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1 Inledning 

Verksamhetsplanen tas fram genom en process där verksamheten under 

sommaren/hösten (innevarande år) ser över och vid behov justerar de 

verksamhetsbeskrivningar som ingår för att något mer utförligt beskriva 

nämndens uppdrag.  

För att upprätta en nuläges- och omvärldsanalys uppmärksammas justeringar 

i aktuella behovsplaner och kostnader i jämförelse. En kartläggning av 

pågående utredningar, ny lagstiftning och nationella satsningar som kan 

komma att påverka nämndens uppdrag ingår också som en del av nuläges- 

och omvärldsanalysen.  

Under hösten genomför nämnden en måldiskussion vilken resulterar i förslag 

till nya mål med koppling till de kommunövergripande målen:  

 Nöjda medborgare och kunder 

 God kvalitet 

 Attraktiv arbetsgivare 

 God ekonomisk hushållning 

Även nämndens mål är av övergripande och kan vara av resultat-, effekt- 

eller processkaraktär. Måluppfyllelse följs genom fastställda indikatorer som 

i huvudsak hämtas från nationellt inhämtad data. Öppna jämförelser (ÖJ), 

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), Kommun och landstingsdatabasen 

(KOLADA) Socialstyrelsens och SKL:s brukarundersökningar samt 

Skoldatabasen är de vanligaste källorna. 

Verksamhetsplan med detaljbudget fastställs av nämnden senast i december. 

Plan för nämndens internkontroll det kommande året fastställs normalt vid 

samma tillfälle (För VP 2018 fastställs planen den 1 februari). 

Uppdrag till verksamhetschef/avdelningschef med koppling till nämndens 

mål och angivna fokusområden fastställs i Hypergene av förvaltningschef 

senast den 31 januari. Verksamhetschef/avdelningschef har att senast den 31 

mars fastställa de aktiviteter som efter dialog i verksamheten skall hanteras 

under året. Återrapportering sker i enlighet med vad som överenskommits 

med respektive verksamhets-/avdelningschef. 

Ekonomiskt resultat samt rapport om pågående uppdrag och 

utvecklingsaktiviteter redovisas till nämnd i samband med del- och 

helårsbokslut.  

Redovisning av måluppfyllelse och viktiga uppgifter (nyckeltal) sker i 

verksamhetsberättelse. 
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2 Nämndens uppdrag 

 Nämndens uppdrag 2.1

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) har, att i 

samverkan med andra förvaltningar och det omgivande samhället, främja 

goda levnadsförhållanden och tillhandahålla vård, omsorg, stöd och service 

till familjer och enskilda som behöver det. Till verksamheten hör även 

kommunens vuxenutbildning.  

Barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, missbrukare och 

personer som vårdar närstående är de grupper vars behov särskilt skall 

uppmärksammas. I nämndens uppdrag ligger även att svara för utbildning till 

vuxna, kommunala arbetsmarknadsinsatser, bistå nyanlända i vissa praktiska 

avseenden samt att samordna kommunens roll i asylmottagandet. 

Verksamheten styrs till stora delar av lagstiftning där Socialtjänstlagen, 

Skollagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare i 

vissa fall samt Hälso- och sjukvårdslagen är de mest tillämpade. 

Socialförsäkringsbalk, Föräldrabalk, Patientsäkerhetslag och 

Migrationslagstiftning är exempel på annan lagstiftning som styr 

verksamheten.  

Verksamheten är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en 

avdelning för administration och information, en avdelning för 

kvalitetsledning och hälsa samt fyra verksamhetsområden; Stöd, vård och 

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

Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad (VIA).  

 Verksamhetsbeskrivningar 2.2

Nedan följer verksamhetsbeskrivningar för merparten av de områden Bas-

nämnden har ansvar för. Syftet med dessa är att ge en bild av Bas-nämndens 

mångfasetterade uppgifter och hur resurser fördelas mellan olika 

verksamheter. Uppgiften om resurser baseras på nettobudget 2018. 

2.2.1 Stöd i ordinärt boende till äldre och funktionshindrade 

Stöd i ordinärt boende ska göra det möjligt för äldre och personer med 

funktionsnedsättning att leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.  

Stödet skall ges på ett sådant sätt att de som behöver hjälp kan leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande. Målgruppen är främst äldre personer, 

som har behov av stöd och insatser i sin bostad men även yngre personer 

som drabbats av sjukdom eller har en funktionsnedsättning, har rätt till stöd. 

I hemmet erbjuds omvårdnad och olika stödinsatser med utgångspunkt från 

den enskildes behov och önskemål. Som komplement finns dagverksamhet 

för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Syftet med 

dagverksamhet är att få stöd med vardaglig träning och/eller att bryta 

isolering.  
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Stöd för anhöriga som vårdar en närstående finns i form av växelvårdsplatser 

och avlösning i hemmet. Anhörigstödet lotsar även till anhöriggrupper, 

nätverk och intresseorganisationer. 

Som en del av kommunens öppna och uppsökande verksamhet erbjuds 

skyddsronder och enklare insatser i hemmet. Ett antal öppna mötesplatser, 

finns på olika platser i kommunen. Verksamheten syftar till att bryta 

ensamhet och ofrivillig isolering. För mötesplatserna ansvarar till stor del 

volontärer som på frivillig basis arbetar med och för andra människor. 

