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VERKSAMHETSANSVAR  

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppdrag inom so-

cialtjänstens 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 sysselsätt-

ning 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 verksamhets-

områden; 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:   

• Stor brukarfokus,  

• En bra arbetsgivare  

• Mäter och redovisar resultat och framgångar  

• Har låga sjuktal  

Verksamheten bedrivs utifrån den värdegrund som Vård- och omsorgsnämnden beslu-

tat.   

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 avvi-
kelse skrivas och en handlingsplan utformas för att åtgärda proble-
met.  

 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning  

Antal personer som beviljas insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade, (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) ökar konstant. I dag finns fler gyn-
nande 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 arbe-

tet kommer att fortsätta under hela planperioden.  

Rätten till heltid skall vara en möjlighet för alla. En samordnare kommer att rekryteras 

under 2017 för att arbeta med administreringen runt detta. Målgruppen inom LSS åld-

ras och det finns ett ökat behov av mötesplatser för de personer som i dag är över 65 

år. Behovet ökar även av insatser från hälso  och sjukvårdspersonal då målgruppen 

åldras och därmed får större omvårdnadsbehov.  

Arbete med att skapa en organisation där arbetsrotation blir systematiserat som ar-

betssätt fortsätter under 2017.   

Verksamheterna inom området fortsätter arbetet med att utveckla ökad brukarmed-

verkan. Verksamhetsområdet kommer  under 2017 implementera det webbaserade 

enkät verktyget picto-stat inom alla verksamheter i syfte att ta reda på hur brukarna 

upplever 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 bru-

kare som tar del av olika insatser inom LSS ska ta form under planperioden. 
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Gruppbostad  
 

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

gruppbostad med 6 lgh påbörjade under 2016 och förväntas vara inflyttningsklar i 

juni/ juli 2017.Ytterligare en nybyggnation av en gruppbostad med 6 lgh kommer att 

påbörjas under våren 2017 och förväntas vara inflyttningsklar i slutet av 2017.  I och 

med att en ny gruppbostad byggs kan förvaltningen erbjuda 40 lägenheter att verk-

ställa gynnande beslut om gruppbostad. Verksamheterna ökar i antal och en enhets-

chef har därför rekryterats.  

Servicebostad  
 

I dag finns det 6 bostadsområden i Sala där servicebostadsbeslut kan verkställas.  

Under åren som kommer förväntas fler gynnande beslut av denna boendeform att be-

höva verkställas. De finns en osäkerhet i om dagens befintliga resurser komma att 

räcka till.   

Under maj 2016 organiserade verksamheterna om sig från sovande jour till nattpatrull. 

Under våren 2017 skall denna organisationsförändring utvärderas.  

Korttidsboende  
 

Behovet av korttidsplatser kan förväntas öka eftersom det inte finns gruppbostäder i 

den omfattning som brukare får gynnande biståndsbeslut. Då ny gruppbostad står in-

flyttningsklar i slutet av 2017 frigörs en del plats på korttidsboendet.  

Övriga insatser enligt LSS 
Daglig verksamhet  
 

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. En arbetshandledare kommer att anställas under 

2017  för att möjliggöra insatser  till de ökade antal personer med gynnade beslut.  

Personlig assistans 
 

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.Under 2017 utökas ramen 

för att möta upp kostnaderna.. 
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Under 2017 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.  

 

 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 bo-

stadsbrist och därmed uppstår ett större behov av avlastning för föräldrar/närstående. 

Biståndsenheten  
 

Biståndshandläggarna kommer  under planperioden utveckla sin handläggning genom 

att arbeta efter ett behovsinriktat systematiskt arbetssätt kallat IBIC (Individens  be-

hov i centrum) där även verkställarna på äldreomsorgen och socialpsykiatri involve-

ras. Verksamheten kommer att under 2017 utveckla uppsökande arbete. Arbete med 

att säkerställa verksamhetens rättssäkerhet och effektivitet fortsätter. Under 2017 

kommer det att rekryteras ytterligare en biståndshandläggare för att öka rättssäker-

heten samt undvika långa handläggningstider. 

