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Sammanfattning 

En motion inkom till kommunfullmäktige den 4 oktober 2013, med yrkande 

att en framtidsplan för äldreomsorgen tas fram. I framtidsplanen för 

äldreomsorg ska framgå hur kommunen ska klara av att möta vår allt 

åldrande befolkning med god omsorg och kvalitet. 

Socialnämnden har i sitt svar på motionen angett att man kommer att ta fram 

en äldreomsorgsplan. Planen ska användas som ett instrument för att styra, 

förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en 

vägledning inför de politiska och verksamhetsmässiga besluten men också 

finnas med i det dagliga arbetet.  
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1 Inledning 

1.1 Lockande levande livsmiljö 
I vår kommun finns attraktiva bostäder för alla. Här känner vi trygghet och  

livsglädje, med närhet till god vård och omsorg. 

Ur Säffle kommuns Vision 2026
1
. 

1.2 Bakgrund, uppdrag och syfte 
Kommunfullmäktige biföll, den 16 juni 2014, motionen om att en 

framtidsplan för äldreomsorgen tas fram.  

Socialnämnden i Säffle har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för 

äldreomsorgen. Planen ska i ett tioårsperspektiv beskriva en tänkbar och 

önskvärd utveckling. 

 

I framtidsplanen för äldreomsorg ska det framgå hur kommunen ska klara av 

att möta en allt mer åldrande befolkning med god kvalitet. Säffle kommun 

har såsom många andra kommuner en ökning av andelen äldre personer. 

Genom en successivt förbättrad sjukvård och en större medvetenhet om 

hälsofrämjande åtgärder förväntas ett genomsnitt av befolkningen i 

kommunen leva längre och friskare än vad tidigare generationer gjorde. 

  

Målet för den svenska äldrepolitiken är att alla äldre ska ha rätt att åldras 

med värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande och 

delaktighet i samhället och över sin vardag. Äldre ska få åldras i trygghet, 

mötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det är därför 

viktigt att en framtidsplan har fokus på den enskildes självbestämmande och 

välbefinnande samt att den beskriver hur en god och trygg äldreomsorg 

utformas.  

 

Framtidsplanen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och 

förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner 

med uppsatta mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen där grunden 

utgörs av de politiska mål, visioner och uppdrag som antagits. Framtids-

planen ska fungera som en vägledning inför de politiska och 

verksamhetsmässiga besluten men även finnas med i det dagliga arbetet. 

Framtidsplanen ersätter inte gällande lagstiftning på området. 

 

Framtidsplanen ska ses som ett övergripande dokument och ansvaret för 

genomförande av framtidsplanen åvilar kommunens alla nämnder och 

förvaltningar som på olika sätt bidrar till att de äldre i Säffle kommun 

upplever att de kan leva ett gott liv. 

 

Säffle kommun ska genom en systematisk omvärldsbevakning ta hänsyn till 

förändringar i omvärlden som påverkar genomförandet av de intentioner som 

finns i framtidsplanen. Verksamhet och organisation ska anpassas till de 

förändringar som sker så att service, vård och omsorg till äldre ständigt 

förbättras. 

                                                      
1
 www.saffle.se 
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1.3 Arbetssätt, genomförande 
Arbetet med planen påbörjades av en arbetsgrupp våren 2015. I 

arbetsgruppen har avdelningschefen för äldreomsorg och hemsjukvård, 

medicinskt ansvarig för rehabilitering och enhetschef äldreomsorgen ingått. 

Vid behov har andra yrkesroller medverkat i framtagandet av plan. 

Förslaget har varit ute på remiss till Kommunala pensionärsrådet och 

Kommunala handikapprådet. Samråd har förts med en grupp av kommunens 

brukare, både boende i ordinärt boende och på särskilt boende.  

Remissvar har inkommit från Svenska Kommunala Pensionärernas Förbund 

avdelning 27 (SKPF), Kommunala handikapprådet (KHR) och 

Pensionärernas Riksorganisation (PRO). Avstämning har gjorts med 

Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Säfflebygden. 

Synpunkter har beaktats och resulterat i viss justering av förslaget. Förslaget 

lämnas till kommunstyrelsen för beredning innan det fastställs av 

kommunfullmäktige. 
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2 Begrepp2 

Hemtjänst – Bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den 

enskildes bostad eller motsvarande. 

