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Verksamhetsplan 2020 Välfärdsnämnden 

1 Inledning 

I ”Budget 2020 med planåren 2021-2022”, dnr 2019/146, anger 

budgetberedningen sina prioriteringar för att säkerställa den välfärd som 

gemensamt byggts upp i Kramfors. Den hotas av oroväckande 

kostnadsökningar och ett stort budgetunderskott. Den extraordinära 

situationen kräver handlingskraft, ansvarstagande och inte minst samarbete. 

Förändringsresan när det gäller modellen för hur kommunen leds och styrs 

fortsätter. Styrningen ska vara enkel, tydlig och baserad på tillit. 

Professionen ska frigöras till förmån för kärnverksamheterna och 

administrativa pålagor minskas. Ansvar för budgetdisciplin ska finnas i alla 

led. 

 

Tillitsbaserad målstyrning 

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav 

kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Målstyrningens 

innehåll beskrivs och beslutas årligen i kommunens budget. Resultaten i 

målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning.  

Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges 

mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation 

mellan det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de 

kommunövergripande målen och visionen.  

Styrningen i Kramfors ska präglas av tillit och förtroende till den enskilde 

medarbetaren och förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap 

och erfarenhet. Genom detta arbetssätt ska Kramforsbon vara i fokus och 

helhetssyn uppmuntras. 

Delegationsordningen möjliggör handlingsutrymme och samverkansavtalet 

medbestämmande samtidigt som det finns en tydlighet kring vem som har 

mandat att göra vad. Det ger goda förutsättningar för medarbetarna, 

professionen, att påverka sitt arbete och klara sitt uppdrag i sin strävan mot 

kommunens mål och vision. 

Modern forskning1 om att leda och styra komplexa organisationer visar att 

det handlar om att leda med öppen hand, att backa från detaljstyrning och 

istället bygga systemledning. Verksamheterna måste på enhetsnivå själva få 

makt över sina lösningar. De måste kunna forma arbetet i dialog och 

använda data för att se hur det går i deras strävan att nå de övergripande 

målen, att arbeta tillsammans med brukare och anhöriga för att förbättra 

verksamheten. Det innebär att skapa dialog och bemyndigande av främst 

brukare och invånare, men även med medarbetare och intressenter. När det 

fungerar kan den övre linjen se mönster av saker att förbättra och hjälpa 

                                                      
1 Klara Palmberg Broryd: ”Complexe adaptive systems as metaphors for organizational 

management” 
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enheterna att bli duktigare. Arbetet kan fokusera på vad som är nödvändigt, 

möjligt och önskvärt. Att uppnå de politiska intentionerna! 

 

Styrmodell  

Styrmodellen utgår från fyra perspektiv: 

 Kramforsbon, vad invånarna förväntar sig av oss, att göra rätt saker 

 Processer, vilka våra interna processer är, att göra saker rätt 

 Medarbetare, hur vi kan förbättra oss, vilka möjligheter vi har för ett 

effektivt arbete 

 Ekonomi, vad uppdragsgivarna förväntar sig av oss, en ekonomi i balans 

 

Utgångspunkter i målarbetet 

De kommunövergripande målen är utgångspunkt för Välfärdsnämnden inför 

fastställande av sin budget med mål. Respektive förvaltning och verksamhet 

utarbetar i sin tur mål, mått och aktiviteter som utgår från nämndens budget. 

Förvaltningen/verksamheterna ska alltså fokusera sitt målarbete utifrån 

kommunens verksamhetsidé, värdegrund, vision, samt de intentioner som 

framgår av de politiskt satta målen.  

 

Gemensamt förhållningssätt 

Välfärdsnämnden har slagit fast att verksamheten skall arbeta utifrån ett 

gemensamt förhållningssätt. Förhållningssättet kan även ses som 

övergripande inriktningsmål för hur enskildas behov skall utredas, 

tillgodoses och följas upp i nämndens olika verksamheter. För medarbetare i 

nämndens verksamheter gäller att: 

 

 Vi arbetar utifrån ett individstödjande förhållningssätt 

genom att stödja och uppmuntra till egna val och eget 

handlande med utgångspunkt från den enskildes 

resurser och möjligheter att klara olika situationer i sin 

vardag.  

 

 Vi visar respekt genom att värna den enskildes 

integritet och självbestämmande, tar ansvar för vårt 

arbete och respekterar fattade beslut. Vi tar hänsyn till 

och respekterar var och ens kulturella och religiösa 

bakgrund samt sexuella läggning och utgår från att den 

enskilde har rätt att bestämma över hur hen vill leva 

sitt liv. 

