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1.  Inledning 

  

Samhället står inför betydande förändringar i den äldre befolkningen. Detta ställer stora krav på 

kommunernas möjligheter att anpassa sina verksamheter efter förändrade behov och resurser. 

  

Äldreomsorgsplanen inom kommunen, syftar till att ange riktning för den framtida planeringen 

av äldreomsorgen i Salems kommun. I planen som avser perioden 2017-2021 anges ett antal 

strategiska områden, som kommer att ligga i fokus för att på bästa möjliga sätt kunna möta upp 

kommuninvånarnas behov av äldreomsorg. 

 

I takt med att befolkningen åldras kommer också antalet äldre med utländsk bakgrund att bli 

allt fler. Detta kan komma att ställa nya krav på kommunernas äldreomsorg framöver. Det är av 

stor vikt att kommunerna har kännedom om äldre personer med utländsk bakgrund och att det 

finns en god planering för att möta kommande behov av insatser. För att få kunskap om 

framtida behov är omvärldsanalys, kartläggning och dialog med kommuninvånarna viktiga 

verktyg. Genom att från början planera och utveckla en äldreomsorg som är till för alla kan 

kostsamma särlösningar förebyggas.  
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2.  Övergripande mål och styrning 

  

Riksdagen stiftar de lagar som ligger till grund för vården och omsorgen av äldre människor i 

Sverige. De lagar som första hand styr den kommunala äldreomsorgen är socialtjänstlagen (SoL) 

och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Riksdagen fattar också beslut om nationella mål som 

ytterligare förtydligar kommunernas ansvar för äldreomsorgen. 

  

2.1.  Nationell utveckling inom äldreområdet 

Nationell värdegrund inom äldreomsorgen 

Den 1 januari 2011 tillkom en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebar att en 

nationell värdegrund infördes inom äldreomsorgen. Den nya värdegrunden beskriver nya 

dimensioner av livskvalitet. Värdegrunden fastslår ett synsätt som innebär att äldre personer 

ska ha möjlighet att leva utifrån sin egen identitet och personlighet. Värdegrunden omfattar 

inte servicetjänster utan behovsprövning. Det innebär att det krävs ett biståndsbeslut om 

insatser i äldreomsorgen för att den enskilde ska omfattas av den nationella värdegrunden och 

de lokala värdighetsgarantierna. Lagen säger att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på 

att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

 

Lokala värdehetsgarantier 

Utifrån den nationella värdegrunden har socialnämnden i Salems kommun fattat beslut om att 

anta lokala värdighetsgarantier som gäller sedan 2013-03-01. De lokala värdighetsgarantierna 

syftar till att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta 

sig av äldreomsorgen i kommunen införde äldreomsorgen i Salems Kommun. 
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De lokala värdighetsgarantierna är en detaljerad beskrivning av hur man ska arbeta i 

kommunen. De syftar till att säkerställa ett värdigt liv och välbefinnande inom äldreomsorgen 

där. De lokala värdighetsgarantierna ska tillämpas i såväl egen regi som privat driven 

verksamhet inom äldreomsorgen. De berör inte endast vad som ska göras och i vilken 

omfattning utan mer om hur, när och på vilket sätt de ska göras. Det framgår alltså tydligt vilket 

mervärde garantierna har för den äldre personen. De lokala värdighetsgarantierna berör 

områden såsom rätt till privatliv och kroppslig integritet, möjlighet att upprätthålla sitt 

medbestämmande, individanpassning och delaktighet i beslut och insatser, insatser av god 

kvalitet, gott bemötande och upplevelse av meningsfullhet. 

Arbetet med de lokala värdighetsgarantierna pågår ständigt i den dagliga verksamheten inom 

äldreomsorgen.  Då antalet äldre med utländsk bakgrund ökar i takt med att äldrebefolkningen 

så arbetar socialförvaltningen även kontinuerligt med att vidareutveckla kulturkompetensen 

hos alla medarbetare. 

 

Satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen 

I april 2015 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att utforma ett förslag till 

stimulanssatsning för att utöka bemanningen i äldreomsorgen för perioden 2015-2018. En ökad 

bemanning syftar till att skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde, 

men också ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. 

Stimulansbidraget får endast användas till personalkostnader. Socialförvaltningen har anställt 

seviceassistenter som ansvarar för städ, tvätt och hjälp vid matsituationer för att avlasta 

undersköterskorna samt en aktivitetssamordnare.  

 

Kvalitetsledningssystem för SOL, LSS och HSL 

Socialtjänstlagen ställer tydliga krav på att äldreomsorg och hälso- och sjukvård ska vara av god 

kvalitet. Det betyder att äldreomsorg ska bedrivas på ett sådant sätt att god kvalitet uppnås, 
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säkras och utvecklas till att fortlöpande bli bättre. Ett kvalitetsledningssystem ska enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9), innehålla en struktur för att styra verksamheten, 

samt strukturer för utveckling, förbättring, dokumentation av kvaliteten och struktur för hur 

och när uppföljning sker. 

  

Äldreomsorgen i Salem arbetar med kvalitetsledningssystem i enlighet med vad Socialstyrelsen 

föreskriver.  Socialnämnden följer årligen upp äldreomsorgens kvalitetsarbete. 
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3.  Samverkan 

3.1.  Samverkan med Landstinget 

Många äldre behöver insatser från både hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Ibland behövs 

även insatser från andra myndigheter och aktörer. God samverkan är en förutsättning för ett 

lyckat resultat. Det är myndigheternas ansvar, inte de äldres, att hitta arbetsmodeller så att 

olika insatser kan ges i rätt tid och rätt ordning enligt en helhetssyn på den äldres behov och 

förutsättningar. 

