den rådande flyktingsituation 
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som nu föreligger i världen finns en risk för ökade kostnader på kort 

sikt och eventuellt förändringar i intäktssidan under andra delen av 

nästa år. 

Inom funktionsnedsättning har verksamheterna Freden, Boendestöd 

och Kontaktperson LSS & Sol flyttat till IFA. Nytt gruppboende 

kommer öppna under året.   

Extra medel har tillkommit inom äldreomsorgen för volymökning 

inom hemtjänst och öppnande av nya platser inom särskilt boende. 

Dessutom tillkommer stimulansmedel om 5 000 tkr för att öka 

bemanningen inom äldreomsorgen.  

Osäkert inför 2016 är kollektivavtalet för Kommunals medlemmar 

vilket kommer omförhandlas. I ramen har 2,5 % löneökning räknats 

med.  
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Verksamhetsfakta Tabell 3 Verksamhetsfakta 

Text 2014 2013 2012 

Antal årsarbetare 694 633 636 

Antal särskilda 
boendeplatser SoL 

256 269 272 

- varav anpassade för 
personer med psykiska 
funktionshinder 

7 7 7 

-varav antal 
korttidsplatser SoL 

15 19 36/19 

Antal 
korttidsboendedygn 
SoL 

Ingen data  

Kan tas fram 

7 487 9 175 

Antal personer med 
hemtjänstinsatser 1/10 

423 

I egen regi 

374 327 

Antal beslut bostad 
vuxna LSS 

73 78 66 

Antal personer med 
insatsen personlig 
assistans LSS/LASS 

5/34 3/32 6/35 

Antal personer med 
insatsen daglig 
verksamhet LSS 

82 86 75 

Antal beslut 
boendestöd 
kommunpsykiatri 

45 40 51 

Antal beslut 
elevhemsboende i 
annan kommun LSS 

9 8 14 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

627 720 733 

Antal unika personer 
placerade på institution 

30 34 29 

Antal deltagare i 
arbetsmarknadsinsatser 

336 308                            384        

Navigatorcentrum  Ingår i jobbcenter 25                                   63 

Antal ungdomar i 
feriearbete 

 129                                        126                           128 

 Antal mottagna 
flyktingar 

 100 131                            79 
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Investeringsbudget 

Tabell 4: Investeringsbudget 2016-2018, tkr 

 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 

 

Utbyte/ny-/återanskaffning 
arbetstekniska hjälpmedel 

2 776 2 776    2 776 

Inventarier anhörigcenter 25 25     0 

Utrustning nytt LSS boende 0 0     200 

SUMMA 2 801 2 801 2 976 
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