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 PRIORITERINGAR 

Prioriteringar i budget inför 2017 har gjorts med personalförstärkningar inom samtliga områ-

den för att kunna möta upp behov och för kunna verkställa beslut om insatser på ett tillfreds-

atällande sätt enligt riktlinjer och de lagar som gäller. 

KONSEKVENSER AVSATSNINGAR SOM INTE HAR KUNNAT GÖRAS TILL 2017 

Område Funktionsnedsättning FO.  

Nämnden rapporterar kvartalsvis in till IVO, Inspektionen för Vård och omsorg, de bifallsbeslut 
som Vård- och omsorg inte klarar av att verkställa inom tre månader. Därefter kan förvaltnings-
rätten på ansökan från IVO, utfärda sanktionsavgift på motsvarande kostnad av vad den bevil-
jade insatsen skulle kostat att utföra för nämnden. 
 
Behovet av kortidsplats kan förväntas öka under planperioden som en ersättningsinsats för de 
brukare som tvingas bo kvar hemma i väntan på att de beviljade gruppbostadsbeslutet kan verk-
ställas. I dag finns det fyra sovrum att tillgå för de som vistas där. Kortidsboendet klarar av att 
verkställa två beslut till om kortidsboende, förutom de personer som redan har beslut om insat-
sen. Beviljas fler brukare insatsen behöver nämnden utöka platsantalet på Kortidsboende. För 
att möjliggöra verkställighet behöver  kortidsboendet utökas med tre rum till.  

 

Konsekvensen av att nämnden ej verkställer gynnande kortidsboende beslut medför att 

inspektionen för vård och omsorg, IVO kan vitesförelägga nämnden då gynnande insatser ej 

verkställs. En ytterligare konsekvens är att belastningen på boendestöd eller hemtjänst kan 

komma att öka då de insatserna kan vara ett alternativ för brukare att ansöka om . 

 

Område IFA Individ ,familj och arbetsmarknad 

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 

verksamheter. I de nationella riktlinjerna framkommer vikten av att arbeta utifrån ett evidens-

baserat förhållningssätt och att det ska kontinuerligt utvärderas. 

Ett nytt psykiatriboende liknande Freden behövs utifrån att verksamheten ser ett ökat antal 

personer med psykiatrisk diagnos som är i behov av den typen av boende.Vuxenenheten har 

noterat att det finns ett relativt stort antal äldre personer med aktivt pågående missbruk. Det 

finns ett behov av att erbjuda dessa personer någon form av stödboende med personal på plats. 

En del av dessa personer finns idag på olika äldreboenden i lägenheter med boendestöd eller är 

inneboende hos olika personer.  

Konsekvensen av att IFA inte kan fullfölja ovanstående insatser är att de personer med 

psykiatrisk diagnos i behov av stödboende inte kommer att erhålla något boende och/ 

eller kommer att behöva vänta på plats ,det i sin tur kommer troligen att öka belastning-

en på hemtjänst och boendestöd.  

Vad gäller de äldre personer med aktivt pågående missbruk finns dessa idag på olika 

äldreboenden i lägenheter med boendestöd eller är inneboende hos olika personer .Detta 

innebär dels att de i princip inte får rätt insats av kommunen och att de dels kommer att 



5 (10) 
Vård och Omsorgsnämnden 

 

5 (10) 

hamna i placeringar på grund av sitt missbruk och därmed öka våra kostnader för place-

ringar . 

 

Område ÄO Boende 

Under senaste året har behovet av platser i Vård- och omsorgsboende ökat markant. Kön till 

boendeplatser är nu ca 20 personer. Tiden från ansökan till erbjudande om plats har ökat från 

45 dagar 2014 till 77 dagar under 2015. Medelvärdet i landet är 57 dagar. Det har fått till följd 

att korttidsplatser har behövt användas i väntan på permanent plats vilket får konsekvensen att 

det nu också är kö för att få en korttidsplats. Vård och omsorg har inte kunnat ta hem patien-

ter från sjukhusen i den takt som skulle behövts och det har inneburit ytterligare ökade 

kostnader för utskrivningsklara patienter. Kostnaden för detta var 2015 3,2 Mkr. Totalt har 

26 platser öppnats under 2015 och början av 2016 och trots detta har kön inte minskat i tillräck-

lig omfattning. Kostnaden att öppna 10 korttidsplatser är 9,5 miljoner. 

