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Verksamhetsplan 2021 Välfärdsnämnden 

1 Inledning 

I ”Mål- och resursplan 2021 med planåren 2022-2023”, dnr 2020/309, anger 

den politiska majoriteten sina prioriteringar för budgetåret 2021. Kramfors 

kommun behöver fortsätta att kämpa för att resurserna ska räcka till allt som 

är viktigt. Det är en svår balansgång att genomföra framtidssatsningar som 

ökar kommunens attraktivitet samtidigt som kommunen behöver 

effektivisera, jobba smartare och spara pengar. 

Majoriteten vill signalera förändring och nya arbetssätt hellre än besparingar 

och åtstramning. Det är viktigt att anpassa verksamheterna efter de behov 

som Kramforsborna har idag, i morgon och inte till den tid som varit. 

 

Tillitsbaserad målstyrning 

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav 

kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Målstyrningens 

innehåll beskrivs och beslutas i kommunens mål- och resursplan. Resultaten 

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. 

 

Mål- och styrkedja  

Mål- och styrkedjan utgår från tre perspektiv: 

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

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 
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Utgångspunkter i målarbetet 

De kommunövergripande målen, liksom centrala styrdokument, är 

utgångspunkt för Välfärdsnämnden inför fastställande av sin 

verksamhetsplan. Verksamhetsplanens innehåll blir vägledande för 

verksamheterna/enheterna, som sedan bestämmer vilka aktiviteter de ska 

genomföra för att bidra till att uppnå nämndens mål.  

Verksamheternas/enheternas aktiviteter och uppföljning ska även ta hänsyn 

till centrala styrdokument, t.ex. arbetet med kompetensförsörjning, 

barnkonventionen, nationella minoriteter, jämställdhet och integration.  

 

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. 

 

 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.  
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Uppföljning 

Kommunstyrelsen tar fram anvisningar för en ändamålsenlig uppföljning av 

kommunens ekonomi, måluppfyllelse och internkontroll.  

Den löpande uppföljningen består av följande delar: 

 Månadsrapporter.  

 Tertialrapport för april månad. Delges KS. 

 Delårsrapport.  

 Årsredovisning 

 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. 
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 Ensamkommande flyktingbarn vilket innebär ansvar för mottagande, 

omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn 

som har fått uppehållstillstånd. 

 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 

I Kramfors kommun ökar det demografiska trycket med allt färre 

yrkesverksamma och allt fler äldre. Knappt 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.  

Förutom den pågående pandemin har kommunen också att hantera den 

sociala dumpning som förekommer samt flera kostsamma ytterfall. 

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. 

De offentligt finansierade välfärdstjänsterna är behovsstyrda och ska hålla en 

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

Enligt lagstiftningen förväntas Kramfors kommun ha samma förutsättningar 

att leverera insatser av god kvalitet som en kommun med andra 

förutsättningar. 

Det omfattande arbetet med att tydliggöra och standardisera processer måste 

därför fortsätta. Förändrade arbetssätt som ställer stora krav på kunskap i 

förändringsledning. 

Produktiviteten måste öka och nödvändigheten av att effektivisera behöver 

löpa som en röd tråd genom allt som företas. 

Ska det lyckas krävs ett fortsatt arbete med nya arbetssätt och nya 

organisationsformer för att kommunen ska ha kapacitet att möta framtidens 

utmaningar samt dagens och morgondagens behov.  
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3.1.2 Ledarskapets betydelse 

En tillitsbaserad styrning som syftar till förändrade arbetssätt och ständiga 

förbättringar ställer krav på ledarskapet. Att kunna leda för att möjliggöra för 

varje medarbetare att göra rätt saker på rätt sätt. I en komplex och 

föränderlig värld ska ledaren kunna hantera rädsla, oro och ångest. Hen ska 

involvera istället för att instruera och bidra till drivkrafter för motivation, 

vilja och passion. För att väcka engagemang är tydlighet, tillit och respekt 

avgörande. 

Cheferna har en nyckelroll i att leda utvecklingen i den önskade riktningen. 

De behöver stöd i detta och därför krävs en fortsatt kompetensutveckling av 

ledarrollen. 

 

3.1.3 Modellkommun i välfärdsteknik 

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo 

kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället samt även nå en 

bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av 

omsorg minska. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att 

bryta upplevd ensamhet och isolering. Ny teknik och digitalisering är också 

en väg för att hitta nya, effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom 

välfärden. 
 