Volontärer besöker även enskilda i hemmet. 

Resurser för stöd i ordinärt boende 136 200 tkr 

2.2.2 Särskilt boende för äldre 

Särskilt boende ska göra det möjligt för äldre, med omfattande behov av 

vård och omsorg, att leva ett meningsfullt liv i gemenskap med andra. Miljön 

skall vara tillgänglig, anpassad och trygg med tillgång till personal dygnet 

runt. Den äldres behov och rätt till självbestämmande är utgångspunkten för 

insatser och stöd. Vård och omsorgsinsatser ges främst i den egna bostaden.  

I gemensamma utrymmen finns möjlighet att äta, umgås med andra och ta 

del av både individuellt och gemensamt utformade aktiviteter.  

Resurser för särskilt boende 135 300 tkr 

2.2.3 Bostad med särskild service till personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Bostad med särskild service ska ge personer med funktionsnedsättning 

möjlighet att bo som andra och leva ett självständigt liv. Målgruppen är 

vuxna med olika typer av psykisk funktionsnedsättning som har behov av ett 

tillgängligt boende med personal dygnet runt. I boendet erbjuds ett 

individuellt anpassat stöd vilket även innefattar stöd vid fritids- och 

kulturaktiviteter utanför bostaden. Boende finns i form av gruppbostad och 

servicebostad. Det finns två olika brukargrupper som har rätt till stöd. Dels 

personer som har rätt till insatsen enligt Lagen om stöd och service (LSS) 

och dels personer med en psykiatrisk problematik som har rätt till insatsen 

utifrån bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) 

Resurser för bostad med särskild service 73 800 tkr 

2.2.4 Boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 

Boendestöd ger stöd i vardagen i syfte att normalisera den enskildes 

livssituation och ge stöd mot ökad självständighet. Insatsen förutsätter aktiv 

medverkan från den enskilde. Målgruppen är personer som bor i eget boende 

och har psykisk funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter. I familjer 

ges boendestöd för att hålla struktur och skapa en fungerande vardag. 

Resurser för boendestöd 5 600 tkr 

2.2.5 Daglig verksamhet/meningsfull sysselsättning  

Genom daglig verksamhet ska personer med psykisk funktionsnedsättning få 

meningsfull sysselsättning och stöd till ett aktivt liv i gemenskap med andra. 

I Kramfors finns två olika brukargrupper som har rätt till stöd. Dels personer 
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som har rätt till insatsen daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service 

(LSS) och dels personer med en psykiatrisk problematik som har rätt till 

meningsfull sysselsättning utifrån bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL). 

Verksamheten erbjuder varierande sysselsättning och bedrivs på dagcenter 

och i mindre grupper för totalt ca 100 personer. Externa placeringar i grupp 

och enskilt finns exempelvis på Ådalsskolan och på olika företag i 

kommunen. För vissa deltagare kan målet vara ett arbete och för andra en 

möjlighet till en aktiv och meningsfull vardag. Tydliggör om det senare bara 

avser LSS 

Resurser för daglig verksamhet 18 400 tkr 

2.2.6 Personlig Assistans  

Personlig assistans är en insats för personer under 65 år med en 

funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp. 

Syftet med insatsen är att personen ska få hjälp med de grundläggande 

behoven, som att äta, få hjälp med av- och påklädning, personlig hygien eller 

att kommunicera. Personlig assistans kan beviljas av både kommunen och av 

Försäkringskassan. Stödet till den enskilde ges av ett begränsat antal 

personer som finns tillgängliga under olika tider på dygnet. Om det 

grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det 

Försäkringskassan som fattar beslutet enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). 

I dessa fall är kommunen ekonomiskt ansvarig för de tjugo första 

assistanstimmarna som utförs varje vecka. I vissa fall kan kommunen själv 

bevilja personlig assistans och står då  för hela kostnaden. Den 

assistentberättigade eller dess företrädare bestämmer själv vem som ska 

utföra assistansen, antingen kommunen eller en privat assistansanordnare. 

Resurser för personlig assistans 24 900 tkr 

2.2.7 Hälso- och sjukvård 

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem, 

d.v.s. i ordinärt boende, i särskilt boende och i bostad med särskild service.   

Behov av hälso- och sjukvård kan vara relaterade till såväl hälsa som till 

livskvalitet. All behandling bygger på respekt för den enskildes 

självbestämmande och integritet och ska, så långt som det är möjligt, 

utformas och genomföras tillsammans med denna. Sjukvården omfattar den 

sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut och 

som utförs i den enskildes hem. Även delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter som utförs av annan omvårdnadspersonal är en del av 

uppdraget.  I uppdraget ingår att tillhandahålla hjälpmedel och vissa 

förbrukningsartiklar. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt och 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter under vardagar, kontorstid. 