  

Äldreomsorgen i Salem har ett välfungerande samarbete med vårdcentralen och med 

geriatriska kliniken på Södertälje sjukhus. Vårdcentralen bedriver uppsökande verksamhet för 

alla 75-åringar. 

 

Lokalt Demensprogram 

År 2010 presenterades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom. Riktlinjerna riktas till beslutsfattare i kommun och landsting, samt chefer och 

personal inom vård och omsorg. Riktlinjerna betonar vikten av samverkan mellan landsting och 

kommun, den så kallade vård- och omsorgskedjan.  

 

Salems demensprogram är framtaget av Salems  Kommun, Primärvården i Salem och 

minnesmottagningen på Södertälje Sjukhus och utgår från riktlinjerna i beskrivningen av den 

lokala vård och omsorgskedjan. Programmet riktar sig till allmänheten och personal inom vård 

och omsorg, samt syftar till att stärka samverkan mellan primärvården, Minnesmottagningen på 

Södertälje sjukhus och kommunens verksamheter för att på så sätt bidra till kvalitetssäkring av 

vården och omsorgen vid demenssjukdom. Målet är att samtliga aktörer i Salems vård- och 

omsorgskedja använder programmet i mötet med den enskilde och hans eller hennes anhörig. 
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3.2. Samordnad individuell plan (SIP) 

En samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas om någon inom landstingets hälso- och 

sjukvård eller kommunal vård och omsorg uppmärksammar att en persons vård och/eller 

omsorgssituation sviktar eller kan samordnas bättre. Behovet av en plan kan också påkallas av 

den enskilde själv eller närstående. 

För vissa personer ska landstinget och kommunen utgå från att det finns ett behov av en 

samordnad individuell plan. Det gäller personer med omfattande behov t.ex.: 

● personer med en kombination av psykisk sjukdom och missbruksproblem 

● personer med allvarliga psykiska sjukdomar och funktionsnedsättning 

● barn och ungdomar med omfattande psykosociala behov 

● personer med demenssjukdom 

● multisjuka äldre med risk för återinläggning på sjukhus 

 

3.3.  Samverkan med frivilliga 

Frivilligt engagemang är ett viktigt komplement till äldreomsorgens insatser. Det frivilliga 

engagemanget skapar ofta mervärde till både kommunens äldre och till dem som själva väljer 

att engagera sig. 

 

Föreningen Eternellen erbjuder gemenskap och sysselsättning för pensionärer och daglediga 

(caféverksamhet, snickeri, textilslöjd, akvarellmålning med mera). Eternellen drivs ideellt med 

hjälp av föreningsbidrag och kommunala lokaler, av pensionärer. 
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Väntjänsten är en ideell verksamhet och fungerar som ett stöd till äldre. Väntjänsten i Salem 

består av ett antal frivilliga personer som vill göra insatser för medmänniskor. Väntjänsten 

erbjuder sig exempelvis att följa med promenader, läkarbesök, biblioteksbesök och utflykter. 

Väntjänsten kan även hälsa på i hemmet som sällskap och bara någon att prata med.  
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4.  Delaktighet och inflytande 

Flertalet av morgondagens äldre förefaller ha förhållandevis goda resurser. Det gäller såväl 

hälsa som ekonomi, sociala nätverk och utbildning. Kraven de kommer att ställa och 

förväntningarna de har på den framtida äldreomsorgen är delvis beroende av de möjligheter 

som ges till inflytande över hur den ska utformas och vilka som ska få ta del av den. 

 

4.1.  Kommunala pensionärsrådet 

Salems kommun har idag ett aktivt och engagerat pensionärsråd med representation från 

pensionärsorganisationerna. Pensionärsrådet är ett organ för kontakter mellan pensionärernas 

organisationer och kommunen. Syftet med rådet är att pensionärerna ska ges möjlighet att 

påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör de äldre 

invånarna. Rådet sammanträder fyra gånger per år. 

  

Det kommunala pensionärsrådet är en viktig resurs för samråd i frågor som rör äldreomsorgens 

utveckling. Äldreomsorgen arbetar med utgångspunkten att rådet ska komma in i ett tidigt 

skede i förändrings- och beslutsprocesser, samt ges tillfälle att yttra sig i frågor om 

äldreomsorgen innan socialnämnden fattar beslut. 
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5.  Befolkningsutveckling 

 

5.1.  Långsiktig befolkningsprognos 
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5.2.  Kortsiktig befolkningsprognos 
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6.  Personalförsörjning och kompetensutveckling 

6.1.  Rekrytering av undersköterskor  

Fram till år 2030 beräknas sysselsättningen öka både inom hälso- och sjukvården och inom 

äldreomsorgen, men framförallt inom äldreomsorgen.  Enligt arbetsförmedlingens senaste 

prognos (2016-06-29) kommer rekryteringsbehovet av undersköterskor att öka under de 

närmsta tio åren.  

Det beror till stor del på att vårdbehovet kommer att öka i takt med att äldregruppen blir 

större. Dessutom kommer fler undersköterskor än normalt att gå i pension, vilket ökar behovet 

av ersättningsrekryteringar.  Arbetsförmedlingen bedömer att tillgången på undersköterskor, 

på sikt kommer att bli otillräcklig då det idag är för få som väljer att söka  till vårdutbildningar 

på gymnasienivå.  