 

 Vi skapar trygghet genom att det stöd som ges är väl 

underbyggt och genom att den enskilde är delaktig i 

planering och utformning av insatsen. Vi samverkar 

med varandra och andra huvudmän när detta behövs 

för att den enskilde ska få rätt stöd. 
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 Vi är professionella i mötet genom att ha kunskap för 

uppgiften och ta till oss ny kunskap som vi delar med 

oss av till varandra. Vi är personliga utan att vara 

privata och vinnlägger oss om att vara vänliga och 

empatiska i kontakten med andra.  

 

 

Uppföljning 

Uppföljning av aktiviteter, det pågående arbetet och måluppfyllelse, 

redovisas av alla verksamheter till nämnd vid varje sammanträde samt del- 

och helårsbokslut/verksamhetsberättelse. En kontinuerlig dialog under året 

mellan verksamhet och nämnd om mål och uppföljning möjliggör för 

nämnden att förfina den riktning varmed nämnden leder 

förvaltningen/verksamheternas arbete.   

 

2 Nämndens uppdrag 

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som anges om 

socialnämnd i Socialtjänstlagen och annan lagstiftning. Nämnden har också 

ett ansvar att följa andra lagar och förordningar som ligger inom nämndens 

verksamhetsområde, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen, föräldrabalken 

och Barnkonventionen.  

Nämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sina ansvarsområden enligt 

arbetsmiljölagen och fastställda riktlinjer. 

Välfärdsnämnden ansvarar för: 

 Äldre- och handikappomsorg, såsom hemtjänst i ordinärt boende, 

service och omvårdnad i särskilda boendeformer och övrig 

äldreomsorg, LSS-verksamhet (Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) samt kommunal psykiatri.  

 Hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem, det vill säga, i 

ordinärt boende, i särskilt boende och i bostad med särskild service. 

 Individ- och familjeomsorg, i enlighet med vad som stadgas i 

Socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar. I uppgiften ingår 

bland annat bistånd till enskilda och familjer, familjerätt, 

ungdomsvård, missbruksvård, tillämpning av LVU (Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av 

missbrukare i vissa fall), våld i nära relationer med mera. 

 Familjerådgivning samt bistå med hushållsekonomisk rådgivning och 

skuldsanering enligt Skuldsaneringslagen. 

 Ensamkommande flyktingbarn vilket innebär ansvar för mottagande, 

omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn 

som har fått uppehållstillstånd. 
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 Föreningsbidrag till handikapporganisationer och 

pensionärsorganisationer. 

Verksamheten är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en 

avdelning för administration och information, en avdelning för 

kvalitetsledning och hälsa samt tre verksamhetsområden; Stöd, vård och 

omsorg (SVO), Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Funktionsstöd (FS).  

 

3 Nuläges- och omvärldsanalys 

3.1.1 Befolkningsstruktur och socioekonomiska faktorer 

Kramfors kommun har en befolkning där snart en tredjedel av alla invånare 

är över 65 år. Utbildningsnivån är låg och arbetslösheten hög. Även 

ohälsotalen är höga, både i jämförelse med länet och med riket. 

Alkoholkonsumtionen är också hög. I kommunen finns många ensamstående 

föräldrar med låga inkomster. Dessutom finns ett högre antal yngre personer 

med demenssjukdom i Kramfors än i övriga kommuner i länet. Enligt 

lagstiftningen förväntas Kramfors kommun ha samma förutsättningar att 

leverera insatser av god kvalitet som en kommun med andra förutsättningar. 

De offentligt finansierade välfärdstjänsterna är behovsstyrda och ska hålla en 

god och likvärdig kvalitet. De ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 

Samtidigt påverkar tidigare nämnda förutsättningar, demografiska 

förändringar och ökande kostnader möjligheterna att möta behoven. Dessa 

motstridiga krav kräver nya arbetssätt och nya organisationsformer för att 

kunna ha kapacitet att möta framtidens utmaningar.  

Till detta kommer särskilda utmaningar som kompetensförsörjning, behov av 

investeringar och innovativa lösningar som särskilda prövningar för en 

kommun av Kramfors storlek och geografiska läge. Utöver investeringar 

krävs alltså ett omfattande arbete med att tydliggöra och standardisera 

processer. Förändrade arbetssätt ställer också stora krav på 

förändringsledning. 

Produktiviteten måste öka och nödvändigheten av att effektivisera behöver 

löpa som en röd tråd genom allt som företas. 