Hemsjukvård i ordinärt boende ges enligt tröskelprincipen. Tröskelprincipen 

innebär att landstinget ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser där den 

enskilde på egen hand, eller med hjälp, kan uppsöka hälsocentralen. Om den 

enskilde behöver få hälso- och sjukvårdsinsatsen utförd i hemmet har 

kommunen ansvaret för detta under dygnets alla timmar och oavsett ålder. 
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Resurser för hälso- och sjukvård 40 600 tkr 

2.2.8 Stöd till barn, unga och deras föräldrar 

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 

förhållanden. Om föräldrarna inte kan ta ansvar för att så sker ska 

socialtjänsten ge det skydd och stöd som barnet behöver. Stöd och insatser 

skall uppmärksamma och förhindra socialt utanförskap och brister i 

omsorgen. En fungerande skolgång och god hälsa är viktigt för att förhindra 

utanförskap. Så långt det är möjligt skall stödet ges tidigt och på frivillig 

grund. Målgruppen är barn och unga mellan 0-18 år som vistas i Kramfors 

kommun. Det finns både öppna och biståndsbedömda insatser att erbjuda. 

Exempel på öppna insatser är familjerådgivning, deltagande vid 

familjecentralen och/eller kontakt med familjeteamet. Även stöd i 

familjerättsliga ärenden och umgängesstöd erbjuds. Exempel på 

biståndsbedömda insatser är deltagande vid Chansen, samtal med 

socialsekreterare, kontaktperson eller kontaktfamilj. När barnet inte bedöms 

kunna bo kvar hemma sker placering i familjehem, vid hem för vård och 

boende (HVB), i stödboende eller vid ett hem som drivs av Statens 

institutionsstyrelse (SIS).  För att nå de barn och unga som behöver stöd 

och/eller skydd krävs nära samverkan med skolan, landstinget och polisen.  

Resurser för stöd till barn och unga 53 000 tkr 

2.2.9 Ensamkommande flyktingbarn (EKB) 

Mottagande av barn och unga som kommit till Sverige utan vårdnadshavare 

är ett gemensamt ansvar för stat och kommun. För mottagande, omsorg och 

boende ansvarar kommunen. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn 

som har fått uppehållstillstånd. Internt hem för vård och boende (HVB), 

familjehem och stödboende är de vanligaste placeringsformerna för dessa 

barn och ungdomar. Staten ersätter kommunen med bland annat 

schablonersättning, kostnader vård enligt LVU eller motsvarande enligt SoL 

och betydande extraordinära kostnader. 

Finansieras mestadels av statlig dygnsersättning 1 100 tkr 

 

2.2.10 Stöd till vuxna 

Stöd vid missbruk och beroendeproblematik 

Socialtjänsten ska aktivt verka för att personer med risk- eller 

missbruksproblem får hjälp och stöd. Målgruppen är vuxna personer (över 

18 år) samt deras anhöriga.  De insatser som erbjuds är 

öppenvårdsbehandling i grupp, enskilda behandlingssamtal, 

återfallsprevention, familjesamtal, motiverande samtal, haschprogram och 

KBT-samtal.  Avgiftning/tillnyktring liksom behandling på institution kan 

erbjudas vid behov.  

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar/Overenskommelser-om-mottagande.html
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I socialtjänstens uppdrag ingår även att arbeta förebyggande och motverka 

spelberoende. Uppdraget delas av landstinget och kan bestå av allt ifrån 

generell information till individuellta stöd- och behandlingsinsatser.  

Försörjningsstöd 

Försörjningsstöd är ett komplement till samhällets generella välfärdssystem 

och ska ge hjälp när dessa system är otillräckliga. Målsättningen är att få den 

enskilde självförsörjande med olika insatser vilket förutsätter samarbete med 

bl.a. kommunens arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling och 

försäkringskassa. Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som 

man ansöker om månadsvis. Stödet är utformat för att täcka ett hushålls mest 

grundläggande behov som kostnader för mat, boende och personliga 

omkostnader och är tänkt att träda in vid korta perioder av försörjnings-

problem.  

Våldsutsatta 

Socialtjänsten har ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta och 

våldsutövare samt till barn som bevittnat våld. I detta ansvar ingår att 

uppmärksamma och ge stöd och hjälp vid hedersrelaterat våld. 

Socialtjänstens har som målsättning att insatserna ska anpassas efter den 

våldsutsattes särskilda behov. Insatser kan vara rådgivande samtal, 

säkerhetssamtal och skyddat boende samt ekonomiskt bistånd.  

Resurser för stöd till vuxna 26 600 tkr 

2.2.11 Kommunala arbetsmarknadsåtgärder  

Kommunens ansvar för arbetsmarknadsinsatser är begränsat men viktigt för 

att förhindra utanförskap. Målgruppen är personer som lever på 

försörjningsstöd och ungdomar som har särskilt svårt att få ett arbete. Även 

vissa nyanlända och personer med socialmedicinsk problematik kan behöva 

kommunens stöd. Insatserna skall riktas mot dem som står längst från 

arbetsmarknaden. Samverkan med arbetsförmedlingen, andra förvaltningar 

och näringslivet är nödvändigt. Beredskapsanställning, praktik, 

arbetsträning, extratjänster, coachning och sommarjobb är exempel på 

insatser.  