6.2.  Kompetens 

Anställda inom äldreomsorgens utförande verksamheter (hemtjänst, dagverksamhet samt vård- 

och omsorgsboende) ska ha adekvat utbildning och kompetens som motsvarar verksamhetens 

krav. Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska vara väl förtrogna med de grundläggande 

värderingar som ska prägla kommunens äldreomsorg. Flerspråkig personal är en tillgång, 

samtidigt som goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift är en nödvändighet. 

Socialförvaltningen erbjuder fortlöpande  kompetensutveckling och fortbildning för de anställda 

undersköterskorna inom äldreomsorgen. 

Socialförvaltningen har fastställda kompetenskrav för samtliga befattningar, både i utförande 

verksamheter och i den myndighetsutövande verksamheten.  
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7. IT och välfärdsteknik inom äldreomsorgen 
 

7.1.  Nationell eHälsa- strategi för tillgänglig och säker information 

inom vård och omsorg 

De nationella projekt som under flera år bedrivits inom ramen för den Nationella IT-strategin 

för vård och omsorg (Skr. 2005/06:139) har nu levererat konkreta resultat. Det handlar 

exempelvis om katalog- och säkerhetslösningar för att garantera integritet och dataskydd, en ny 

lagstiftning samt insatser för en god informationskvalitet och enhetliga termer och begrepp för 

en mer ändamålsenlig informationsförsörjning i vård- och omsorgssektorn.  

IT är nu är en viktig del i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetsutveckling och 

fokus ligger nu på införandet, användningen och nyttan av tekniken snarare än den tekniska 

utvecklingen. Den Nationella IT-strategin för vård och omsorg har därför bytt namn till Nationell 

eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg (2010). 

Det fortsatta arbetet fokuserar på att leverera nyttoeffekter av olika e-hälsotjänster, leverera 

fler personliga e-tjänster för alla invånare samt bättre samordning och utveckling av eHälsa i 

kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

7.2.  Lokalt arbete med välfärdsteknik under planperioden 

Socialnämnden följer den nationella teknikutvecklingen inom äldreområdet och kommer under 

planperioden att arbeta med en rad olika projekt och kvalitetsförbättringar inom ramen för 

teknik.  
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Välfärdsteknikgrupp 

Medarbetare som representerar alla delar av socialförvaltningens verksamheter träffas 

kontinuerligt för att planera utvecklingen med välfärdstekniska lösningar inom 

socialförvaltningens verksamheter.  

 

Nyckelfria lås i vård- och omsorgsboende 

En trygg och lugn miljö är en viktig förutsättning för en god tillvaro på vård- och 

omsorgsboenden, både för vårdtagare och personal.  En förutsättning för detta är att alla kan 

känna sig trygga med att ingen obehörig kommer in i lägenheterna. På samtliga kommundrivna 

demensenheter finns idag elektroniska lås som alltid kan öppnas inifrån lägenheten, likt ett 

hotellås. Utifrån låses det upp automatiskt när den boende närmar sig dörren med sin bärbara 

sändare/ mottagare. Den placeras på armen eller i kläderna. Dörren öppnas bara för den 

sändare/person som är behörig till rummet. Personalen kan öppna låsen med vanlig nyckel eller 

med en speciellt anpassad sändare. 

 

Digitala trygghetslarm 

De trygghetslarm, som tidigare beviljats till äldre och funktionsnedsatta, har till största delen 

varit trygghetslarm som kommunicerar analogt över telefonnätet. Det analoga telefonnätet står 

dock inför en successiv avveckling och samhället som helhet står inför en utveckling där 

nuvarande teknik helt slås ut av ny. För att kommunen framöver ska kunna tillförsäkra personer 

med biståndsbedömda trygghetslarm en insats som är av god kvalitet krävdes en successiv 

övergång från analoga till digital trygghetslarm som kommunicerar över Internet via en fast 

bredbandsanslutning eller mobilanslutning via GSM. Under 2016 bytte kommunen ut alla 

analoga trygghetslarm till digitala. 
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Mobila trygghetslarm 

Det finns idag kommuner som beviljar mobila trygghetslarm som en insats. Till skillnad från 

traditionella trygghetslarm i hemmen kan mobila larm användas överallt, t.ex. på promenader 

och utflykter, vilket skapar nytta, inte bara för användaren, utan också för anhöriga. Mobila 

larm används framförallt av personer med demenssjukdom.  Socialförvaltningen utreder under 

2016 förutsättningarna för att införa mobila trygghetslarm i kommunen och socialnämnden 

beslutade 2016-09-05 om att starta pilotprojekt under 2017. Ett sådant larm kan fungera för 

personer i hemtjänsten men även för vård och omsorgsboende och personer med 

funktionsnedsättning. 

Vårdplaneringar via videokonferens 

Genom att använda sig av videomöten vid vårdplaneringar sparar biståndshandläggarnas restid. 

Videomöten gör också att fler aktörer kan medverka i vårdplaneringen, som exempelvis 

anhöriga, primärvård och ev. hemtjänst. Att delta i ett videomöte är betydligt enklare än det 

traditionella resandet mellan olika lokaler. Under 2015 kommer biståndshandläggarna i 

kommunen att, gemensamt med bl.a. geriatriken på Södertälje sjukhus, arbeta med att införa 

denna nya teknik. Vårdplaneringar genomförs idag främst gentemot Södertälje geriatriken. 

NPÖ 

Äldreomsorgen i Salems kommun har under 2014 infört Nationell Patientöversikt, NPÖ. Det är 

ett nytt IT-stöd som sammanställer patientens  journaler från olika system i hela landet. Detta 

gör att vårdpersonalen på kommunens vård- och omsorgsboenden, förutsatt att patienten givit 

sitt samtycke,  snabbt får en översikt av patientens vårdhistoria och  vårdbehov. För patienten 

innebär det att den inte behöver komma ihåg och upprepa sin vårdhistoria när den kommer till 

en ny vårdgivare. 