 

Service – Praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på 

post och bank, tillredning av måltider. 

 

Personlig omvårdnad – Insatser som behövs för att tillgodose fysiska, 

psykiska och sociala behov. Detta kan t ex innebära hjälp med att äta och 

dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser 

som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig 

trygg och säker i det egna hemmet. 

 

Hemsjukvård – Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller 

motsvarande och som är sammanhängande över tiden. 

 

Rehabilitering – Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner 

eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för 

ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.   

 

Ordinärt boende – vanliga lägenheter, egna hem i olika former eller 

seniorboende anpassade för äldre. 

 

Trygghetsboende – egna lägenheter för äldre personer med tillgång till 

gemensamhetslokaler. 

 

Särskilt boende – Individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av 

socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

LOV lagen om valfrihetssystem - Den enskilde har möjlighet att välja vem 

som ska utföra den beviljade insatsen, egen regi eller en privat utförare 

som har godkänts av kommunen. 

 

Salutogent förhållningssätt - att fokusera på de faktorer som ger 

välbefinnande och se det friska. 

 

                                                      
2
 Hämtat ur Socialstyrelsens termbank 
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3 Vad styr äldreomsorgen – nationella och lokala 
styrdokument 

3.1 Lagar 
Äldreomsorgen regleras i första hand av socialtjänstlagen (SoL)

3
. 

Socialtjänstlagen är en ramlag och portalparagrafen ska genomsyra hela 

verksamheten.  

Den första paragrafen i socialtjänstlagen lyder: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människors 

- ekonomiska och sociala trygghet 

- jämlikhet i levnadsvillkor 

- aktivt deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och 

gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors 

självbestämmande och integritet. 

Hemsjukvården för de äldre styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
4
 I 

hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf anges målet med lagen. Målet för 

hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen.  

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 

och sjukvård skall ges företräde till vården. 

 

3.2 Nationella mål 
Med honnörsorden trygghet, kvalitet och delaktighet som grund har riks-

dagen beslutat att målen med den nationella äldrepolitiken är att äldre ska: 

 Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin 

vardag 

 Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende 

 Bemötas med respekt 

 Ha tillgång till god vård och omsorg 

3.3 Nationella förutsättningar – som påverkar 
äldreomsorgen 

Det finns allt fler äldre med andra behov än tidigare, vilket ställer nya krav 

på samhället. Mot denna bakgrund ges nedan en kortfattad beskrivning av 

faktorer och tendenser som påverkar utformningen av den framtida 

äldreomsorgen. 

                                                      
3
 www.riksdagen.se 

4
 www.riksdagen.se 
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För att planera och skapa verksamhet med syfte att tillgodose äldres 

välbefinnande och behov av vård och omsorg är det viktigt att beakta 

faktorer som 

 Den befolkningsmässiga utvecklingen 

 Civilstånd, kön, jämställdhet och jämlikhet 

 Äldres ekonomi 

 Hälsofrågor och livsstil 

 Boende och boendestandard 

 Tillgången till anhöriga och sociala nätverk 

 Äldre med utländsk bakgrund 

 Ny teknik inom vård och omsorg 

 Nya behov och krav 

3.3.1 Den befolkningsmässiga utvecklingen 

De som är 65 år och äldre, i Sverige, utgör idag 19 procent av befolkningen 

mot 17 procent för trettio år sedan. Om ytterligare trettio år beräknas andelen 

äldre ha ökat till 24 procent enligt Statistiska centralbyråns prognoser
5
.  

Den ökade livslängden har medfört att antalet personer som är 80 år och 

äldre har ökat mycket snabbt.  

I Sverige har medellivslängden under lång tid ökat. År 2014 var medellivs-

längden för kvinnor drygt 84 år och för män drygt 80 år.
6
  

Antalet invånare i Säffle kommun kommer under perioden 2014-2024 att 

öka med 3,8% för de som är 65 år och äldre och med 16,4% för de som är 80 

år och äldre.
7
 

När 40-talisternas vårdbehov blir stora omkring 2020-2030 sammanfaller det 

med att 60-talisterna börjar uppnå pensionsåldern. Det innebär att 

pensionskostnaden ökar kraftigt samtidigt som andelen förvärvsarbetande 

minskar. 

3.3.2 Civilstånd, kön, jämställdhet och jämlikhet 

De flesta människor kommer att vara mer eller mindre beroende av andra 

människors insatser under i genomsnitt de sista tre – fem åren av sitt liv. 