Resurser för arbetsmarknadsinsatser 6 400 tkr 

2.2.12 Projekt och särskilda överenskommelser 

Regeringens delegation för unga till arbete (DUA) syftar till att genom 

samverkan, mellan kommun och Arbetsförmedling, långsiktigt och varaktigt 

minska ungas arbetslöshet. Delegationens utökade uppdrag pågår t o m 31 

december 2019 och ett ytterligare fokusområde, förutom ungdomar, är 

nyanlända. Den övergripande målsättningen är att ungdomar i åldern 16-24 

år och nyanlända i åldern 16-64 år ska ha kommit i arbete, studier eller vara 

tillgängliga för arbete. Detta ska ske genom att befintliga resurser och 

samverkan mellan Arbetsförmedling och kommunen används och utvecklas. 

I den förnyade delegationen är ett fokusområde att utveckla och ta fram 
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lokala spår som hjälper målgruppen till arbete eller studier. Spåren tas fram 

och kvalitetssäkras av kommunen och Arbetsförmedlingen tillsammans.  

2.2.13 Studiestartsstöd 

Studiestartsstöd är ett nytt rekryterande stöd som infördes i juli 2017 som en 

del av regeringens utbildningssatsning för vuxna. Tanken med stödet är att 

AF och kommunerna ska få ett verktyg för att rekrytera personer med störst 

utbildningsbehov. Stödet ska fundera som en startmotor för att komma igång 

med studier på Komvux eller folkhögskola för att få gymnasiekompetens. 

Stödet är ett bidrag på 8500 kr per fyra veckor i maximalt 50 veckor på 

heltid. 

För att ha rätt till studiestartsstöd ska man vara 25-56 år gammal, ha kort 

utbildningsbakgrund, vara anmäld som arbetssökande samt inte haft 

studiestöd de senaste tre åren. 

Medlen för studiestartsstödet ligger hos CSN. Kramfors kommuns budget för 

detta hos CSN ligger på 1,3 miljoner för 2017 (motsvarande ca 15 heltids-

studieplatser) och 2,6 miljoner för 2018 (ca 30 platser). Medlen kan bli 

föremål för omfördelning, beroende på hur väl kommunerna lyckas i sitt 

rekryteringsarbete. 

2.2.14 Stöd till asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd 

Bas-nämnden har ett samordningsansvar för asyl - och flyktingmottagande 

även om insatser inom detta område är en angelägenhet för hela kommunen. 

Verksamheten ska samordna och tillhandahålla god kompetens i frågor som 

gäller asyl- och flyktingmottagande i stort. Målgruppen är asylsökande, 

civilsamhället, föreningsliv och samfund, kommunens egna tjänstepersoner 

och politiker och andra myndigheters tjänstepersoner. 

För nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd har kommunen ansvar 

för information samt viss praktisk hjälp med bosättning. För barn, ungdomar 

och för äldre ska kommunen tillhandahålla skolgång och äldreomsorg.  

Flyktingar med uppehållstillstånd får stöd av arbetsförmedlingen inom 

ramen för etableringsprogrammet. Etableringsinsatserna syftar till att snabba 

på individens väg till arbete eller studier. För de som inte har rätt till 

etableringsplan, p.g.a. av nedsatt prestationsförmåga har kommunen 

skyldighet att bistå med försörjningsstöd och annat stöd. För 2018 är det s.k. 

kommuntalet 25 personer för Kramfors kommun vilket innebär att 

kommunen är skyldig att ordna bostad till dem som anvisas.  

Staten betalar en grundersättning varje år. Summan för 2017 är 224 000 

kronor. Beroende på när den nyanlända tagits emot i kommunen gäller olika 

belopp för schablonersättningen. För nyanlända som tagits emot i en 

kommun till och med den 31 december 2015 83 600 kronor för en person 

som inte fyllt 65 år, 52 400 kronor för en person som fyllt 65 år. 

För nyanlända som tagits emot i en kommun från och med den 1 januari 

2016 gäller 126 400 kronor för en person som inte fyllt 65 år, 79 100 kronor 

för en person som fyllt 65 år. Dessutom kan kommunen få ersättning initiala 
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kostnader för försörjningsstöd, för personer som bott i eget boende eller 

anläggningsboende. 

Resurser för stöd till asylsökande och flyktingar 2 800 tkr 

2.2.15 Kommunal vuxenutbildning  

Kommunal vuxenutbildning erbjuds på grundläggande och gymnasial nivå 

samt som svenska för invandrare (SFI). Särskild utbildning för vuxna (SUV) 

erbjuds till vuxna personer med kognitiv funktionsnedsättning. SFI ska ge 

vuxna, från det år man fyller 16 år, med annat modersmål än svenska, 

grundläggande kunskaper i svenska språket och ska kunna kombineras med 

andra aktiviteter som arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan 

utbildning. Antal studerande inom SFI har ökat kraftigt de senaste åren. 

Tanken är att elever efter avslutad SFI ska gå vidare till studier på 

grundläggande nivå, något som vi ser håller på att bli allt vanligare i vår 

kommun.  