Trådlöst Internet på vård- och omsorgsboende 

Socialförvaltningen har fått pengar för att införa trådlöst Internet på kommunens vård- och 

omsorgsboenden och förvaltningen arbetar med frågan. Med trådlöst internet skulle de äldre på 

vård- och omsorgsboende kunna nyttja internetbaserade tjänster i sina lägenheter och 
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gemensamhetsutrymmen, vilket skulle innebära en kvalitetsförbättring för målgruppen.  

Matinköp via nätet 

Hjälp med inköp av dagligvaror beviljas i flera kommuner form av Internethandel. Den äldre 

själv eller hemtjänstpersonalen gör matbeställningen via internet i den äldres hem. Vid behov 

kan hemtjänstpersonal finnas på plats hos brukaren och öppna dörren åt leverantören av 

dagligvaror. Den äldre väljer själv matleverantör. 

 

Socialnämnden beslutade 16 mars 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att under våren 2015 

återkomma med en projektplan för pilotprojekt “Beställning av mat via Internet för 

hemtjänstbrukare”. Pilotprojektet föreslogs omfatta en grupp intresserade hemtjänstbrukare. 

Planen antogs av socialnämnden  2015-09-07. Projektet startades upp i november 2015. 

 

Vårdsensorer 

Socialnämnden beslutade i mars 2015 att ge socialförvaltningen i uppdrag att under våren 2015 

återkomma med en projektplan för pilotprojekt “Nattillsyn för hemtjänstbrukare”  

Nattillsyn är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. Tillsyn kan beviljas för 

de personer som exempelvis känner oro och därför vill att någon ska se till dem. Projektet med 

kameratillsyn är tänkt att användas på natten vid nattillsyn i de fall den äldre väljer det framför 

ett besök av hemtjänstpersonal. 

 

Vårdsensorerna är värmekameror som placeras i sovrummet. Via bredbandsnätet sänder 

kameran en termografisk bild av personen i rummet och på så sätt kan vårdpersonalen hela 

tiden se att vårdtagaren ligger i sin säng och mår bra. Eftersom personalen bara ser en 

termografisk bild går det inte att identifiera någon enskild person. Vårdsensorn har även den 

fördelen att det inte spelar någon roll om det är ljust eller mörkt i rummet. 
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8.  Hälsoutvecklingen bland äldre 
  

Under 1900-talet har det skett en positiv hälsoutveckling i Sverige. Bland annat har det skett 

stora förbättringar av den fysiska arbetsmiljön. Rökningen har också minskat väsentligt under 

1900-talet. Den medicintekniska utvecklingen går ständigt framåt och vi kan se en minskning av 

antalet olycksfall. 

  

Vad gäller utvecklingen av de äldres hälsa har den förbättrade hälso- och sjukvården medfört 

längre överlevnad hos personer med kroniska sjukdomar och ett ökat behov av stora 

omvårdnadsinsatser från kommun och landsting. 

  

8.1.  Skillnader i hälsa  

Det är fler kvinnor än män som upplever ohälsa och besvär av långvarig sjukdom. De lider 

också i högre utsträckning än männen funktionsnedsättning och värk. Däremot har männen en 

högre dödlighet i alla åldrar än kvinnor.  Ohälsa är dock inte bara kopplat till ålder och kön utan 

även till civilstånd, födelseland, utbildningsnivå och, framför allt, inkomst. 

  

Skillnaderna i hälsa och medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper visar även att det 

går att påverka funktionsnedsättningar och ohälsa. Det finns goda möjligheter att förbättra 

hälsoläget men arbetet måste vara långsiktigt eftersom hälsoläget hos de äldre är så beroende 

av villkor och levnadsvanor tidigare i livet. 

 

Hälsan hos kommunens invånare påverkar det framtida behovet av äldreomsorg. God hälsa 

bland kommunens invånare bidrar till livskvalitet, självständighet och lägre kostnader för 

kommunen.  
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8.3.  Psykisk ohälsa hos äldre 

I och med att den fysiska hälsan hos de äldre blir allt bättre blir befolkningen allt äldre och 

framtidens äldreomsorg kommer att ställa stora krav på omvårdnadspersonalen. Psykisk ohälsa 

i äldregruppen och en växande grupp med demenssjukdomar medför krav på 

kompetensutveckling och individanpassade lösningar för att möta upp de komplexa behov som 

denna grupp, många gånger, har. 

  

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos äldre. Vid 75-års ålder har cirka 15 procent någon 

form av psykisk diagnos, till exempel depressivt syndrom, ångestsyndrom eller olika former av 

psykotiska tillstånd. 

  

Gruppen äldre löper fyra gånger så stor risk som andra åldersgrupper att drabbas av depression 

och det är den grupp som begår flest antal självmord i Sverige. Depression är den vanligaste 

orsaken till psykisk ohälsa hos äldre. Kroppsliga sjukdomar och demens ökar risken att drabbas 

av depression men även stressande livshändelser ökar risken hos äldre såväl som hos yngre. En 

nära anhörigs dödsfall är exempelvis en riskfaktor för depression. Ytterligare riskfaktorer är ett 

svagt socialt nätverk, sömnstörning, funktionshinder och tidigare depressioner. 