IFA (Individ ,familj och arbetsmarknad) 

Arbete och försörjning 
 

Vård- och omsorgsnämnden har genom Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för 

medborgarna i kommunen. Därför påverkas kostnaderna för försörjningsstödet av ar-

betslöshet och förändringar i regelverken hos andra huvudmän och andra förvaltningar 

inom Sala kommun. 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 gruppverksamhet-

er 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.  
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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 

Arbetet med familjecentralen kommer under perioden att fortsätta att utvecklas till-

sammans med skolan och landstinget.  

Familjebehandlarna som arbetar med att stötta målgruppen barn och unga har ändrat 

inriktning och jobbar 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 institutionsplacering-

ar. Detta ska ske genom ett tätt samarbete med socialsekreterarna, skolteamet, skolan, 

beroendemottagningen och institutionerna. En mottagningsfunktion har inrättats för 

att kunna korta ned handläggningstider och fördela ärendet på ett tydligare sätt genom 

”en väg in” till myndighetshandläggningen.  

En satsning på Förebyggande ungdomsarbete i samarbete med skola och fritid har på-

börjats och kommer att genomföras under 2017.  

Vuxenenheten  
 

Vuxenenhetens arbete de närmaste åren kommer främst att handla om att utveckla 

hemmaplanslösningar för vuxna personer med missbruksproblem. Vuxenenheten behö-

ver hitta metoder och förhållningssätt som innebär en minskning av institutionsplace-

ringar, utveckling av öppenvårdsinsatser ,metodutveckling och utvärdering. I de nation-

ella riktlinjerna framkommer vikten av att arbeta utifrån ett evidensbaserat förhåll-

ningssätt 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. Med 

anledning av detta kommer omsorgsboendet att byta lokaler och utökas med fler platser 

under 2017.  

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 genom-

föras. 

Integrationsenheten/Fyrklövern 
 

Sala kommun har 2016 en överenskommelse om att ta emot vuxna flyktingar, 46 på 
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anvisning från förläggning samt 64 asylplatser. Därutöver tillkommer anhöriginvand-

ring och 19 ensamkommande flyktingungdomar.  Efter två år med introduktionser-

sättning och SFI ska dessa personer vara redo, rustade och integrerade för arbets-

marknaden. 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.  

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

verket och Länsstyrelsen om mottagande av vuxna och familjer att skrivas upp ytterli-

gare.  

För att möta det utökade antalet av mottagande av vuxna har enheten utökats med 1 

personal. När det gäller ensamkommande flyktingungdomar så har antalet minskat 

kraftigt under 2016. Enheten planerar med anledning av detta för neddragning av ett 

HVB-hem under 2017. 

Resurs/Administration 
 
Resurs- och administrationsenheten behöver utveckla och utöka sin verksamhet vad 

gäller rekrytering av timvikarier och poolverksamhet för att möta upp det ökade beho-

vet av vikarier. Nya samarbetsvägar behöver öppnas vad gäller vikarie och poolplane-

ring med t.ex. skolan. En översyn av administrationen och resursenhetens organisat-

ionsform, arbetsuppgifter samt bemanning pågår.  

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 , 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 biståndsbe-

dömning. Arbete för att ta fram en planering för detta pågår i den kommunövergri-

pande äldre planen. 

Inom VOO fortsätter utvecklingsarbetet att samordna insatserna till de mest sjuka 

äldre. I det arbetet kommer processen för trygg och säker hemgång att fastställas.  

Ett utvecklingsarbete pågår runt den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen. 

Olika lösningar prövas för att underlätta tydlig och bra social dokumentation. 

För att minska antalet läkemedelsavvikelser har ett digitalt system för signeringar och 

delegeringar införts i hemsjukvården.  

Ett stort arbete pågår för att skapa ett tydligare ledningssystem och verksamheternas 

huvudprocesser har identifierats och rutiner uppdateras kontinuerligt.  
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För att skapa större delaktighet för medarbetarna och högre kvalitet för brukarna på-

går arbete med att öka delaktigheten i planeringen samt arbetstidens omfattning och 

schemaläggning. Ett led i detta är rätten till heltid. En samordnare kommer att arbeta 

med frågan för Vård- och omsorgsboendena. 

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 kommunen dygnet 

runt. Efterfrågan av hemtjänst beräknas fortsätta att öka.  