Tiden man är beroende av andra verkar vara längre för kvinnor än för män.  

Fler kvinnor än män uttrycker behov av hjälp. Fler äldre lever i par idag till 

följd av den förlängda livslängden för framförallt män. Kvinnor lever i högre 

grad än män ensamma som äldre. De är skilda, änkor eller har inte varit 

gifta. Det finns således fler ensamboende kvinnor bland äldre. Förutom att 

det är fler kvinnor än män som uppnår hög ålder, är den tid som kvinnor 

behöver vård och omsorg i livets slutskede ofta mer långdragen. 

Majoriteten av de äldre brukarna, de informella omsorgsgivarna och 

personalen är kvinnor. Mycket av det som görs inom äldreomsorgen handlar 

om arbeten som kvinnor traditionellt har gjort. Det är också viktigt att notera 

att de som fattar biståndsbeslut ofta är kvinnor. En fråga som kan ställas är 

vad fler män bland personalen skulle innebära för äldreomsorgen från ett 

brukar- och/eller personalperspektiv. 

                                                      
5
 www.scb.se 

6
 Statistik från Öppna jämförelser, Socialstyrelsen 

7
 www.befolkningsprognosen.se 
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I en parrelation är det vanligare att kvinnor tar hand om männen än tvärtom. 

De som lever med partner har i regel mindre behov av extern hjälp än de 

som lever utan partner. 

3.3.3 Äldres ekonomi 

Äldre personers ekonomi är huvudsakligen beroende på vilken inkomst de 

har haft under sin förvärvsaktiva tid, hur länge de arbetat och om man har en 

förmögenhet. Den största skillnaden i ekonomi är oftast mellan dem som 

lever i par respektive är ensamstående. De som lever som par har ofta bättre 

ekonomi under äldre dagar än de som lever ensamma. 

Kvinnor har i större grad än män arbetat färre antal år under sin 

förvärvsaktiva tid främst p.g.a. barnafödande och deltidsarbete när barnen 

var små. Detta tillsammans med det faktum att många kvinnor har haft lägre 

löner än männen medför att deras pension blir lägre. 

3.3.4 Hälsofrågor och livsstil 

De allra flesta äldre har god hälsa när de går i pension och är vitalare och 

friskare långt upp i åldrarna. De som idag pensioneras vid 65 års ålder har 

många och förhoppningsvis goda år att se fram emot. Påtagligt behov av 

vård och omsorg uppstår ofta första efter 80-årsåldern och ökar sedan med 

stigande ålder. Vårdbehovet för äldre är dock ofta lägre än det var tidigare. 

Förklaringar till detta är sannolikt bland annat att samhället i allt högre grad 

söker möta behov tidigt, arbetar förebyggande och med friskvård som 

riktmärke. 

Livsstilen har stor betydelse för hälsan. Det gäller främst motions-, mat-, 

rök- och alkoholvanor och även sociala och kulturella aktiviteter. Fysisk 

aktivitet på lagom nivå på äldre dagar tycks ge ett till två år extra till livet 

och därmed minska dödligheten med mellan 25-33 % för denna åldersgrupp. 

3.3.5 Boende och boendestandard 

Huvuddelen av den äldre befolkningen bor i så kallat ordinärt boende, det 

vill säga i eget hus eller lägenhet. En stor grupp bor i småhus.  

Till följd av att man är relativt frisk jämförelsevis högt upp i åldrarna, kan 

möjligheten att bo kvar i sitt invanda boende vara en faktor som påverkar 

livskvaliteten och hälsan positivt. Därför är det en naturlig konsekvens, att 

äldreomsorg i stor utsträckning är inriktad på att bereda människor möjlighet 

att bo kvar hemma och i förekommande fall med olika slag av stöd och 

hjälp.  

Drygt 4 % av dem som är 65 år och äldre och ca 11 % av dem som är 80 år 

och äldre, i Säffle kommun, bor i särskilt boende. Antalet platser i särskilt 

boende har minskat de senaste åren. Dessutom har boendetiden för dem som 

bor i det särskilda boendet minskat.  

Att bo kvar i ordinarie bostad kommer sannolikt också att vara det normala 

för äldre i framtiden. Det kommer att bli lättare att bo kvar med tanke på att 

många bostäder blir anpassade till den enskilde samt att det finns allt fler 

tekniska lösningar som underlättar det dagliga livet i bostaden. 

