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12. Vård och omsorg 

 
MÅL – det här vill kommunen uppnå 

 Kommunen ska verka för att äldre människor och personer 

med fysiska eller psykiska svårigheter får möjlighet att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden. De ska er-

bjudas en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 

andra. 
 

 

Begreppet Vård och omsorg sammanfattar den service kommunen 

erbjuder med stöd av socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårds-

lagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshind-

rade (LSS).  

 

Vård- och omsorgsverksamheten är viktig för den kommunala väl-

färdspolitiken och berör det dagliga livet för många människor. 

Verksamheten är i huvudsak hårt styrd av lagstiftning vilket innebär 

att kommunen inte kan hänvisa till bristande resurser om en enskild 

person har rätt till en viss insats. Med en större andel äldre kommer 

sannolikt behovet av kommunala insatser att öka. 

 

Läs mer om vård och omsorg i Köpings kommun i 

Planeringsunderlaget. 

 

Kommunens viljeinriktning för vård och omsorg – förslag på 
åtgärder 

1. Ökat antal äldre i Köpings tätort 

De närmaste tio åren kommer antalet äldre att öka i kommunen. I 

tätorten Köping beräknas ytterligare trettio platser behövas till sär-

skilt boende för äldre. I Kolsva och Munktorp beräknas däremot en 

viss minskning.  

Genom hemtjänst och bostadsanpassningar ökar möjligheten för de 

äldre att bo kvar i sina egna bostäder vilket kan minska behovet av 

särskilt boende. Även seniorboende kan påverka antal platser i sär-

skilt boende. I närheten av ett seniorboende finns det ofta gemen-

samhetslokaler för aktiviteter och social samvaro. Seniorboende kan 

finnas som både nybyggt och ombyggt där bostaden anpassats för 

äldre och tillgängligheten är god i och till bostaden. 

2. Behov av bostäder med särskild service 

Framtida platser i bostäder med särskild service kommer att behö-

vas. Utifrån antal elever i särskolan behövs ett antal platser under 

planperioden. 

 

 

Ställningstaganden Vård och omsorg 

►  Det ska finnas tillräckligt antal olika boendeformer som är 

utformade på sådant sätt att de kan tillgodose varierande 

behov och önskemål hos äldre och personer med funktions-

nedsättning. 

 

 

 
 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/planeringsunderlag/vard-och-omsorg/