Kramfors Kommun har tagit stora kliv mot digitalisering och välfärdsteknik. 

Det finns ett driv att förändra och förbättra verksamheten för att möta 

invånarnas behov med rätt insatser och service samt att anpassa 

verksamheten efter ständiga förändringar i demografi, ekonomiska 

förutsättningar och svårigheter med kompetensförsörjning. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför, tillsammans med 

Socialdepartementet, utsett Kramfors Kommun till en av tio 

modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Det är en treårig 

överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 

verksamhetsutveckla och förändra arbetssätt genom digitalisering inom 

äldreomsorgen. Överenskommelsen om äldreomsorg – ”teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i fokus” ska bidra till att stötta kommunerna att 

bättre ta tillvara teknikens möjligheter och samtidigt hantera risker och 

utmaningar. Det sker genom att dels stärka den enskildes självständighet och 

delaktighet genom ökad användning av välfärdsteknik, dels ge vård- och 

omsorgsgivarna bättre förutsättningar att ge trygg, säker och mer 

individanpassad omsorg. Överenskommelsen kan även bidra till bättre 

arbetsmiljö för personalen bland annat genom att förändra befintliga 

arbetssätt. 
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Modellkommunernas syfte är att påskynda och effektivisera införandet av 

välfärdstekniska lösningar och digitalisering inom äldreomsorgen. Detta ska 

bland annat ske genom modellkommunernas särskilda åtaganden: 

– ge stöd till andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för 

digitalisering av olika tjänster.  

– genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna 

kommunen för att generera ytterligare kunskap och erfarenhet som i nästa 

skede ska komma hela landet till del 

 

Det finns tre övergripande mål för SKR och modellkommunerna utifrån de 

utmaningar som överenskommelsen beskriver att kommunerna står inför:   

- Äldre och personer med funktionsnedsättning har med digitalt stöd 

möjlighet till trygghet, delaktighet, självständighet och aktivitet 

oavsett var i landet de bor. (Individ) 

 

- Äldreomsorgen är en attraktiv arbetsgivare med en effektiv 

verksamhet av hög kvalitet genom ökad digitalisering. 

(Organisation/verksamhet) 

 

- Äldreomsorgen står bättre rustad att möta den demografiska 

utvecklingen och rekryteringsutmaningarna med stöd av ökad 

digitalisering av verksamheten. (Samhälle) 

Erfarenheter och lärdomar som projektet resulterar i ska, om möjligt, 

användas inom fler verksamhetsområden, t ex funktionsstöd. 

 

3.1.4 God och nära vård 

 

Ett flertal betänkanden (Effektiv vård SOU 2016:2, God och nära vård, SOU 

2017:53, SOU 2018:39, SOU 2019:29) har uppmärksammat nödvändigheten 

av att utveckla en modern,  jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och 

sjukvård.  

Synen på 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. Andelen äldre och kroniskt sjuka ökar markant. Samtidigt har vi 

sjukhustunga stuprörsorganisationer med fokus på enskilda diagnoser och 

flera aktörer den primära vården, både inom kommuner och region. Idag står 

kommunerna i Västernorrland för cirka 30 procent av hälso-och sjukvården i 

länet. I kommunerna finns cirka 2 500 platser i särskilt boende och betydligt 

fler finns inskrivna i den kommunala hemsjukvården. 

Dagens vårdkedja har inte resurser och är inte rustad för att ta hand om det 

ökade behovet hos gruppen äldre och kroniskt sjuka. Om 10 år finns det helt 

enkelt inte resurser nog att göra på samma sätt som idag. Då räcker inte vår 

gemensamma välfärd till alla.  
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Omställningen till en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. 

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska 

vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska 

utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i 

hela vårdkedjan 

I Västernorrland har länets sju kommuner: Kramfors, Sollefteå, Härnösand, 

Örnsköldsvik, Sundsvall, Timrå och Ånge tillsammans med 

Kommunförbundet Västernorrland och Region Västernorrland tagit fram en 

målbild för en god och nära vård i Västernorrland. 

