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Framsteget, Ljungaverks hemtjänst
Foton: Ånge kommun
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Kommunala skäl för arbete
med vård och omsorg samt
individ och familjeomsorg
Kommunen skall naturligtvis värna om
allas välfärd och vid behov erbjuda
sociala tjänster av god kvalitet
anpassade efter den enskildes behov.
Kommunen har enligt lagen ansvar för
att främja goda levnadsförhållanden –
svara för omsorg och service,
upplysningar, råd, stöd, ekonomiskt
bistånd och annat bistånd till familjer
och enskilda som behöver det.
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Äldre skall ges möjlighet till ett fortsatt
oberoende och självständigt liv. Egna
önskemål skall så långt möjligt
uppfyllas vad gäller boende, vård- och
omsorg, trygghet och delaktighet.
Samarbete med andra myndigheter,
frivilligorganisationer samt övriga
organisationer utvecklas och fördjupas.
Målen diskuteras och fördjupas
kontinuerligt.
Kommunen tar årligen fram en
Framtidsstrategi med treårsbudget i
vilken utarbetas inriktningsmål och
effektmål för kommunstyrelsen och
nämnderna.

Vård och omsorg, individ
och familjeomsorg i
översiktsplanen
Det är en kommunal angelägenhet att
planlägga användningen av mark- och
vatten.
Det är planeringens uppgift att bla;
- främja goda miljöförhållanden och en
långsiktigt god hushållning med markoch vattenområden, energi och
råvaror.
- främja en från social synpunkt god
livsmiljö.
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- medverka till en ändamålsenlig
struktur av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra
anläggningar.
Områden med särskilda värden och
kvaliteter ska skyddas exempelvis
oexploaterade större områden med
höga naturvärden, höga friluftsvärden
samt ekologiskt känsliga områden.
Även områden med resurser som är
lämpliga att nyttja för olika ändamål
kan åtnjuta ett exempelvis
jordbruksmark för jordbruket.
Andra områden kan åtnjuta ett skydd
för uttag av mineraler och andra
värdefulla ämnen eller för
infrastrukturanläggningar av vikt.
Dessutom har riksintressen lagts fast
för vissa större områden med höga
natur- och kulturvärden som skall
skyddas mot ingrepp.
Varje kommun skall ha en aktuell
översiktsplan, som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen skall ge
vägledning för beslut om användning
av mark- och vattenområden samt om
hur den byggda miljön skall utvecklas
och bevaras. Kommunen skall i
översiktsplanen redovisa områden av
riksintresse och ange hur riksintresset
ska tillgodoses i samhällsplaneringen
Vår plans syfte har dock en vidare
mening.
Enskilda individers och familjers
sociala situation påverkas av mängder
av faktorer. Vissa faktorer styr varje
individ och familj över själva medan
andra påverkas exempelvis av
samhällets folkhälsoarbete, bostadsfamilje- och arbetsmarknadsarbete.
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Hur vi bor påverkar alltså i hög grad
hur vi mår. Vår närmiljö har också stor
betydelse för vår livskvalitet detta
gäller också i hög grad för personer
med behov av vård och omsorg.
Svenska undersökningar från sjukhus
och vårdinrättningar visar på ett
minskat behov av läkemedel,
smärtstillande mediciner och
sömntabletter när patienterna togs ut i
parker och naturområden. Patienterna
kom att totalt sett fungera bättre. De
sov bättre och blev mindre rastlösa, de
fungerade bättre socialt och mådde
bättre fysiskt. Källa Boverkets rapport
1994:12.
Kommunen väljer för avsnittet Vårdoch omsorg samt individ och
familjeomsorg att redovisa synpunkter
för mark- och vattenanvändningen i
närmiljön,
För trafiksäkerhet se vidare temahäfte
8 Infrastruktur samt temahäfte 2
Byggande, boende.
• Byggande. Inget nybyggande ses
för vård och omsorg i kommunal regi
under den närmaste perioden.
• Befintliga byggnader för vård –
och omsorg i kommunal regi kommer
under den närmaste perioden förvaltas
med en inriktning på frågor av
förnyelse, komplettering och
förbättring.
Kommunen ser nya sätt och
möjligheter att föra in planering av
närområden via samarbetsprojekt.
•

Översiktsplaneringen ger
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möjlighet till en annorlunda framtida
planering, en planering med syfte att
nå nya arbetsformer och nya
synsätt. En stimulerande planering av
närmiljön invid byggnader och lokaler
för vård och omsorg tillsammans med
de boende.

objektets status och för åtgärden
aktiviteten gällande lagstiftning.