 

Studie- och yrkesvägledning för vuxna är en viktig del av kommunens 

ansvar och ska dels ge vägledning i pågående studier och dels vägleda och 

motivera presumtiva deltagare. Behovet av studievägledare ökar i takt med 

antalet studerande. Uppgiften att aktivt motivera vuxna som saknar 

grundläggande utbildning att utbilda sig, regleras i lag. Sökande med kort 

tidigare utbildning ska prioriteras.  

Resurser för vuxenutbildning 11 700 tkr 

2.2.16 Eftergymnasial utbildning 

Yrkeshögskola 

Yrkeshögskolan Höga kusten erbjuder kvalificerade utbildningar, 

skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. Verksamheten har en viktig uppgift 

när det gäller kompetensförsörjning och är en tillväxtfaktor som bidrar till 

den lokala ekonomin. Yrkeshögskoleutbildningar är en eftergymnasial 

utbildningsform, där teori varvas med praktik ute på en eller flera 

arbetsplatser, så kallat lärande i arbete (LIA). Utbildningarnas längd varierar 

mellan ett till tre år. Ansökan om att få starta utbildning görs hos 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), som beviljar statsbidrag och 

utövar tillsyn på verksamhetens utförande och kvalitet. I Kramfors erbjuds 

för närvarande tre utbildningar, Arbetsledare inom bygg- och anläggning, 

Mätningstekniker och Specialiserad undersköterska i demensvård, totalt 132 

utbildningsplatser. Ansökan om att få fortsätta pågående utbildningar samt 

att få starta två nya utbildningar (psykiatrispecialiserad 

undersköterska/vårdare/stödpedagog samt butiksledare) har lämnats in till 

MYH. Beslut om beviljade utbildningsplatser fattas i januari 2018. 

Resurser för YH (Finansieras helt via statsbidrag) 

Högskola 

Träakademien bedriver på uppdrag av Mittuniversitetet, Möbel- och 

byggnadshantverksprogrammet (MBH). Programmet är tvåårigt med 
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möjlighet till ett påbyggnadsår, som leder till en kandidatexamen och 

möjlighet att genomföra gesällprov inom möbelsnickeri och 

möbeltapetsering. Utbildningens tre inriktningar är byggnadsvård, 

möbeltapetsering och möbelsnickeri med totalt 72 utbildningsplatser. 

Samverkan sker med länsmuséet Murberget där studenter tillsammans med 

muséets hantverkare och antikvarier utför underhålls- och 

dokumentationsarbeten på friluftsmuséets byggnader. Utöver detta 

samverkar Träakademien med ett antal företag genom studenternas praktik 

samt genom olika konsulter som är involverade i undervisningen. Möbel- 

och byggnadshantverksprogrammet kommer att examinera ca åtta kandidater 

under 2018, varav några även kommer att genomgå gesällprov. 

Resurser för högskola 4 900 tkr 

 Värdegrund och förhållningssätt 2.3

En grundläggande faktor för verksamhetens kvalitet är mötet och dialogen 

mellan medborgare/brukare, anställda och politiker. En värdegrund har 

fastställts i Kramfors kommun där kundnytta, demokratisk grundsyn, 

delaktighet och professionalitet utgör ledord.  

Kundnyttan Vi finns till för medborgare, kunder och 

andra intressenter 

Demokratisk 

grundsyn 

Alla människor har lika värde och rätt att 

utrycka sin åsikt 

Delaktighet Alla människor kan och vill utvecklas, ta 

eget ansvar och vara delaktiga 

Professionalitet Vi är stolta över vårt uppdrag, tar 

samhällsansvar och är professionella i vår 

yrkesutövning.  

 

För Bas-nämndens verksamheter kommer värdegrunden till uttryck i 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 

Bas-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. 
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 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. 

 

 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.  

3 Nuläges- och omvärldsanalys 

3.1.1 Befolkningsstruktur och socioekonomiska faktorer 

Folkmängden i kommunen var den 31 december 2016, 18 681 personer. 7,3 

% av dessa var 80 år och äldre, jämfört med 5,1 % för hela landet (161231). 

En så hög andel äldre påverkar hela kommunen och ställer särskilda krav på 

strategier för boende och andra insatser till denna målgrupp  

Här finns även höga ohälsotal och en del andra socioekonomiska faktorer 

som kan påverka behov och kostnader i nämndens verksamheter. Exempel 

på det senare kan vara hög andel ensamstående med barn med låga 

inkomster, låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet, mycket höga ohälsotal både 

i jämförelse med länet och med riket samt hög alkoholkonsumtion. Ohälsan 

är högst bland kvinnor, vilka utgör en mycket stor andel av 

Basförvaltningens medarbetare.  

3.1.2 Kvalitet och kostnader i jämförelse  

Kostnad per brukare (KPB) är en analysmetod för kostnadsberäkning av 

olika insatser inom äldre- och handikappomsorg och individ- och 

familjeomsorg. Kramfors har deltagit i KBP sedan 2012. Resultatet i KBP 

baseras på uppgifter från räkenskapssammandraget och statistik från 

verksamhetssystemet Treserva. Utfallet för 2016 visar att för några områden 

har kostnaden ökat jämfört med 2015. Det är kostnad per hemtjänsttimme, 

kostnader för insatser inom LSS och för placeringar av barn och unga. 