Många av dem som bor i t ex småhus kan komma att söka sig till tillgänglig-

hetsanpassade lägenheter. Detsamma gäller äldre som bor i lägenheter i hus 

som saknar hiss och/eller har små badrum. 
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3.3.6 Tillgången till anhöriga och sociala nätverk 

De som blir gamla förlorar ofta sitt kontaktnät och kan känna sig ensamma 

och isolerade. De viktigaste sociala kontakterna för många äldre är partnern 

och de egna barnen.  

Enligt Folkhälsomyndighetens
8
 årliga folkhälsoenkäter hjälper ca 10-11 

procent av den vuxna befolkningen sina sjuka eller gamla närstående på 

olika sätt. 

För den stora delen av gruppen över 65 år har personliga kontakter ökat på 

grund av förbättrade kommunikationer och ny teknik.  

3.3.7 Äldre med utländsk bakgrund 

Antalet äldre med utländsk bakgrund ökar.  

År 2014 var 16,5 procent av Sveriges befolkning födda utomlands och av 

dessa var cirka 14,7 procent 65 år och äldre. År 2011 var andelen 

utlandsfödda 15,1 % av Sveriges befolkning.
9
 

År 2014 var 10,5 procent av Säffles befolkning födda utomlands och av 

dessa var cirka 20 procent 65 år och äldre. År 2011 var andelen utlandsfödda 

7,9 % av Säffles befolkning.
7 

Det innebär att antalet äldre med invandrarbakgrund ökar. Säffle kommun 

kommer att möta skiftande utmaningar när det gäller att tillgodose en språk-, 

religion-, och kulturanpassad äldreomsorg. 

3.3.8 Ny teknik inom vård och omsorg 

Välfärdsteknologi kan bidra till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och 

delaktighet i samhället. Den kan även stödja kvarboende, förebygga eller 

komplettera vård- och omsorgsbehov och då vara samhällsekonomiskt 

lönsamt.  

Ny teknik kommer att betyda mer och mer inom vård och omsorg i 

framtiden. Digitaliseringen av samhället ökar hela tiden och kommunerna 

behöver tänka om och tänka nytt och använda den nya tekniken som verktyg 

och hjälpmedel.    

3.3.9 Nya behov och krav 

Den svenska äldreomsorgen är organiserad med ett innehåll som i de allra 

flesta fall klarar av att tillgodose människors behov av mycket omfattande 

och kvalificerade insatser i det egna hemmet. Ädelreformen genomfördes i 

en period som präglades av stadigt ökande behov hos en åldrande befolkning 

samtidigt som samhällsekonomin försämrades. Att faktiskt kunna bo kvar i 

det egna hemmet, med den komplexa sjukdomsbild som kan följa av hög 

ålder, har blivit en realitet för människor högt upp i åren. 

Det håller dock på att ske väsentliga förändringar i äldres behov och krav. 

En viktig del i denna förändring är att de flesta äldre, dock inte alla, 

successivt kommer att ha det bättre ekonomiskt och ställer andra krav på en 

flexibel vård och omsorg jämfört med tidigare äldre generationer. Det bör 

dock påpekas att en stor förändring inträffar för de flesta, när man lämnar 

                                                      
8
 www.folkhalsomyndigheten.se 

9
 Statistik från www.scb.se 
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yrkeslivet och går i pension. Denna förändring innebär ofta en minskning av 

disponibel inkomst med över 30 % jämfört med tidigare.  

3.4 Värdegrund  

3.4.1 Äldreomsorgens nationella värdegrund10 

Den 1 januari 2011 trädde ny bestämmelse i kraft i Socialtjänstlagen. I 5 kap. 

4 § SoL infördes en bestämmelse om en nationell värdegrund för 

äldreomsorgen.  Den säger att arbetet inom äldreomsorgen ska inriktas på att 

äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  

3.4.2 Socialnämnden i Säffle kommuns värdegrund11 

Socialnämndens värdegrund har som syfte att sätta brukaren i fokus, att 

samtliga anställda ska ha en gemensam syn gällande människosyn och 

bemötande.  