 

Konsekvensen av att inte ytterligare öka antalet boendeplatser är att kostnaderna för me-

dicinskt utskrivningsklara ökar. Vidare riskeras att inte kunna verkställa i tid så att IVO 

kan komma att vitesförelägga nämnden. Ytterligare en konsekvens är att hemtjänstens 

kostnader fortsätter att öka. 

 

En ny skrivning i socialtjänstförordningen trädde i kraft den 15/4 2016 som innebär ett förtyd-

ligande av ansvaret om att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål 

kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Utan dröjsmål innebär att medarbe-

tarna omgående ska kunna uppmärksamma om en brukare har behov av hjälp eller stöd. På två 

boenden är detta inte möjligt idag då nattbemanningen bedöms vara för låg i och med att med-

arbetare samtidigt ansvarar för enheter på skilda plan eller som ligger lång ifrån varandra. Två 

personer per natt bedöms vara ett minimum för att kunna klara kraven förutsatt att även tek-

niska lösningar tillämpas. IVO har aviserat att en granskning kommer att genomföras av äldre-

omsorgen i Sala. Kostnaden för att bemanna med två nattslingor, sex personal är 3 miljo-

ner 

Konsekvensen av att inte utöka nattbemanningen är att nämnden inte kan säkerställa och 

tillgodose brukarnas behov inom rimlig tid och riskerar att få kritik för detta från tillsyns-

myndigheten IVO.   

 

Hälso- och sjukvård 

Enligt 18, 18a och 18b §§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska kommunen erbjuda en god hälso- 

och sjukvård, inklusive habilitering och rehabilitering i särskilda boendeformer och biståndsbe-

dömda dagverksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning till och med nivån för 

sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vidare har kommunen ansvar för hemsjukvår-

den för personer över 18 år. Fler boendeplatser och ett ökat antal patienter i hemsjukvården 

innebär ett ökande behov av Hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av sjuksköterska, arbetstera-

peut och fysioterapeut. Kostnaden för två HSL medarbetare är 1 miljon. 

Konsekvenserna av att inte tillsätta ytterligare två legitimerade medarbetare blir att 

nämnden brister i patientsäkerhets arbetet. 
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Summan av de medel som Vård och omsorg äskar för sin budget till 2017=13,5 milj 

 

EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Externa intäkter 91 327 91 884 129 013 131 593 134 225 

Interna intäkter 75 782 69 410 74 107 75 589 77 101 

Summa intäkter 167 109 161 294 203 120 207 182 211 326 

Köp av verksamhet, bidrag 88 259 85 296 92 373 94 220 96 105 

Personalkostnader 365 273 397 541 424 214 437 516 447 698 

Övriga kostnader 30 013 45 720 67 812 69 168 70 552 

Interna kostnader 128 524 115 050 119 747 122 142 124 585 

Summa kostnader 612 069 643 607  704 146 723 047 738 939 

Resultat 444 960 482 313 501 026 515 865 527 613 

 

Driftredovisning 
Tkr  Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Förvaltningsövergripande  12 049 10 150 11 134 11 477 12 137 

Individ, familj, arbete  78 696 90 651 92 822  94 427 96 315 

Omsorg om funktionshindrade  88 211 99 202 106 230 114 182 116 466 

Omsorg om äldre  266 004 283 692 290 840 295 779 302 694 

Summa  444 960 483 695 501 026 515 865 527 613 

 

Förvaltningsövergripande har budgeten ökat med 1 miljon för teknikutveckling inom ÄO. Löne-

ökningar för 2017 är 8,4 milj, hyres och index uppräkningar 1,9 milj. ÄO har resursförstärkning 

inom hemtjänsteamen och för hälso- och sjukvårdspersonal bl.a för hemtagningsteam. Arbets-

handledare till LSS dagligverksamhet, utökning med 3 socialsekreterare för barn och unga, en 

biståndshandläggare, resursförstärkning till boendestödet samt 400 000 kr för de 20 första 

timmarna personlig assistans. Resurser för samordnare av rätten till heltid för FO och VåBo. 