Kostnad per dygn i särskilt boende, vuxna missbrukare och ekonomiskt 

bistånd har minskat i förhållande till tidigare år. Avseende den s.k. 

nettokostnadsavvikelsen, som redovisas i kommun- och landstingsdatabasen 

(KOLADA) ligger Basnämndens verksamheter över (äldre), under (individ- 

och familjeomsorg) och under (funktionsstöd), snittet i riket. 

När det gäller vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser lägger 

kommunen mer resurser per invånare än jämförbara kommuner på dessa 

verksamheter enligt KOLADA år 2016. Detta torde bero på extra satsningar 

av integrationsmedel. 
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3.1.3 Behovsplaner - äldre och funktionsnedsatta 

Planer för insatser inom äldreomsorg (BAS 2016/327) samt insatser till 

personer med funktionsnedsättning (BAS 2016/329) presenterades nämnden 

2016-05-26. Av dessa framgår att befolkningsstrukturen de närmaste 15 åren 

kommer att ställa krav på mer insatser inom äldreomsorgen. Detta under 

förutsättning att konsumtion av äldreomsorg ser ut ungefär som i dag. 31 nya 

platser i särskilt boende samt 15 årsarbetare fler i hemtjänsten 

prognostiseras. Behov av fler platser i särskilt boende kan undvikas i det fall 

andra trygga boendealternativ kommer till stånd.  

När det gäller insatser till personer med funktionsnedsättning ses inte samma 

ökning. Här handlar det snarare om att fortsätta utbytet av gruppbostäder 

som inte håller måttet ur tillgänglighetssynpunkt samt att säkerställa 

tillgängliga bostäder i det ordinarie beståndet till personer med 

funktionsnedsättning.  

3.1.4 Kompetensförsörjning 

Under åren fram till 2022 kommer 111 medarbetare i BAS att uppnå 

pensionsålder. Om behovsprognosen håller i sig kommer dessa behöva 

ersättas.  66 av dessa arbetar inom SVO.  

Det är idag svårt att rekrytera undersköterskor, socionomer, legitimerad 

personal, SFI lärare och enhetschefer. Brist på socionomer har hanterats med 

köp av konsulter. Konsultberoende leder till höga kostnader och brister i 

långsiktig verksamhetsutveckling.  

En verksamhet som brottas med ständiga besparingar, höga sjuktal och tuff 

arbetsmiljö har svårt att attrahera medarbetare. Det är troligt att kommunen, 

utöver nya rekryteringsvägar och krav på utbildningsplatser inom bristyrken, 

måste göra mer. Försök med sex timmars arbetsplatsförlagd tid för 

socionomer har prövats i Sundsvall och gett gott resultat avseende 

personalförsörjningen. 

Regeringen satsar kraftfullt på vuxenutbildning. Yrkesvux tillförs drygt 400 

miljoner kronor 2018. I budgetpropositionen föreslås också att lärcentra i 

landet tillskjuts 50 miljoner kronor 2018 och 70 miljoner följande  år, samt 

fler utbildningsplatser till yrkeshögskolan. 

Att proaktivt bevaka utlysningar och ansöka om statsbidrag samt att 

upparbeta ett standardiserat arbetssätt för att effektivt, ekonomiskt och 

kvalitativt tillgodose kompetensutvecklingsbehov genom 

uppdragsutbildningar har hög prioritet kommande år. Det kommer att ha 

betydelse för en fortsatt positiv utveckling, med målet att samla all vuxen- 

och högre utbildning på Campus Kramfors – Lärcentra för utbildning och 

utveckling, kommunens arena för kompetenshöjning och 

kompetensförsörjning till nytta för medborgarna och för det offentliga och 

privata näringslivet i kommunen. 
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3.1.5 Digitalisering  

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

och smartare tjänster inom välfärden. Basförvaltningen har förstått att denna 

verksamhetsutveckling behöver ges ökad prioritet och har därför omfördelat 

och tillsatt resurser för teknikutvecklare och servicetekniker. 

Trygghetskameror, 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. Ökad 

produktivitet har en direkt koppling till vissa av dessa åtgärder. Det faktum 

att Kramfors ligger i framkant på detta område, har uppmärksammats av 

både Socialstyrelsen och SKL. Om kommunen skall klara 

kompetensförsörjning och finansiering inom välfärdssektorn och samtidigt 

tillmötesgå människors behov och förväntningar är en fortsatt utveckling 

inom detta område nödvändig. 

3.1.6 Ny lagstiftning och pågående utredningar 

I maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att ersätta 

personuppgiftslagen (PUL). Den personuppgiftsansvariges ansvar och 

skyldigheter förtydligas och de registrerades rättigheter förstärks. Ett 

omfattande arbete pågår och kommer att fortsätta under 2018 för att ligga i 

fas med den nya förordningens krav.  

En ny kommunallag träder i kraft den 1 januari 2018. Den nya 

kommunallagen innebär bland annat att fullmäktige får bestämma att 

styrelsen i kommunen ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra 

nämnders verksamhet. Det gäller inte frågor som handlar om 

myndighetsutövning eller frågor om hur en lag ska tillämpas. 

Rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda ska göras 

tydligare. En annan förändring är att den kommunala anslagstavlan i 

fortsättningen ska vara webbaserad.  