                                                      
10

 Socialtjänstlagen 
11

 Bilaga 3 
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4 Äldreomsorgen i Säffle kommun - nuläge 

I Säffle kommun gäller kvarboendeprincipen och 

självbestämmandeprincipen. Det innebär att alla ska ges förutsättningar att 

bo kvar i det egna hemmet och få den hjälp de behöver i sitt boende. 

 

4.1 Biståndsenheten 
Biståndsenhetens handläggare tar emot ansökningar från den enskilde, 

utreder, bedömer och beslutar om insatser samt följer upp utifrån 

socialtjänstlagen. 

 

4.2 Hemsjukvård 
Det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget gäller i Värmland 

medborgare från 7 år och uppåt för de som inte kan ta sig till vårdcentral.  

 

4.2.1 Hälso- och sjukvård  

Sjuksköterskor utför hälso-och sjukvård.  

I sjuksköterskors uppdrag ingår också handledning och utbildning av 

personal inom funktionshindersomsorg individ- och familjeomsorg och 

äldreomsorg 

4.2.2 Rehabilitering 

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter utför olika former av 

rehabiliterande åtgärder för att stärka individen i sin vardag.  

I arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuters uppdrag ingår också 

handledning och utbildning av personal inom funktionshindersomsorg och 

äldreomsorg 

 

4.3 Hemtjänst 
De som bor i ordinärt boende och har behov av stöd och hjälp kan få det i 

form av hemtjänst. Hjälp till individen ges av omvårdnadspersonal dygnet 

runt alla dagar i veckan. Insatserna beviljas utifrån behov. 

 

4.4 LOV 
De brukare som beviljas hemtjänst kan välja mellan flera utförare av 

hemtjänstinsatser, varav egen regi är ett alternativ. I Säffle kommun finns 

LOV
12

, lagen om valfrihet, inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård. För 

närvarande finns det företag som verkar i hela kommunen. 

 

                                                      
12

 www.riksdagen.se 



 
Antagen av Kommunfullmäktige 

2016-01-25, § 8 
 

 
Sida 

14(23) 

 

 

 

4.5 Väntjänst 
Väntjänsten i Säffle kommun syftar till att bryta ofrivillig isolering och 

ensamhet genom att organisera och förmedla individuella kontakter i form av 

besök i hemmen eller på äldreboenden, så kallade väntjänster.  

Samverkan sker mellan socialförvaltningen, Svenska kyrkan och Röda 

Korset. 

 

4.6 Anhörigstöd 
I Säffle kommun finns en anhörigsamordnare. Kommunen har tillgång till e-

tjänsten ”En bra plats”, där anhöriga kan få ett utbyte med andra anhöriga. 

Anhörigstöd kan ges i form av insatser som syftar till att underlätta för den 

anhörige som vårdar närstående. 

Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och 

psykiska belastning. Anhörig kan genom stöd få en förbättrad livssituation 

samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. 

 

4.7 Trygghetslarm 
Trygghetslarm är ett bistånd som den enskilde kan ansöka om. Larmet 

fungerar endast inomhus i den enskildes bostad.  

 

Tabell 1. Behov av trygghetslarm  

Datum Beslut larm 

120101 435 

130101 434 

140101 428 

150101 455 

 

4.8 Dagverksamhet – Träffpunkt 
Dagverksamhet i Säffle kommun har två huvudinriktningar: träffpunkt och 

biståndsbedömd dagverksamhet.   

Dagverksamhet finns på Kaptensgården och Lindbacken. 

Träffpunkt är en öppen verksamhet där social gemenskap är den viktigaste 

målsättningen. Brukaren är självständig och klarar det mesta i sin vardag. 

För att komma till träffpunkt tas inget biståndsbeslut.   

Biståndsbedömd dagverksamhet innebär att brukaren inte är självständig 

utan behöver stöttning med olika aktiviteter i sin vardag. För att komma till 

denna typ av dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut enligt SoL. Beslut om 

biståndsbedömd dagverksamhet kan grunda sig på: 

 närstående behöver avlastning  

 brukaren har behov av social gemenskap och klarar inte att söka det 

av sig själv  

 brukaren har behov av insatser för att bibehålla sin 

aktivitets/funktionsförmåga. 
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4.9 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
Syftet med dagverksamheten är att fördröja demenssjukdomens utveckling 

genom stimulans, aktivitet och social samvaro. Dagverksamheten ger också 

anhöriga en möjlighet till avlastning. Dagverksamheten Solrosen är till för 

den som bor i ordinärt boende och kan beviljas enligt socialtjänstlagen efter 

ansökan och behovsbedömning av biståndshandläggare.  