Målbild för nära vård lyder: 

 Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov 

 Jag har en kontinuitet i min kontakt med vården 

 Mitt behov är i fokus och jag är aktiv i min egen vård 

 Vården är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa 

Det är en stor omställning som kommer att ta tid, förmodligen 10 – 15 år.  

Utgångspunkten i arbetet är de huvudmannaskapsgränser som finns. För de 

situationer i utvecklingsarbetet som innebär överskridanden av 

huvudmannaansvarsgränser ska dessa synliggöras och kostnadsberäknas. 

 

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.  Det finns en gemensam familjehemsorganisation, ett samarbete 

mellan 5 av länets kommuner. 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 och i arbetet kring utvecklingen av nära vård. Kramfors 

kommun har också utvalts att ingå, tillsammans med Sollefteå kommun, i ett 

projekt initierat av Norrlands Regionförbund (NRF) som går ut på att vara en 

provyta 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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3.1.6 Nettokostnadsavvikelse 

Avseende den s.k. nettokostnadsavvikelsen baserat på 2019 års redovisning, 

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

Välfärdsnämndens verksamhetsområden. Alla verksamheter har dock sänkt 

sina nettokostnader. Äldreomsorgen ligger över snittet med 4,5 (2018: 6,6). 

Individ- och familjeomsorg har förbättrat nettokostnadsavvikelsen till -7,1 

(2018: 20,5) och Funktionsstöd till -7,5 (2018: -3,3).  

 

4 Nämndens mål 

PERSPEKTIV KRAMFORSBON MEDARBETARE EKONOMI 

VÄLFÄRDSNÄMNDENS 

MÅL  
År 2021 

Kramforsbon ska kunna 

förvänta sig en 

evidensbaserad omsorg 

med fokus på individen 

och betoning på 

trygghet, respekt och ett 

gott välbefinnande i alla 

åldrar. 

Medarbetarna ska 

känna sig uppskattade, 

vara delaktiga i 

verksamheternas mål 

och uppleva 

arbetsglädje. 

Välfärdsnämnden 

ska ha god 

förvaltning och 

redovisa en 

ekonomi i 

balans. 

INRIKTNING/ 

DEFINITION 

Kramforsborna ska ha 

tillit och känna trygghet 

till att politik och 

förvaltning arbetar för 

deras bästa 

 

Brukarna ska 

bemyndigas till största 

möjliga valfrihet och 

delaktighet över de 

insatser som erbjuds dem 

 

Verksamheterna arbetar 

för samverkan inom och 

över förvaltnings- och 

myndighetsgränser 

 

Verksamheterna arbetar 

enligt vetenskaplig 

forskning, beprövad 

erfarenhet och med fokus 

på ett hälsofrämjande 

och förbyggande arbete 

 

Transparens, 

tillgänglighet, 

kontinuitet, jämlikhet 

och öppenhet ska 

eftersträvas 

 

Rätt kompetens ska 

tillvaratas och utvecklas 

 

Välfärdsnämnden ska 

ge förutsättningar för 

ett hållbart arbetsliv och 

en god arbetsmiljö 

 

Verksamheterna ska 

erbjuda trygga 

anställningar 

Balans mellan 

lag, kvalitet, 

ekonomi och 

styrning ska 

eftersträvas 

 

Verksamheternas 

chefer ska ha 

budgetföljsamhet 

 

Medarbetarna 

ska få en insikt i 

verksamhetens 

budget och en 

förståelse för att 

alla beslut får en 

ekonomisk 

konsekvens 
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5 Planer 

 Den interna kontrollen 

Välfärdsnämndens plan för internkontroll ska upprättas i eget dokument, 

fastställas den 18 februari 2021 och följs upp i del- och helårsbokslut. 

 

6 Detaljbudget 

 

Område Nettobudget 

2020 (tkr) 

Nettobudget 

2021, kända 

behov (tkr) 

Omställning Budget 2021 

Gemensamt 21 467 23 391 1 003 22 388 

SVO 254 345 259 454 11 126 248 328 

FS 114 027 123 356 5 290 118 066 

KLH 38 943 42 480 1 821 40 659 

IFO 104 961 108 979 4 673 104 306 

SUMMA 2021 533 743 557 660 23 913 533 747 

 

7 Investeringar 

 

 Budget 2021 

Inventarier 1 500 000 

Förstudie inköp verksamhetssystem 

(Treserva) 

1 000 000 

SUMMA 2 500 000 

 