En Samverkanslag förväntas träda i kraft den 1 januari 2018. Lagen innebär 

högre krav på samverkan mellan kommuner och landsting/regioner vid in- 

och utskrivningar på sjukhus. Betalningsansvar träder in tidigare än idag och 

kommer att ställa större krav även på intern samverkan. Ett 

samverkansprojekt med landstinget kring trygg och säker utskrivning pågår 

och bör underlätta införandet.  

Regeringen har föreslagit nya regler om förenklat beslutsfattande inom 

äldreomsorgen. Reglerna innebär att kommunerna från den 1 juli 2018 ges 

möjlighet att erbjuda äldre personer service och omsorgsinsatser inom 

hemtjänsten utan att det föregås av en biståndsprövning. 

En översyn av Socialtjänstlagen pågår och en delrapport skall redovisas den 

1 december 2018. 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 
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minskar behovet av individuella insatser. Möjligheten att förenkla 

handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten riskeras skall också 

belysas. 

En översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen skall redovisas 

senast 10 oktober 2018. Utredningens ska leda fram till förslag för en hållbar 

ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och för en lagstiftning 

som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet. I utredningen ingår även att analysera orsaken till skillnader 

mellan flickor och pojkar, kvinnor och män när det gäller kvalitet i, tillgång 

till och omfattning av insatser. 

3.1.7 Nationella satsningar i höstbudgeten 

Ett nytt enhetligt stöd för s.k. subventionerade anställningar, kallat 

introduktionsjobb, införs. Nystartsjobben kommer att kvarstå. För 

extratjänster avsätts 500 miljoner kronor till kommuner och landsting. 

Delegationen Unga till arbete (DUA) tillförs ytterligare 40 miljoner kronor 

för att stärka lokala samverkansinsatser till nyanlända. 

Totalt inrättas 32 500 årsutbildningsplatser för regionalt yrkesinriktad 

vuxenutbildning, s.k. regionalt Yrkesvux. Vissa delar av satsningen ska 

reserveras för elever inom svenska för invandrare (SFI) och svenska som 

andraspråk samt för elever inom särskild utbildning för vuxna (särvux) på 

grundläggande nivå. 

Från 2018 höjs schablonersättningen för mottagandet av nyanlända. 

Tillskottet uppgår till 301 miljoner kronor 2018, 467 miljoner 2019 och 378 

miljoner 2020.  

Tillfälligt stöd till ensamkommande barn införs med 390 miljoner i syfte att 

få kommuner att låta asylsökande unga som fyller 18 år att stanna kvar i 

kommunens boenden. Satsningen kvarstår 2019.  

För perioden 2018–2019 fördelas 500 miljoner för stärkt bemanning inom 

barn- och ungdomsvården. Satsningen kvarstår 2020 då fördelas 250 

miljoner. 

Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, 100 miljoner 

kronor investeras 2018 och 57 miljoner årligen 2019–2020. 

Schablonbeloppet för assistansersättning räknas upp med 1,5 procent (4,4 

kronor) jämfört med 2017.  

Stimulansmedel om 350 miljoner kronor tillförs funktionshinderområdet för 

att öka motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler 

kommuner att införa habiliteringsersättning. 

Bemanningssatsningen inom äldreomsorgen kvarstår med 2 miljarder för 

2018, men upphör därefter. 

Kommunerna och landstingen får 12 miljoner/år 2018-2020 för att klara 

kraven i den nya samverkanslagen.  
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4 Nämndens mål 

Resultaten för valda indikatorer redovisas och kommenteras i 

verksamhetsberättelse/årsbokslut. Fördjupad analys av uppdrag och resultat 

sker i verksamheten och återkopplas till nämnd. Indikatorerna kommer från 

olika källor; egen mätning (EM), öppna jämförelser (ÖJ), kostnad per 

brukare (KPB), kommunens kvalitet i korthet (KKiK), Myndigheten för 

yrkeshögskolan (MYH) och Skolverkets databas (SD).  

Nämndens mål för samtliga indikatorer är att behålla eller förbättra redan 

goda resultat och förbättra de resultat som kan tyda på brister i 

verksamhetens kvalitet och styrning. Några exakta resultatmått (mål) anges 

därför inte.  

 Nöjda medborgare och kunder 4.1

Nämndens mål 

1. Kunskap om medborgarnas behov/önskemål av sociala 
insatser och utbildning ska tas tillvara i samhällsplaneringen  

2. Brukare och elever ska vara nöjda med det stöd och den 
utbildning som tillhandahålls 

 

Indikatorer 

1. Antal genomförda medborgardialoger, deltagande i 
kommunövergripande forum och råd samt genomförda 
brukarråd 

2. Andel brukare som är nöjda med socialtjänstens stöd i 
nationell alternativt länsgemensam brukarundersökning  

 
             Andel elever som är nöjda efter genomförd kurs/utbildning    

 

 God kvalitet 4.2

Nämndens mål 

1. Stöd och insatser till familjer skall leda till att barn och unga, 
så långt det är möjligt, kan leva kvar i sin familj 

 