 

Lokalt arbete med psykisk ohälsa 

I Salems Kommun finns en anställd som genomgått en instruktörsutbildning för att kunna 

utbilda andra anställda inom äldreomsorgen till första hjälpare äldre. Att vara första hjälpare 

innebär att man lär sig identifiera och hantera personer som lider av psykisk ohälsa. De 

anställda som genomgått utbildningen får redskap för att arbeta med dessa personer och 

förbättra bemötandet av, och samspelet med dessa personer. Utbildningar kommer att hållas 

regelbundet under planperioden. Hittills har alla biståndshandläggare på myndighetsenheten, 

ett tjugotal medarbetare i hemtjänsten och anhörigkonsulent utbildats.   
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9.  Förebyggande arbete 

Forskningen betonar framför allt fyra områden i arbetet med äldres hälsa; social gemenskap 

och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Insatser på dessa områden leder 

till ökad livskvalitet för individen, men också till samhällsekonomiska vinster. Äldres tillgång till 

mötesplatser främjar möjligheterna till social gemenskap och delaktighet i olika aktiviteter – 

något som äldre själva lyfter fram som en viktig faktor för hälsa och välbefinnande. Många äldre 

upplever att det finns socialt stöd i deras närhet, men forskning visar att det finns skillnader 

utifrån nationalitet, socioekonomiska faktorer och boendesituation. Några utmaningar är att nå 

dem som känner sig ensamma och som är inaktiva. Verksamheter som främjar social 

gemenskap, fysisk aktivitet och goda matvanor är bra för hälsan men det är också viktigt att 

utbudet av aktiviteter är brett och att besöken på mötesplatserna sker regelbundet. Att vara 

fysisk aktiv i vardagen och att äta bra mat är viktigt för att kunna leva ett mer hälsosamt liv.  

  

9.1. Förebyggande arbete i Salem 

I Salems kommun finns en rad olika förmåner och aktiviteter som riktar sig till de äldre 

kommuninvånarna. Bland annat finns möjlighet för pensionärer att äta lunch i någon av 

kommunen skolor till ett självkostnadspris. 

 

I Säbyhemmets lokaler organiseras lättgympa som är öppen för alla äldre. Det finns även 

Seniorbio på Murgrönan. 

 

Salems Bibliotek ligger lättillgängligt i anslutning till Salems Centrum.  

Det finns även ett särskilt rum för släktforskning. För personer som har tillgång till Internet 

finns möjlighet att besöka biblioteket elektroniskt via bibliotekets hemsida. 

Via hemsidan kan man beställa böcker och tidskrifter samt läsa elektroniska böcker, 

tidskrifter samt e-ljudböcker via datorn. 
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Det finns ett datortek för seniorer på Säbyhallsvägen 24 intill Salems centrum. Salems kommun 

står för lokalen. Föreningen SeniorNet ansvarar för verksamheten som bland annat innehåller 

datakurser, tematräffar och öppen datastuga för äldre personer i Salems kommun. 

 

Vid Garnuddens bryggor finns ett utegym beläget inom Garnuddens motionsområde. Här finns 

möjlighet till både lättare träning och övningar med tyngre belastning. Utegymmet består av 13 

stationer som erbjuder en allsidig träning och ska passa såväl vardagsmotionärer som idrottare. 

Redskapen är gjorda av trä och vid varje station finns det instruktioner för hur man använder 

redskapen.  

Från och med 2017 kommer socialförvaltningen förmedla informationsmaterial kring säkerhet i 

hemmet och hälsa. 

9.2.  Informationsbrev till äldre 

Det är viktigt att socialförvaltningen identifierar och fångar upp behov av stöd och omvårdnad 

hos äldre som ännu inte är aktuella inom äldreomsorgen. Mot bakgrund av detta vänder sig 

socialförvaltningen i Salem årligen till alla kommunens invånare, som fyller eller har fyllt 80, 85 

och 90 år under det pågående året, i syfte att fånga upp eventuella behov samt för att kunna 

erbjuda information om äldreomsorgen. Detta sker genom utskick med informationsmaterial 

om verksamheter som riktar sig till äldre. I utskicket erbjuds också möjlighet till kontakt med 

biståndshandläggare om så önskas.  

9.3. Fixarservice 

Den som är över 70 år eller har hemtjänst, kan bland annat få hjälp av fixarservice med att sätta 

upp gardiner, taklampor och tavlor m.m. Syftet med Fixarservice är att förebygga och minska 

olyckor bland äldre.  Fixarservice är ett bra komplement till biståndsbedömda insatserna och 

under de fyra år som tjänsten funnits  har kundunderlaget varit stabilt. 
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10. Anhörigstöd 
  

10.1. Anhöriga som ger omsorg till närstående 

Närmare var femte person i vuxen ålder vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Det är drygt 

1,3 miljoner personer fastslår Socialstyrelsen i en rapport som utkom under 2012. Av dessa är 

900 000 i förvärvsaktiv ålder. Med anhöriga avses alla personer som ger omsorg till en 

närstående. Med omsorg avses att ge vård, hjälp eller stöd till en närstående. 

Omsorgsgivande är vanligt i alla åldersgrupper, men förekommer mest i åldersgruppen 45-65 

år. 

● Anhöriga i åldern 30-44 år ger främst omsorg till barn. 

● Anhöriga i åldern 45-65 år ger mest omsorg till föräldrar. 

● Anhöriga, äldre än 65 år ger i hög utsträckning omsorg till sin make, maka eller partner. 

Det är ingen större skillnad mellan kvinnors och mäns omsorgsgivande när det gäller 

tidsomfattning eller frekvens. Kvinnorna svarar dock oftare för tillsyn, umgänge och personlig 

omsorg, medan männen ger mera praktisk hjälp och ekonomiskt stöd. 