 

4.10 Demensteam 
Demensteamet ger stöd, vägledning och information till personer med 

demenssjukdom och deras närstående genom hela sjukdomsförloppet och 

handleder och utbildar personal. Demensteamet är ett mobilt, konsultativt 

team som jobbar över hela kommunen. Teamet består av en 

demenssjuksköterska, två Silviasystrar och en arbetsterapeut.  

 

4.11 Trygghetsboende 
Trygghetsboende är ett boende för personer som är 70 år och äldre. 

Lägenheterna är samlade i en byggnad där det även finns en 

gemensamhetslokal för social samvaro. En trygghetsvärdinna finns på 

boendet viss tid under veckan. 

Säffle har två Trygghetsboenden; Bryngels Väg 24 beläget i glesbygd och 

Björkbacksgatan 2 C som ligger i Säffle tätort.  

 

4.12 Korttidsenhet 
Den som av någon anledning tillfälligt inte klarar att vistas i sitt eget hem 

kan till biståndsenheten ansöka om en korttidsplats enligt SoL. Korttidsplats 

är en tidsbegränsad insats. 

 

4.13 Särskilt boende 
När den enskilde inte längre klarar sitt ordinära boende, med insatser i 

hemmet, kan man till biståndsenheten ansöka om särskilt boende enligt 

Socialtjänstlagen. Parboende tillämpas enligt Socialtjänstlagen. 

I Säffle kommun finns fyra särskilda boenden för äldre: Björkbacken, 

Kaptensgården, Lindbacken samt Svanen. 

 

4.14 eHälsa 
eHälsa handlar om hur kommunen använder teknik inom vård och omsorg. I 

Säffle finns det tillgång e-tjänster via kommunens hemsida, där medborgaren 

kan ansöka om t.ex. hemtjänst.  
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4.15 Övrigt 
 

4.15.1 Fixartjänst 

Fixartjänst är ett stöd till äldre över 67 år som behöver praktisk hjälp i 

hemmet, med till exempel sätta upp gardiner, flytta möbler, byta glödlampor. 

Avsikten är att underlätta att bo hemma. 

  

4.15.2 Hjälpmedel 

Hjälpmedel är oftast en del i rehabiliteringen och innebär för många att man 

kan leva ett mer självständigt liv. Säffle kommun ansvarar för merparten av 

personliga hjälpmedel för vuxna.  

För att få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en individuell bedömning. I Säffle 

kommun är det vanligast att en arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut gör denna bedömning men även sjuksköterskan 

förskriver hjälpmedel.  

Landstinget i Värmland är även ansvariga för vissa hjälpmedel och sedan 

2004 samverkar landstinget och kommunerna i Värmland i en gemensam 

hjälpmedelsnämnd. Nämnden beslutar vilka hjälpmedel som kan förskrivas 

oavsett var man bor i länet.  

 

4.15.3 Bostadsanpassning 

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till 

personer som har en funktionsnedsättning. Med stöd av 

bostadsanpassningsbidrag kan göras de anpassningar i boendet som är 

nödvändiga. Bostadsanpassning är en del i förutsättningen att möjliggöra 

kvarboende. 

Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag
13

. Ansvarig 

nämnd för bostadsanpassningsbidraget i Säffle kommun, är Miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

4.15.4 Samverkan med andra huvudmän 

 Landstinget
14

  

- Sjukvård, rehabilitering och psykiatri 

- Multisjuka.  

- Palliativ vård - Vård i livets slut 

- Folkhälsa 

- Demens 

- Tandvård 

 FOU Välfärd Värmland
15

 

 Region Värmland
16
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5 Framtiden - Befolkningsutveckling 

5.1 Demografi 
En viktig utgångspunkt för den framtida omsorgen och vården av äldre är 

vilka behov som kan komma att uppstå i framtiden. Behov av vård och 

omsorg är störst i de högre åldrarna. 

Under en längre tid framöver kommer antalet äldre att öka. Orsaken är dels 

att 40-talisterna uppnår pensionsålder, dels att medellivslängden ökar och att 

den äldre befolkningen lever längre än tidigare. 