Utökning av personal till resursenheten och för köp av stöd jourtid till enhetscheferna samt till 

rekryteringar av en chef till gruppbostäder och en verksamhetsekonom. 

Investeringar 
Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter 868 2801 2801 2976 2776 

Summa 868 2801 2801 2976 2776 

 

Investeringar under 2017 inköp av bl.a möbler till nya gruppbostäder samt köp av arbetstekniska 
hjälpmedel. 
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Mål och indikatorer 

   

   

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

FM MÅL: VÄXANDE SALA 

  

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

Nämnden ska verka för att människor med behov av stöd i olika former får adekvata insatser vid rätt tidpunkt 
samt bidra till att alla kan leva aktiva, självständiga och trygga liv. 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden ska aktivt verka för att minska miljöbelastningen. 

Genom: Kartlägga nuläget, Integrationsplan, Bostad först, Samverkan med fastighetsägare, Minska anti-
biotika användandet, Utveckla möjligheten till digital dokumentation och kommunikation 

 



PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

I Sala ska kundnöjdheten enligt KKIK vara bland det 25% högsta i landet och vi ska öka våra kunskaper om bru-
karnas upplevelser av insatser. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

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. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Vård och omsorgsnämnden bidrar till att öka informationen om nämndens ansvarsområde genom att regelbundet  
ha öppna sammanträden samt utveckla kontaktpolitiker uppdraget ur ett brukarperspektiv.  

 

 

 

Kommentarer: Utarbeta metoder för att ta reda på brukarnas synpunkter, Använda fler evidensbaserade mätmetoder, Arbeta strukturerat 

med resultatinriktat förbättringsarbete utifrån resultatet av brukarundersökningarna 

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Vård och omsorg ska vara en hälsosam attraktiv arbetsplats. Alla medarbetare har rätten och skyldigheten att 
växa i sin profession. Detta är helt avgörande för verksamhetens utveckling. 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål i verksamhetsplanen och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. 
Delaktighet är en mycket viktig aspekt för medarbetarnas trivsel och verksamhetens utveckling 

 

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Chefsuppdraget ska vara tydligt och avgränsade. Cheferna ska tillsammans med medarbetarna verka för att verk-
samheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde. 

 

 

KOMMENTAR: kompetensutvecklingsplaner för chefer, beskrivning av chefsuppdraget 
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Resultatanalys 

Efterfrågan på Vård och omsorgs insatser inom samtliga verksamhetsområden fortsätter att öka. 

Tillgång på LSS gruppbostäder är obefintlig, det är nu 12 personer som väntar på boende. Mot-

tagandet av ensamkommande barn och unga under 2015 har medfört att Sala nu har ansvar för 

107 personer vilket är långt över det avtal som gällde förra året. HVB hemmen har utökats samt 

antalet platser och antalet anställda. Vård och omsorgsboende platser har under 2015/16 utö-

kats med 26 platser. Platserna motsvarar ändå inte efterfrågan och Vård och omsorg betalar 

fortfarande för medicinsk färdiga till landstinget. Efterfrågan på hemtjänst både i kommunal och 

privat regi fortsätter att öka samt även hemsjukvården. 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL 

 

Antal 
Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

- årsarbetare 633 694 759     

- särskilda boendeplatser SoL 269 256 274 274 274   

- korttidsboendedygn SoL 7487 
Ingen 

data 
5221 

5221 5221   

- personer med hemtjänstinsatser 
egen/extern regi 

374 423 435/62 
    

- beslut bostad vuxna LSS 78 73 78 94 94 100 100 

- personer med insatsen personlig assi-
stans LSS/LASS 

3/32 5/34 3/33 
3/33 3/33 3/33 3/33 

- personer med insatsen daglig verksam-
het LSS 

86 82 91 
91 95 96 97 

- beslut elevhemsboende i annan kom-
mun LSS 

8 9 8 
9 9 9 9 

- beslut boendestöd kommunpsykiatri 40 45 44     

- hushåll med försörjningsstöd 651 589 573     

- personer placerade på institution 34 30 25     

- deltagare i arbetsmarknadsinsatser 308 336 319     

- ungdomar i feriearbete 126 129 189     

- mottagna flyktingar 131 100 288     
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