Den negativa kostnadsutvecklingen måste brytas om kommunen ska kunna 

möta dagens och morgondagens behov. 

 

3.1.2 Nettokostnadsavvikelse 

Avseende den s.k. nettokostnadsavvikelsen baserat på 2018 år redovisning, 

som redovisas i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA), avviker 

Välfärdsnämndens verksamhetsområden. Äldreomsorgen ligger över snittet 

med 6,6 (2017: 13,3). Individ- och familjeomsorg avviker negativt med 20,5 
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(2017: 3,0). Funktionsstöd däremot har förbättrat nettokostnadsavvikelsen 

till -3,3 (2017: 1,1).  

3.1.3 Digitalisering  

Ny teknik och digitalisering är en väg för att hitta nya, effektivare arbetssätt 

och smartare tjänster inom välfärden. Nämnden antog 2018-09-27 en 

handlingsplan för digitalisering vilket styr förvaltningens/nämndens fortsatta 

inriktning mot en digitaliserad verksamhet med brukar- och 

effektivitetsperspektiv i fokus. För att klara kompetensförsörjning och 

finansiering inom välfärdssektorn och samtidigt tillmötesgå människors 

behov och förväntningar är en fortsatt utveckling inom området nödvändig. 

Trygghets- och enhetskameror i särskilt boende och i bostad med särskild 

service, e-tjänst ekonomiskt bistånd, nyckelfria lås, nya personstyrda larm, 

digital dokumentation och vårdplanering/uppföljning på distans är några av 

de insatser och åtgärder som har införts eller utreds i verksamheten. 

Tillsammans med Regionen har Kramfors kommun också framgångsrikt 

varit pilot i införandet av Samordnad individuell planering (SIP) på distans, 

en utveckling som kommer att fortsätta under kommande år. 

3.1.4 Ny lagstiftning och pågående utredningar 

En översyn av Socialtjänstlagen pågår och en slutredovisning skall lämnas 

i juni 2020. Delbetänkandet ”Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande 

socialtjänst” presenterades under 2018 och pekar på vikten av att 

socialtjänsten medverkar i samhällsplanering och på förebyggande och tidiga 

insatser. Utredaren skall se över socialtjänstens struktur och konstruktion 

samt säkerställa tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst. 

Det skall också ses över hur det går att få till en kunskapsbaserad, hållbar 

socialtjänst som främjar förebyggande arbete och minskar behovet av 

individuella insatser. Möjligheten att förenkla handläggningen utan att 

rättssäkerheten och kvaliteten riskeras skall också belysas. 

Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter 

och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig 

och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från 

förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2). Utredningen heter 

God och nära vård (delbetänkande 2018:39) och pekar bland annat mot en 

förskjutning och förstärkning av vård från specialistvård på sjukhus till 

primär vård, i region och kommunal regi. En av anledningarna är att synen 

och behandling av sjukdom och ohälsa har förändrats. Vad som tidigare 

krävde specialistvård under en kortare tid är idag kroniska sjukdomar som 

behöver en annan typ av vård och där patientens behov är centrala. 

Utredningen fick i augusti 2018 ytterligare tilläggsdirektiv som bland annat 

omfattar samverkan mellan region och kommun. Ungefär 30 % av den 

primära vård som ges är insatser genom kommunal hälso- och sjukvård 

vilket gör att besluten som tas i förhållande till utredningen kommer att ha 

stor inverkan på verksamheten. 
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En särskild utredare ska se över och lämna förslag till regeringen på åtgärder 

som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet och som 

stärker självständighet och livskvalitet för äldre och som avlastar personal 

och moderniserar verksamheten. Syftet är att förbättra förutsättningarna för 

verksamheterna och personalen inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara 

potentialen i att använda välfärdsteknik. Uppdraget ska redovisas senast den 

1 mars 2020. 

  

3.1.5 Samverkan och samarbete 

I en komplex och kunskapsstyrd verksamhet, som är beroende av 

vårdgrannar och förändringar i välfärdssystem och konjunktur, är samverkan 

mellan andra huvudmän och myndigheter absolut nödvändigt. Resurser till 

den regionala stödstrukturen inom ramen för kommunförbundets verksamhet 

utgör ett nödvändigt inslag i en kunskapsstyrd och samverkansberoende 

verksamhet. 2019 startade en gemensam familjehemsorganisation, ett 

samarbete mellan 5 av länets kommuner. Förväntningarna på denna 

samverkan är höga både vad gäller ökad kvalitet och minskade kostnader. 