Det finns många anhöriga som inte ser sig själva som vårdare. Ofta har man en nära relation till 

den man vårdar och tycker det är naturligt och självklart att ta hand om en sjuk familjemedlem. 

Ibland tar det tid att förstå att man vårdar. Den anhöriges maka eller make kan få en sjukdom 

som blir svårare med tiden, som till exempel en demenssjukdom. Det kan också ske snabbt om 

någon exempelvis får en stroke. Ofta hjälper man och stödjer utan att förstå vad det kommer 

att innebära längre fram i tiden. Inom vården och omsorgen räknar man ofta med att de 

anhöriga tar det ansvaret. 

Att hjälpa och stödja en anhörig förändras med tiden och då också behoven av stöd till 

anhöriga. Därför måste stöd och hjälp till anhöriga passa varje anhörigs egna behov, ett 

individuellt anpassat anhörigstöd som även det anpassas efter hur behoven förändras. 
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10.2. Lokalt arbete med anhörigstöd 

Socialnämnden är ytterst ansvarig för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp 

som de behöver. Anhörigstödet ska erbjudas enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. 

Socialnämnden får årligen del av riktlinjer, uppföljning och vidareutveckling av anhörigstödet. 

 

Socialchefen är ansvarig för förvaltningens verksamhet, inklusive stödet till anhöriga. 

Socialchefen ansvarar för det övergripande arbetet med anhörigstödet så att förvaltningen 

arbetar utifrån lagen. Socialchefen ansvarar för att det  finns  riktlinjer för förvaltningen samt 

för uppföljning och vidareutveckling av anhörigstödet.  

 

Det direkta ansvaret för utveckling och tillämpning av anhörigperspektiv ligger på chefsnivå 

inom respektive verksamhetsområde. Alla verksamhetschefer ansvarar därmed för att 

anhörigstödet blir en integrerad del av verksamheten och att all personal vet hur de ska 

uppmärksamma och möta anhörigas behov av stöd. Anhörigperspektivet beaktas alltid vid 

biståndshandläggarnas behovsprövning. 
 

Anhörigkonsulent 

Salems kommun har även en anhörigkonsulent som ansvarar för det strategiska och specifika 

arbetet kring anhörigstöd. Det strategiska arbetet innebär att samverka med verksamheter och 

andra aktörer för ett varaktigt anhörigperspektiv samt omvärldsbevaka frågor kring anhörigstöd 

och aktuella utvecklingsområden. Det specifika anhörigstödet innebär att erbjuda anhöriga ett 

flexibelt och individuellt anpassat anhörigstöd. Det arbete som utförs av anhörigkonsulenten är 

ett komplement och en specialiserad resurs till det generella anhörigstödet som ska finnas i alla 

verksamheter. Anhörigkonsulenten kan även på uppdrag av verksamheterna följa upp 

anhörigstödjande insatser.  

 

All kontakt med anhörigkonsulenten är kostnadsfri, sker utan dokumentation och under 

sekretess. Anhörigkonsulenten har i uppdrag att erbjuda stöd till anhöriga från 18 år och uppåt 

som stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. 
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Arbetet med anhörigstöd ska följas upp och utvärderas årligen, för att säkerställa ett 

sammanhållet stöd samt att anhörigstödet lever upp till riktlinjerna och lagen.  
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11.  Stöd och hjälp i ordinärt boende 

En hörnsten i den svenska äldrepolitiken är att de äldre ska kunna bo kvar i sin bostad så länge 

som möjligt. För att möjliggöra detta finns en rad olika insatser som syftar till att underlätta och 

skapa förutsättningar för att förlänga kvarboende i ordinärt boende. Exempel på sådana 

insatser är hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och avlastning och växelvård samt 

anhörigstöd. 

Hemtjänst 

Hemtjänsten är basen för omsorgen om äldre. Hemtjänst kan exempelvis erbjuda hjälp i form 

av trygghetslarm samt omvårdnads- och serviceinsatser. Omvårdnadsinsatser kan till exempel 

vara hjälp med att äta och dricka, sköta sin personliga hygien eller få assistans vid förflyttning. 

Serviceinsatser kan vara till exempel städning, tvätt, inköp och matdistribution. Personalen som 

arbetar inom hemtjänsten är vårdbiträden och undersköterskor. Hemtjänst kan erbjudas 

dygnet runt. 

 

Valfrihetssystem inom hemtjänsten 
Salems kommun tillämpar valfrihetssystem inom hemtjänsten. Detta betyder att du kan själv 

välja vilken av kommunens godkända leverantörer av hemtjänst du vill ha till att utföra din 

hemtjänst. Det är frivilligt om kunden vill göra ett aktivt val eller inte.  Om man inte gör ett 

aktivt val är Salems kommuns egna hemtjänst som utför insatserna. Kunden kan byta utförare 

när som helst. 

Behov av hemtjänst, 2017 – 2021 

Varje år publicerar Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) statistik på hur många personer 

över 65 som har hemtjänst. Enligt de senast publicerade siffrorna (från 2015) hade 18,3 procent 

av personer över 80 år och 2,7 procent av perioderna mellan 65-79 år hemtjänst i Salems 

kommun. Socialförvaltningen gör årligen en prognos för hur behovet av hemtjänst kommer se 

ut långsiktigt  och kortsiktigt baserat på senaste befolkningsprognos och Koladas siffror. Utifrån 

den prognostiserade befolkningsökningen kommer antalet hemtjänstkunder att öka enligt 
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följande under planperioden, under förutsättning att den procentuella andelen 

hemtjänstkunder förblir densamma.  