• En planering i det lilla formatet
som aktiverar boende och bidrar till ett
arbete som kan ge alla glädje ; genom
delaktighet och ett trevligt, vackrare
säkrare och trafiksäkrare område.
Enkel grönstrukturplan/lista med
mindre fortlöpande aktiviteter som
tillsammans med de boende i första
hand förbättrar/eller skapar nya platser
att träffas och umgås på. Det gäller att
förbättra vardagslivet utanför den egna
lägenheten/rummet, känna sig
tillfrågad, och att få vara med och styra
i den egna miljön. Tanken är
gemensamma små områden för kaffe
och pratstunder bland eget valda eller
planterade träd och blommor, kanske
även någon grönsak mm.

Kommunala åtgärder i
översiktsplaneringen

• Beakta vård- och omsorgens
behov vid trafikplanering och
trafiksäkerhetsarbete.
Vid trafiksäkerhetsarbetet sker dialog
via handikapporganisation,
pensionärsorganisationer med flera.
Se även temahäfte 8 Infrastruktur samt
temahäfte 2 Boende och byggande.
Vid alla aktiviteter som berör markoch vatten skall hänsyn tas till
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Avvägning mellan allmänna
intressen sker genom att beakta
översiktsplanens målsättningar och
fakta för varje berört område.

Initiera en enkel och ny planering i
närmiljön till vård och omsorgens
lokaler och byggnader. Planeringens
syfte är att de boende skall få delta i
små och egna förbättringar av
närmiljön vilket skall förbättra den
totala livskvaliteten.
Arbetet förbereds genom att ta fram
enkla kartor på närmiljön till de lokaler
och byggnader som används av vårdoch omsorg.
Ständig förbättring av kommunens
GIS. Kartbasens lägesbundna
informationsuppgifter uppdateras
kontinuerligt. Dessutom vidareutvecklas kartprodukterna för allmän
användning.
Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen tas årligen fram i samband
med den årliga kompletteringen/
ajourhållningen, för att bidra aktivt till
utvecklings- och planeringsarbetet.
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Beskrivning av vård- och
omsorg samt individfamiljeomsorg inom
kommunen och
Se beskrivning på www.ange.se

Definitioner, begrepp
Vård och omsorg
Begreppet Vård och omsorg kan
beskrivas som omfattande stöd och
service till vissa funktionshindrade,
tillhandahållande av socialpsykiatri
samt äldreomsorgen.
Individ och familjeomsorg
Socialtjänsten har ett långtgående
ansvar för att skydda utsatta barn, utge
ekonomiskt bistånd tillförsörjning samt
att sörja för att den enskilde
missbrukaren får den vård han eller
hon behöver för att komma ifrån sitt
missbruk.
En stor del av arbetet i barn- och
familjegruppen är att utreda ärenden
där det finns misstanke om att barn
och ungdomar far illa och att ge stöd till
dessa familjer. Inriktningen på arbetet
är att i första hand ge bistånd till barn,
unga och familjer i deras hemmiljö.
Exempel på stödåtgärder är
kontaktperson/familj, hemma hos
insats samt socialt stöd genom
samtalskontakter .
För att skydda barn och unga från
ogynnsamma förhållanden sker ibland
placering utanför den egna hemmet.
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Placering i familjehem är den
vanligaste placeringsformen.
Fältassistenter ger stöd till ungdomar
upp till 25 år. Fältverksamheten är ett
samarbete mellan socialnämnden och
humanistiska nämnden.
Fältassistenterna utbildar föräldrar i
grupp i ”Aktivt föräldraskap”.
Inom området familjerätt handläggs
vårdnads- boende- och
umgängesrätten i form av
samarbetssamtal, utredningar och
avtal, faderskap, nämnärenden och
adoptionsärenden.
Inom missbruksgruppen bedrivs även
eftervårdsgrupper för personer som
genomgått dels öppenvårdsprogram
dels institutionsbehandling för sitt
missbruk.
Inom individ- och familjeomsorgens
verksamhet ingår även
budgetrådgivning och skuldsanering,
tillstånds- och tillsynsärenden enligt
alkohollagen, tillsynsärenden enligt
tobakslagen samt familjerådgivning.
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§ Aktuell lagstiftning,
bestämmelser
Följande lagar är aktuella vid planens
antagande
Plan- och bygglag SFS 1987.10
Miljöbalken SFS 1998:808
Socialtjänstlagen 2001:453

Dessutom Lag om vård av
missbrukare, Lag om vård av unga,
Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Hälso- och
sjukvårdslagen mfl
Fullständig lagtext se
www.riksdagen.se

Nationella och regionala
riktlinjer av vikt
Se Socialdepartementets hemsida
Nationella miljökvalitetsmål
www.miljomal.nu
Regionala miljömål för Västernorrland 11www.y.lst.se