Hemtjänsten är organiserad i mindre planeringsteam för att tillgodose brukarnas öns-

kemål och behov av en god kontinuitet. 

Som ett bistånd inom ordinärt boende finns insatsen trygghetslarm.  Teknikskiftet till 

digitala trygghetstelefoner har gett möjligheten att erbjuda andra tekniska trygghets-

lösningar i hemmet, t ex tillsyn via trygghetskamera. Ett utvecklingsprojekt pågår i 

verksamheten. 

Som ett komplement till hemtjänsten erbjuds korttidsplatser/växelvårdsplatser och 

dagverksamhet om behov finns. Dessa insatser beviljas också som anhörigstöd.  

Dagverksamheter för social samvaro och för rehabinsatser finns idag på Jakobsbergs-

gården och Björkgården. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på 

Johannsebergsgatan 2.   

Anhöriga kan också få hjälp med avlösarservice i hemmet.  

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 280 Vård- och omsorgsboendeplatser, vilket är en ökning med 7 

under året.  Av dem är 19 korttidsplatser (fler öppnas vid behov) och 4 växelvårdsplat-

ser.  

I början på 2017 planeras det för att 7 platser på Björkgården ska öppnas. Idag dispo-

nerar  Freden (socialpsykiatri) dessa lokaler. Därmed är samtliga platser i befintliga 

verksamheter öppnade.  
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Det råder brist på platser inom VåBO.  Under året har i snitt runt 25 personer väntat på 

att få plats på ett boende trots ökat antal platser. Av denna kö befinner sig ca 7 perso-

ner på korttidsplats i väntan på permanent plats. Kostnader för medicinskt utskriv-

ningsklara har uppgått till ca 5000 TKR under året. 

Vårdtyngden har ökat på kommunens vård- och omsorgsboenden på grund av allt mer 

komplexa vårdbehov samt de allt kortare vårdtiderna inom slutenvården. Bemanning-

en kommer under året att anpassas till denna situation. Ålängan som idag har lägst 

bemanning kommer att utökas med två årsarbetare.  

En ny föreskrift trädde i kraft under 2016 som bl.a. innebär att vård- och omsorgsper-

sonalen utan dröjsmål ska uppmärksamma de boendes behov. Utökning av antalet 

nattmedarbetare kommer att genomföras på Björkgården och Ekebygården för att till-

godose detta.  

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 be-

stämmer vad ni ska göra.  

Garantin mäts och följs upp två gånger per år. 

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.  

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns i en sammanhållen organi-

sation med uppdrag att bemanna och kvalitetsutveckla hälso- och sjukvårdsinsatserna 

i de olika verksamheterna. 

Verksamhetschefsansvaret enligt § 29 Hälso- och sjukvårdslagen är fördelat 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 ut-

veckla och säkra verksamhetens kvalitet inom HSL området. Arbetet kommer att ut-

värderas under 2017. 
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Stora förändringar inom området Hälso- och sjukvård är att vänta under perioden. SOU 

2015:20 ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” väntas ersätta den nuva-

rande betalningsansvarslagen. Vidare arbetar man med en ny Hälso- och sjukvårdslag 

samt föreskrifter om patientsäkerhetsarbete. 
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Ekonomi 
Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

intäkter 167 109 161 294 158 661 162 481 166 526 

Kostnader 612 069 643 615  670 687 686 835 703 933 

Resultat 444 960 482 321 512 026 524 354 537 407 

 

Driftredovisning 

Tkr 
 Bokslut 

2015 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Plan 

2018 
Plan 

2019 

Förvaltningsövergripande  12 049 10 111 11 546 11 823 12 119 

Individ, familj, arbete  78 696 90 546 93 403  95 645 98 036 

Omsorg om funktionshind-
rade 

 
88 211 

99 106 
106 088 108 634 111 350 

Omsorg om äldre  266 004 282 558 300 989 308 252 315 903 

Summa  444 960 482 321 512 026 524 354 537 407 

 

Förvaltningsövergripande har budgeten ökat med 1 miljon för teknikutveckling inom 

ÄO. Löneökningar 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. Arbetshandledare till LSS dagligverksamhet, utökning med 3 social-

sekreterare för barn och unga, en biståndshandläggare, resursförstärkning till boende-

stödet samt 400 000 kr för de 20 första timmarna personlig assistans. Resurser för sam-

ordnare 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 arbets-
tekniska hjälpmedel. 
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Mål och indikatorer 
 

Perspektiv Hållbart samhälle 
MÅL: VÄXANDE SALA 

  

MÅL: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

Medborgare med beslut om insatser från VOO ska erbjudas verkställighet omgå-
ende och antalet personer som enligt socialstyrelsens definition är bostadslösa 
ska vara 0 %. 