Befolkningsprognos 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 

Totalt antal  över 
80 år 

715 780 845 911 973 1222 1372 1328 1285 

Totalt antal 
mellan 65-79 år 

2128 2151 2120 2088 2033 1814 1929 2529 3196 

Totalt 2 897 2 931 2 965 2 999 3 006 3 036 3 301 3 857 4 481 

Årlig förändring +34 +34 +34 +34 +7 +30 +265 +556 +624 

 

Kortsiktig prognos av ökning inom hemtjänst (2017-2021) 

År 2017 2018 2019 2020 2021 

Behov 80 år och äldre 

(beräknat på koladasiffror 

för hemtjänst,18,3 % av 

befolkningen) 

131 143 155 167 178 

Behov 65-79 år(beräknat 

på koladasiffror för 

hemtjänst,2,7 % av 

befolkningen) 

59 58 57 56 55 

Totalt 190 201 212 223 233 

Årlig förändring +11 +11 +11 +11 +10 

Kostnadsförändring +1 137 +1 158 +1 178 + 1 176 +1 089 
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Långsiktig prognos av ökning inom hemtjänst (2020-2040) 
 

År 2025 2030 2035 2040 

Behov 80 år och äldre 

(beräknat på koladasiffror 

förhemtjänst,18,3 % av 

befolkningen) 

224 251 243 235 

Behov 65-79 år(beräknat 

på koladasiffror för 

hemtjänst,2,7 % av 

befolkningen) 

49 52 68 86 

Totalt 273 303 311 321 

Årlig förändring +40 
(från 2021) 

+30 +8 +10 

Kostnadsförändring +4 681 +3 844 +1 123 + 1 540 

 

Dagverksamhet 

Dagverksamhet är till för de äldre som har behov av att komma ut från bostaden och bryta 

social isolering. På dagverksamheten erbjuds sysselsättning, social samvaro och struktur. 

Dagverksamheten kan också fungera som en avlastning för den som vårdar en anhörig i 

hemmet. Dagverksamheten ska utgå från individuella mål för att förbättra och upprätthålla 

aktivitetsförmågan samt för att den enskilde ska klara sitt dagliga liv så självständigt som 

möjligt. I Salem finns Näckrosens dagverksamhet som drivs i egen regi. 

  

Näckrosens dagverksamhet arbetar med två inriktningar; 

  

·Social inriktning syftar till att ge den enskilde möjlighet att upprätthålla sin 

aktivitetsförmåga samt ge stimulans och social gemenskap 
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·Demensinriktning ska erbjuda den enskilde stöd i vardagen genom meningsfull aktivitet och 

möjlighet att vara tillsammans och umgås med andra i en trivsam miljö. Insatsen är 

anpassad efter individuella behov av aktiviteter. Målet är att öka tryggheten och 

stimulansen för personer med demenssjukdom. 

 

Ökat behov av dagverksamhet 2017-2021 

Socialförvaltningen gör bedömningen att även behovet av dagverksamhet kommer att öka 

kraftigt under planperioden 2015-2019.  Detta främst på grund av de demografiska 

förändringarna i Salems äldregrupp. Behovsökningen består främst av personer med 

demenssjukdom. Insatsen fungerar i många fall som anhörigavslösning då den demenssjuke 

vårdas i hemmet av en anhörig som under de timmar som den närstående vistas på 

dagverksamhet ges möjlighet till återhämtning. En fortsatt ökning av denna målgrupp 

prognostiseras dock under planperioden då äldregruppen växer och andelen med 

demenssjukdom ökar med stigande ålder.  

Socialförvaltningen gör bedömningen att det ökade behovet av platser på dagverksamhet, 

främst bland personer med demenssjukdom kommer att ställa nya krav på dagverksamheten. 

För att lösa de ökade behovet av platser bör möjligheten att ex. ha helgöppet och att arbeta 

med olika grupper på olika tider ses över. Socialförvaltningen har idag en demensgrupp och en 

somatisk grupp då det inte är optimalt att äldre med olika inriktning och målsättning för 

dagverksamheten går i samma grupp eftersom behovsbilden ser olika ut.  

 
Trygghetslarm 

Trygghetslarm kan beviljas för att den enskilde ska kunna känna trygghet och säkerhet i den 

egna bostaden. Trygghetslarm är i första hand till för personer som känner oro, löper stor risk 

att ramla eller som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan råka ut för situationer 

som kräver hjälpinsatser av personal. I augusti månad, 2016 hade ca 200 personer 

trygghetslarm och antalet bedöms öka i takt med den befolkningsökning som sker bland äldre.  
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11.1. Bostadsanpassning 

Den som har en funktionsnedsättning kan få bidrag av kommunen till att anpassa sin bostad för 

att kunna bo kvar hemma. Bostadsanpassningsbidraget är till för att ge förutsättningar för ett 

självständigt liv i det enskilda hemmet. 

Anpassningsåtgärder kan exempelvis behövas för att komma in och ut ut bostaden, förflyttning 

i bostaden, anpassning av kök och badrum.  

Bidraget täcker endast fasta funktioner i och i anslutning till bostaden, sådant som normalt inte 

tas med vid flytt. Det täcker dock inte anpassning av lösa inventarier och hjälpmedel och inte 

heller till sådan åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, reparationer och andra 

tekniska brister i bostaden. 