Enligt den senaste befolkningsprognosen från Statisticon
17

 kommer, under 

perioden 2014 – 2034, antalet innevånare i Säffle kommun  

- 65 år och äldre att öka med 6,2 % 

- 80 år och äldre kommer att öka med 34,6 %  

 

Diagram 1. Antal äldre i Säffle kommun år 1980 - 20 
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 www.statisticon.se 

Historisk utveckling av antalet äldre 65-79 år  resp. 80 år och uppåt, 1980-2014 samt prognostiserat 

antal 2015-2034. 
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Åldersstrukturen i Säffle kommun Enligt nedanstående diagram är åldern 66 

år den enskilt största åldersgruppen i kommunen och utgör 16,6 promille av hela 

folkmängden år 2014. Diagrammet visar även att Säffle kommun har, när det 

gäller den äldre halvan av befolkningen, fler personer jämfört med övriga riket.  

 

Diagram 2. Befolkningsstruktur i Säffle kommun år 2014 

 

 

 

 

  

5.2 Utvecklingen i Säffle – vad tror vi? 

5.2.1 Allmänt 

Regeringens mål för omsorgen om äldre människor är att äldre ska kunna 

leva aktiva liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Äldre ska 

kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt 

samt ha tillgång till vård och omsorg av god kvalitet.  

För att kunna svara upp mot dessa mål behöver äldreomsorgen utvecklas och 

anpassas efter morgondagens äldre och samhällsutvecklingen i stort.  

Som framgår av befolkningsprognosen ökar antalet äldre i Säffle kommun 

över 65 år med 6,2 % och över 80 år med ca 34,6 %. Den stora ökningen 

sker i åldern 80 år och äldre. 

Ett antagande är att den yngre åldersgruppen främst kommer att efterfråga 

servicetjänster. På sikt pekar befolkningsprognosen med all tydlighet på ett 

ökat behov av bostadsanpassning, hemtjänstinsatser, hemsjukvård och 

anpassade bostäder i  ordinarie bostadsbestånd samt serviceboende eller 

trygghetsboende. 

Antal personer i varje ålder per 1 000 invånare år 2014. Jämförelse med riket. 

Diagramet visar att Säffle kommun 2014 hade färre yngre personer än riket i stort och fler äldre 

personer än riket i stort.  

 

Antal 

Ålder 
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Det finns anledning att anta att behovet av platser på trygghetsboende och 

särskilda boenden kommer att öka ju äldre befolkningen blir. 

5.2.2 Hemtjänst 

I Säffle har ca 7,8 % av befolkningen 65 år och äldre hemtjänst. När det 

gäller 80 år och äldre så har ca 20,7 % hemtjänst. 18 

Om man jämför åren 2012 – 2014, så har beviljade hemtjänsttimmar per år 

ökat i snitt med 3 380 timmar. Utifrån befolkningsprognosen och under 

förutsättning att behov av hemtjänst är konstant framöver, kommer behov av 

hemtjänstinsatser årligen att öka. 

5.2.3 Hemsjukvård 

Antal personer 688 invånare, som är ett genomsnitt per månad perioden 

2012 - 2014, har någon form av hemsjukvård. Dessa personer kan även 

ha andra insatser enligt SoL (t ex hemtjänst, korttid, särskilt boende) och 

LSS
19

, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

61 personer har hemsjukvård men inga andra insatser.  

43 personer har hemsjukvård och trygghetslarm.
20

  

En del av hemtjänstpersonalens tid fördelas till delegerad HSL. För år 2014 

är den genomsnittliga delegerade HSL-tiden 31 % och resterande tid 69 % 

är hemtjänsttid. 

Sjukvårdsbehoven har ökat hos brukarna och brukarna blir fort utskrivna från 

sjukhusvistelse. Denna trend verkar bestående och kommer att innebära 

ytterligare personalbehov på sikt. 

Tabell 2. Hemtjänst och hemsjukvård i genomsnitt per månad 
År Antal 

beviljade  

timmar/år 

hemtjänst 

Antal 

personer 

hemtjänst 

snitt/månad 

Antal personer 

hemsjukvård 

snitt/månad 

Befolkning  

över 65 år 

Befolkning 

över 80 år 

2012 123 463 345 710 4 011 1 168 

2013 126 283 327 680 4 080 1 170 

2014 130 223 342 673 4 149 1 211 

2015    4 174 1 196 

  

5.2.4 Särskilt boende 

I Säffle bor 3,9 % av befolkningen över 65 år och 11,2 % av befolkningen 

över 80 år på särskilt boende. 
21

 

Säffle kommun har idag 164 boendeplatser. En tendens som funnits under ett 

antal år är att efterfrågan på platser i särskilt boende för personer med 

demenssjukdom ökat och den tendensen ser ut att fortsätta.  