Andra exempel på samverkan mellan kommuner och myndigheter som 

fortgår är Barnahus och Hospice. Samverkan med Sollefteå kommun sker 

vad gäller personligt ombud och familjerådgivning. Samverkan med Region 

Västernorrland sker inom ramen för Social REKO, men också i ett projekt 

där Kramfors kommun, tillsammans med Sollefteå kommun, utvalts för att 

arbeta med nya sätt kring nära vård. 

Internt är samarbetet med Bildningsförvaltningen av största vikt. Ett 

kommungemensamt projekt vi deltar i tillsammans är i arbetet inom ramen 

för Framtid Kramfors. 
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4 Nämndens mål 

 

PERSPEKTIV KRAMFORSBON PROCESSER 

INRIKTNINGSMÅL Dialog och samverkan mellan 
kommun och invånare. En god 
livsmiljö och ett tillgängligt samhälle 
för alla  

En kunskapsbaserad verksamhet där ständiga 

förbättringar leder till hög kvalitet 

KOMMUNÖVER- 

GRIPANDE 

MÅL 

1. Kramforsbor i alla åldrar ska 
känna att det är meningsfullt 
att engagera sig och att de kan 
påverka kommunens utveckling 

2. Kommunen ska ha ett gott 
bemötande och en god 
tillgänglighet 

3. Kramfors ska vara en hållbar 
kommun – ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt 

1. De övergripande målen i riktlinje för 
likabehandling och mångfald ingår i nämndernas 
verksamhetsplaner 

2. Kommunen tillämpar ett processorienterat 
arbetssätt med hög effektivitet och kvalitet 

3. Verksamheternas huvudprocesser är 
standardiserade, effektiva och kvalitetssäkrade, 
till följd av arbetet med ständiga förbättringar 

NÄMNDENS INRIKTINGSMÅL A. Kramforsborna ska ha tillit 
till att politik och 
förvaltning arbetar för 
deras bästa 

B. Brukarna ska bemyndigas 
till största möjliga 
valfrihet över de insatser 
som erbjuds dem  

C. Verksamheterna arbetar för samverkan 
inom och över förvaltnings- och 
myndighetsgränser 

D. Verksamheterna arbetar enligt vetenskaplig 
forskning och beprövad erfarenhet 

 

 

 

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE EKONOMI 

INRIKTNINGSMÅL Kommunen är en attraktiv 

arbetsgivare med delaktiga och 

professionella medarbetare 

En ekonomi i balans 

KOMMUNÖVER- 

GRIPANDE 

 

1.  Kramfors kommun upplevs som 
en attraktiv arbetsgivare 

2. Kramfors kommun har ledare 
som tar tillvara medarbetarnas 
engagemang och kompetens för 
en positiv utveckling av 
verksamheten och dess 
medarbetare 

3. Kramfors kommun har en 
arbetsmiljö som främjar god 
hälsa 

1. Kommunen har god kontroll på ekonomin 
2. Kommunen har en tydlig ekonomistyrning 

NÄMNDENS INRIKTINGSMÅL E. Medarbetare ska uppleva 
arbetsglädje 

F. Rätt kompetens ska 
tillvaratas och utvecklas 

G. Balans mellan lag, kvalitet, ekonomi och 
styrning ska eftersträvas 

H. Verksamheterna arbetar för god förvaltning 
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5 Planer 

 Den interna kontrollen 

Välfärdsnämndens plan för internkontroll ska upprättas i eget dokument, 

fastställas den 13 februari 2020 och följs upp i del- och helårsbokslut. 

 

6 Detaljbudget 

 

Område Nettobudget 2019 

(tkr) 

Nettobudget 2020, 

kända behov (tkr) 

Omställning Budget 2020 

Gemensamt 21 220 23 371 1 906 21 465 

KLH 36 126 40 574 3 308 37 266 

SVO 258 618 276 969 22 584 254 385 

FS 114 300 124 927 10 187 114 740 

IFO 83 795 102 373 8 348 94 025 

SUMMA 514 059 568 214 46 333 521 881 

 

Ramförändringen från 2019 till 2020 är framtagen enligt följande: 

Ram 2019 514 059 

Inlagd besparing budgetberedning maj 2019 -5 000 

Omföring verksamhet till KS -1 151 

Löneökning 2019 helår 2020 10 605 

Ändrat po-pålägg 2020 3 368 

Välfärdsnämnd ny ram 2020 521 881 

 

7 Investeringar 

 

 Budget 2020 

Gemensamt 300 000 

KLH 800 000 

SVO 200 000 

FS 400 000 

IFO 100 000 

SUMMA 1 800 000 

 