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis läkare, sjukgymnast eller 

arbetsterapeut, som bedömer behovet av bostadsanpassning. Antalet ärenden sedan 2014 

legat runt 110-120 ärenden årligen. Då äldregruppen växer bedöms behovet av 

bostadsanpassning också att öka.  
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12.Boende  

12.1. Vård- och omsorgsboende 

Äldreomsorgen i Salems kommun har som målsättning att den äldre ska kunna bo kvar i eget 

boende så länge som möjligt med stöd av hemtjänsten. När omvårdnadsbehovet blir så 

omfattande att ett boende i vanlig bostad inte ger tillräcklig trygghet eller om det inte längre är 

praktiskt möjligt att ge nödvändig service kan den äldre beviljas en plats på vård- och 

omsorgsboende. 

 

På ett vård- och omsorgsboende finns omvårdnadspersonal dygnet runt. På boendet finns 

också sjukvårdspersonal i form av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. 

Målsättningen är att de boende ska leva så självständigt som möjligt och ges förutsättningar att 

behålla sina vanor och rutiner. 

 

12.2. Korttidsboende 

I avlastande syfte kan den som vårdas av en anhörig i hemmet beviljas korttidsboende vilket 

innebär att denne under en period alternativt under regelbundet återkommande perioder 

vistas på ett vård- och omsorgsboende med tillgång till personal dygnet runt.  Idag har Salems 

kommun 15 platser för korttidsvård på Säbyhemmet för somatiska gruppen och Skönviksgården 

för demensgruppen.  

  

Parboende i vård- och omsorgsboende 

Om den ena parten i ett par, som varaktigt sammanbott, beviljas bistånd i form av plats på 

vård- och omsorgsboende och det är parets gemensamma önskemål att fortsätta bo 

tillsammans på vård- och omsorgsboendet ska kommunen kunna tillgodose detta önskemål. 
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Vård- och omsorgsboenden i kommunen 

Salems kommun har i dagsläget fyra vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi. 

 

Salarps äldreboende 

Salarps äldreboendet ligger nära Rönninge station och har efter ombyggnad 43 

lägenheter fördelade på fem enheter. Boendet har tre enheter med somatisk 

inriktning och två enheter med inriktning mot demenssjukdom. Salarp har 

tillagningskök där mat till kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden lagas.  

 

Säbyhemmet 

Säbyhemmets äldreboende ligger i anslutning till Salems Centrum och har 36 

lägenheter fördelade på fyra enheter. Boendet har tre enheter med inriktning mot 

demenssjukdom och en enhet med somatisk inriktning.  Maten levereras från 

Salarps kök och är lagad från grunden. 

 
Skönviksgården 

Skönviksgårdens äldreboende ligger i anslutning till Rönninge affärscentrum och 

har totalt 9 lägenheter.  Boendet har en enhet med demensinriktning. Maten 

levereras från Salarps kök och är lagad från grunden. 

 

      Söderby Park 

Söderby Park består av 54 lägenheter. Fram till 2018 har Salems kommun 18 av 

dessa lägenheter. Boendet har en avdelning för somatiskt vård och en avdelning 

för personer med demenssjukdom. Maten levereras från Salarps kök och är lagad 

från grunden. 

  

Externa placeringar 

Med anledning av att enskildas behov kan variera både till karaktär och omfattning, kan 

inte alla placeringar ske på boenden inom kommunen. Särskilt omfattande behov kan 

behöva lösas via en extern placering. Socialförvaltningen eftersträvar dock att i 
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möjligaste mån erbjuda placeringar inom kommunen och extern placering utanför 

kommunens gränser, sker endast när behov inte kan tillgodoses inom kommunen.  

 

Kortsiktig prognos av ökning inom särskilt boende (2017-2021) 

Varje år publicerar Kolada( Kommun- och landstingsdatabasen) statistik på hur många personer 

över 65 som bor på särskilt boende. Enligt de senast publicerade siffrorna (från 2015) bodde 

13,5 procent av personer över 80 år och 0,9 procent av personer mellan 65-79 år särskilt 

boende i Salems kommun. Socialförvaltningen gör årligen en prognos för hur behovet av 

boendeplatser ser ut på kort och lång sikt. Prognosen baseras på senaste befolkningsprognosen 

samt Koladas siffror.  

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Egen kapacitet      (permanent 

boendeplats) 
106 115 124 133 142 

varav Söderby Park med 54 lägenheter 18 27 36 45 54 

Platsbehov 80 år och äldre (beräknat på 

koladasiffror för särkilt boende, 13,5% av 

befolkningen) 

97 105 114 123 131 

Platsbehov 65-79 år (beräknat på koladasiffror för 

särkilt boende, 0,9% av befolkningen) 
20 19 19 19 18 

Totalt behov av 

permanentplats 

117 125 133 142 150 

Årlig förändring +9 +8 +8 +9 +8 

Årlig bruttokostnadsförändring 

(tkr) 

+6 511 +5 886 +5 986 +6 849 +6 192 
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Långsiktig prognos av ökning inom särskilt boende (2020-2040) 
 

  2025 2030 2035 2040 

Egen kapacitet  inkl Söderby Park 

(permanentplats) 
142 

 

142 

 

142 142 

Platsbehov särskilt boende 80 år och äldre  165 185 179 173 

Platsbehov särskilt boende 65-79 år  16 17 23 29 

Totalt behov av permanentplats 181 202 202 202 

Årlig förändring +31  
(från 2021) 

+21 0 0 

Ytterligare behov av plats utöver egen kapacitet 39 60 60 60 

Årlig bruttokostnadsförändring 

(tkr) 

+32 322 +54 214 +59 170 +64 642 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