2. Arbetssätt och metoder ska baseras på bästa tillgängliga 
kunskap och evidens 

3. Insatser inom socialtjänst och utbildning skall tillhandahållas 
jämställt 

 

Indikatorer 

1. Andel insatser av öppen och tidig karaktär av totalt antal 
insatser till barn och unga 
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2. Antal standardiserade och/eller manualbaserade 
metoder/insatser som används inom socialtjänsten  
 
Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter 
avslutad insats/utredning inom individ- och familjeomsorg 
 
Andel brukare som upplevt en förändrad livssituation efter 
kontakt/insatser med socialtjänsten 
 
Andel elever som klarat lägst betyget E i någon kurs inom 
den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen 

      3.  Följs genom redovisning och analys av könsuppdelad       
statistik 

 

 Attraktiv arbetsgivare 4.3

Nämndens mål 

1.  Arbetsplatser ska vara jämställda och hälsosamma 

2. Andel medarbetare med adekvat utbildning inom socialtjänst 
och utbildning skall öka 

3. Nyanländas erfarenheter och kompetens ska tillvaratas 

 

Indikatorer 

1. Sjuktal och antal medarbetare per chef  
Personalomsättning bland chefer  
Antal delade turer och dygnspass i 
verksamheten/årsarbetare 

2. Andel undersköterskor och behöriga lärare av totalt antal 
medarbetare i respektive yrkesgrupp 

3. Andel flerspråkiga medarbetare i respektive 
verksamhetsområde (utöver svenska, engelska)  

 

 God ekonomisk hushållning 4.4

Nämndens mål 

1. Budgetprognoserna ska vara tillförlitliga 

2.    Digitalisering och välfärdsteknik ska säkerställa god kvalitet 
och hög produktivitet 

 

Indikatorer 

1. Avvikelse mellan prognos och helårsutfall (får maximalt ha 
en negativ avvikelse på 0,5 % av verksamhetens 
nettokostnad 1) 

2. Personalresurser nattetid i ordinärt och särskilt boende för 
äldre 
Äldres upplevelse av trygghet i nationell brukarundersökning 

 

1) Måttet definieras som genomsnittet för avvikelser i 
delårsbokslut 1 och delårsbokslut 2 minus avvikelsen i 
helårsutfallet dividerat med verksamhetens nettokostnader. 
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5 Planer 

 Den interna kontrollen 5.1

 Basnämndens plan för internkontroll fastställs den 1 februari 2018. 

 Avveckling och omställning 5.2

De uppdrag som kommer att delas ut till respektive verksamhetschef 

kommer ha en direkt koppling till omställning och avveckling med fokus på 

att säkerställa: 

 Arbetsmiljö 

 Informationssäkerhet 

 Kompetensförsörjning 

 Kunskapsstyrning
1
  

 Rättsäkerhet   

 Jämställdhet, hållbarhet och kultur 5.3

Flera av nämndens mål har direkt koppling till de prioriterade områdena. 

Utöver den uppföljning som sker med anledning av dessa kommer 

nedanstående behov, metoder och arbetsätt att uppmärksammas och 

utvecklas under året.  

 Insatser inom socialtjänst, vård, arbetsmarknad och vuxenutbildning 

bör redovisas och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv 

 Konsekvenser av omställning/neddragning bör uppmärksammas ur 

ett jämställdhetsperspektiv 

 Kartläggning av arbetsmiljö i kvinno- respektive manskodade 

sektorer ska genomföras i samverkan med HR 

 Utbildning och åtgärder för ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap 

och hälsosamma arbetsplatser ska genomföras i samverkan med HR 

 Faktorer som rör social hållbarhet bör synliggörs och analyseras i 

samverkan med KS 

 Utveckling av välfärdsteknik och digitalisering bör 

fortsätta i samverkan med KS  

 

 Äldre och funktionsnedsattas behov av ett tillgängligt kultur- och 

fritidsutbud ska synliggöras i samverkan med KS och BKU 

  

                                                      
1
 Kvalitetssäkrad kunskap sprids och används inom verksamheten för att 

åstadkomma en evidensbaserad praktik samt att beslutsfattande bygger på 

bästa tillgängliga kunskap. 
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6 Detaljbudget 

 

7 Viktiga uppgifter 

Utfallet av följande nyckeltal redovisas i verksamhetsberättelsen. Samtliga 

nyckeltal är hämtade från KOLADA. 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 

Dygnskostnad särskilt boende, kr/ dygn  

Kostnad per beviljad hemtjänsttimme, kr/timme  

Nettokostnadsavvikelse IFO, (%) 

Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv. 

Invånare 0-20 år placerade i institution eller familjehem, antal/1000 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 

Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%) 

Dygnskostnad gruppboende vuxna LSS, kr/ dygn  

Vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad (VIA) 

Nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv. 

Andel elever i kommunal vuxenutbildning som läser grundläggande vuxenutbildning, % 

Andel invånare 20-64 år som deltar i Komvux % 

Antal elever, SFI  

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv 
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8 Investeringar (tkr) 

 

BAS GEM inkl. KLH 

 

287 

SVO 

 

663 

FS 

 

500 

IFO 

 

50 

VIA 

 

500 

SUMMA 

 

2000 

 