 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska miljöbelastningen 

inom omra dena, tja nsteresor, avfallshantering och inko p. 

 

KOMMENTAR: Vård och omsorg har inte boendeplatser till alla brukare som får beslut. 

Detta gäller samtliga verksamheter.  Det innebär att verkställigheten i flera fall närmar 

sig gränsen för när viten kommer att tas ut. Situationen med generell bostadsbrist i Sala 

försvårar arbetet mot bostadslösheten. Situationen med generell brist på bostäder med 

god tillgänglighet (hiss eller bottenplan) försvårar arbetet med att möjliggöra kvarbo-

ende.  

Perspektiv Medborgare 
MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

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. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

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

tiskt kvalitetsarbete, rättssäker myndighetsutövning och egenkontroll. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Insatserna ska alltid utformas tillsammans med den enskilde. Det ska finnas tydlig 

och lättillgänglig information om verksamheten.  

 

KOMMENTAR: Alla verksamhet arbetar aktivt med att analysera sina brukarundersök-

ningar. De nationella undersökningarna presenteras under hösten. Brukarenkäter i 

egen regi har genomförts på daglig verksamhet och myndighetsutövning äldre- och 

handikapp. För att nå målen om att höra till de 25 % av kommunerna med bäst resultat 

pågår förbättringsprojekt och aktivt arbete med brukarforum. Utbildningsinsatser i 

Samordnad individuell planering har genomförts tillsammans med landstinget. Brukare 

deltar vid upprättande av genomförandeplaner för hur deras hjälp ska utföras. Arbetet 

med att bli tydlig i information och tillgänglighet pågår på olika sätt i verksamheterna 

bl a genom telefontider och informationsmaterial. 

                                                                 

1 Kommunens kvalitet i korthet 
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Perspektiv Medarbetare 
MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Vård och omsorg ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats.  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att verksamheten utveck-

las och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den enskilde bruka-

ren. Facklig samverkan ska ske i alla verksamheter.  

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Chefsuppdragen ska vara tydliga och avgränsade. 

KOMMENTAR: En liten uppgång av sjuktalen redovisas. Vid korttidsfrånvaron 

(dag 1-60) är besvären främst medicinska (förkylningar, huvudvärk och maginflu-

ensa) och vid den längre frånvaron ökar de psykosociala orsakerna men huvudde-

len av frånvaron är fortfarande relaterad till medicinska orsaker och besvär från 

rörelse- och stödjeapparaten. Många enheter arbetar för att hitta flexibla sätt att 

schemalägga för att medarbetarna ska kunna påverka sin arbetstid så mycket som 

möjligt. Samtliga enheter arbetar enligt avtalet FAS 05.Samtliga enhetschefer har 

utvecklingsplaner från sina medarbetarsamtal. 
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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 hem-
tjänstinsatser egen/extern 
regi 

374 423 435/62 
    

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

- personer med insatsen 
personlig assistans LSS/LASS 

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

- personer med insatsen 
daglig verksamhet LSS 

86 82 91 
91 95 96 97 

- beslut elevhemsboende i 
annan kommun LSS 

8 9 8 
9 9 9 9 

- beslut boendestöd kom-
munpsykiatri 

40 45 44 
    

- hushåll med försörjnings-
stöd 

651 589 573 
    

- personer placerade på 
institution 

34 30 25 
    

- deltagare i arbetsmark-
nadsinsatser 

308 336 319 
    

- ungdomar i feriearbete 126 129 189     

- mottagna flyktingar 131 100 288     

 



  

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 
VÅRD- OCH OMSORG 

SALA KOMMUN 
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se |  Postadress: Box 304, 733 25 Sala 

 

  