5.2.5 Landsbygd 

Säffle kommun är geografiskt en kommun med mycket landsbygd. Detta 

ställer stora och olika krav på lösningar för att vården och omsorgen ska vara 

likvärdig.  

                                                      
18
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Det blir mer aktuellt att kommunen använder sig av välfärdsteknologi för 

brukaren som skapar trygghet i hemmet, så som t.ex. nattvakt. 

Genomgående så visar prognosen för perioden 2014 - 2034 att landsbygdens 

befolkning blir färre, förutom Kila och Ny-Huggenäs.   

 

 

Diagram 3. Folkmängd på landsbygden 

 

 

Dock ökar antalet personer över 65 år och detta gäller samtliga landsbygds-

distrikt i Säffle kommun förutom Svanskog och Södra Värmlandsnäs. 

 

 

Diagram 4. Folkmängd på landsbygd 65 år och äldre 
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5.3 Personalförsörjning 
En av de största utmaningarna inför framtiden är bristande tillgång på 

yrkeskompetent personal. Personaltillgången förväntas minska samtidigt 

som efterfrågan beräknas öka. Detta gäller samtliga professioner inom 

äldreomsorgen och hemsjukvården. 

Orsaker till den framtida bristen på personal är stora pensionsavgångar inom 

samtliga yrken i verksamheten samt att inom vissa yrken är det få som 

utbildar sig.  Det är dessutom svårare att rekrytera olika yrkesprofessioner 

till landsbygdskommuner. 
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6 Utvecklingsområden 

I detta kapitel beskrivs utvecklingsområden och i bilaga tre finns en 

handlingsplan relaterad till dessa områden. 

6.1 Boendeformer 
Socialnämnden kommer utarbeta en plan för att utveckla boendeformer i 

kommunen så att det möter framtidens behov och tillgodoser behovet för 

bl.a. personer med demensdiagnos. Förslag till plan ska vara framtagen 

under år 2016.  

6.2 Förebyggande arbete 
Socialnämnden kommer att utarbeta en plan för hur det förebyggande arbetet 

ska utformas och det innebär bland annat samarbete med andra nämnder. 

Ingen nationell plan finns att utgå ifrån, omvärldsspaning krävs. 

Kommunens plan kommer kopplas till det förebyggande arbetet som pågår i 

Region Värmland med Nya perspektiv och den kunskapsbank som finns hos 

Folkhälsomyndigheten. Detta arbete kommer att påbörjas 2016. 

6.3 Anhörigstöd/närståendestöd 
Socialnämnden kommer att utarbeta en plan för hur arbetet med anhöriga 

och närstående ska ske, med början 2016. 

6.4 Utveckla frivillighetsarbete och väntjänst 
Socialförvaltningen kommer påbörja arbetet med att ta fram en 

samarbetsöverenskommelse för frivillighetsarbete och väntjänst år 2016. 

6.5 eHälsa 
Socialnämnden kommer att fortsätta arbetet med utveckling av eHälsa 2016. 

Nuvarande plan kommer att ses över och revideras efter att omvärldsspaning 

har gjorts. 

6.6 Servicegarantier 
Socialnämnden arbetar under hösten 2015 fram ett förslag till 

servicegarantier för brukarna. 

6.7 Personalens kompetens och rekryteringsbehov 
Socialnämnden kommer tillsammans med andra nämnder och Region 

Värmland fortsätta arbetet i komptensplattformen. Socialförvaltningen 

kommer se över hur rekrytering av personal kan utvecklas med början 2016. 

6.8 Samverkan med andra förvaltningar i kommunen 
Socialförvaltningen kommer att fortsätta sitt samarbeta med andra 

förvaltningar inom kommunen bl.a. vad gäller kost, utbildning och lokaler. 
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7 Bilagor 

 

7.1 Handlingsplan äldreomsorgen Bilaga 1 

7.2 Verksamhetsplan Bilaga 2 

7.3 Socialnämndens värdegrund Bilaga 3 
 






