Ansvarsfördelning i
översiktsplaneringen
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen
utgör via Tvärpolitiska gruppen
ledningsgrupp för översiktsplanearbetet.
Tjänstemannasvar Högste ansvarige
tjänsteman för översiktsplanet är
kommunchefen. Det operativa arbetet
Med översiktsplanen ansvarar
Utvecklingsenheten för i samarbete.
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Socialnämnden Socialnämndens
medverkan i samhällsplaneringen finns
fastslagen i lagen. Medverkan ska
bygga på nämndens sociala
erfarenheter och särskilt syfta till att
påverka utformningen av nya och äldre
bostadsområden i kommunen.
Nämnden skall också verka för att
offentliga lokaler och allmänna
kommunikationer utformas så att de
blir lätt tillgängliga för alla.
Socialnämnden skall även i övrigt ta
initiativ till och bevaka att åtgärder
vidtas för att skapa en god
samhällsmiljö och goda förhållanden
för barn och ungdom, äldre och andra
grupper som har behov av samhällets
särskilda stöd.
Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämndens
ansvarsområde är att utöva kontroll
och tillsyn över förvaltares,
förmyndares och godemäns
ekonomiska förvaltning och personliga
omvårdnad för huvudmannen.
Kommunstyrelsen/Utvecklingsenhet
Utvecklingsenheten kan initiera ett
samarbete för att stärka förbättra
närmiljön invid byggnader för vård- och
omsorg mm
Samarbetar i ett tidigt skede med
andra företrädare i den kommunala
förvaltningen.
Humanistiska nämnden Fritid och
Kultur .
Vid projekt, näringslivsetableringar mm
deltar de i ett tidigt skede med
kunskaper om kulturmiljö samt fritid
och rekreation
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Bygg och plannämnden samt
Miljönämnden
Samarbetar i ett tidigt skede med
utvecklingsenheten vid etableringar,
nybyggnation, reparationer mm
Tekniska nämnden
Samarbetar i ett tidigt skede med
utvecklingsenhet med flera vid frågor
som rör tekniska nämndens
verksamhetsområden.
ÅFA
Äger och förvaltar, sköter lokaler och
byggnader för vård- och omsorg
Övriga
Känner till den kommunala
översiktplanens syfte och innehåll. Kan
vid behov söka information i
översiktsplanen.

Förverkligande,
uppföljning i
översiktsplaneringen
Årlig ajourhållning efter antagen ny
översiktsplan 2004. Efter kalenderårets
utgång mottar Kommunstyrelsen
rapport om årets måluppfyllelse och
aktiviteter. Åtgärdsdiskussion följer.
Eventuella avvikelser noteras och
löses.

Planeringsunderlag
Planeringsunderlaget anges under
rubrikerna Nationella och regionala
riktlinjer av vikt, samt i Beskrivningar
av Vård och omsorg, individ och
familjeomsorg i kommunen.
Därutöver finns
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planeringsunderlag från främst
länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen
samlat i kartorna.
Det är kommunen som avgör vilket
planeringsunderlag som skall åtfölja
planen.
Fortlöpande arbete med insamling och
dokumentation av fakta syftar till en
ständig kompetenshöjning för att ge
bästa förutsättningar att fatta beslut.
Det samlade planeringsunderlaget har
stor betydelse när beslut skall fattas
med översiktsplanen som stöd.
Aktuella utvecklingsplaner från
intresseföreningarna skall alltid
utgöra ett underlag vid beslut.
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Kompletteringar och
Ajourhållning
Ny eller ändrad Aktuell lagstiftning och
bestämmelser noteras
Nya eller vidareutvecklade skäl för
kommunens arbete noteras
Nya eller mer detaljerade mål för
kommunens arbete noteras
inkluderar revidering av näringslivsprogram etc
Nya nationella och regionala riktlinjer
noteras
Kommunala åtgärder för kommande år
anges
Rapport till kommunstyrelsen inkl
måluppfyllelse, aktiviteter mm
Tillkommande planeringsunderlag
noteras
Vidareutvecklande beskrivningar
noteras ex analyser, nya projekt
Årets samlade kompletteringar förs till
faktabas översiktsplan (inkluderar
intranätskikt för allmän användning)

Kommunstyrelsen
-Utvecklingsenheten
-Räddningsnämnden

O
O
O

Plan- och byggnämnden
- Bygg- och miljökontoret

O
O

Miljönämnden
- Bygg- och miljökontoret

O
O

Humanistiska nämnden
- Fritid
O
- Kultur

O
O

Tekniska nämnden

O

Socialnämnden
Överförmyndarnämnd

O
O

ÅFA
O
DATUM……………………………..
Uppgiftslämnare namn…………….
……………………………………….
Ansvarig tjänsteman för
kompletteringar och ajourhållning av
detta temahäfte är
……………………..………………….
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