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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 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 normalt nämnden en måldiskussion vilken resulterar 

i förslag till nya mål med koppling till kommunövergripand perspektiv och 

mål. I år har detta inte hunnits med p.g.a. ny styrmodell varför en del av 

2018 års nämndmål finns med även nästa år. De fyra perspektiv som 

styrmodellen utgår från är:  

 Kramforsbon 

 Samhällsutveckling 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

Till dessa perspektiv finns ett antal kommunövergripande mål fastställda. 

Nämndens mål kan vara av resultat-, effekt- eller processkaraktär. 

Måluppfyllelse följs genom 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 undersökningar är de vanligaste källorna när det 

gäller brukarundersökningar. 

Verksamhetsplan med detaljbudget samt plan för internkontroll fastställs 

normalt av nämnden i december. Med anledning av ny mandatperiod 

fastställs dessa dokument på Välfärdsnämndens första ordinarie möte den 7 

februari 2019. 

Uppdrag till verksamhetschef/avdelningschef 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 och måluppfyllelse samt rapport om pågående uppdrag 

och utvecklingsaktiviteter redovisas till nämnd i samband med del- och 

helårsbokslut/verksamhetsberättelse.  
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2 Nämndens uppdrag 

 Nämndens uppdrag 2.1

Välfärdsnämnden 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.  

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

personer som vårdar närstående är de grupper vars behov särskilt skall 

uppmärksammas.  

Verksamheten styrs till stora delar av speciallagstiftning där 

Socialtjänstlagen, 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 tre verksamhetsområden; Stöd, vård och 

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

 Verksamhetsbeskrivningar 2.2

Nedan följer verksamhetsbeskrivningar för merparten av de områden 

Välfärdsnämnden har ansvar för. Syftet med dessa är att ge en bild av 

nämndens mångfasetterade uppgifter. 

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.  

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 
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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 och på särskilt boende. 

Samverkan med väntjänst i fokus sker med pensionärsorganisationer inom 

ramen för idéburet och offentligt partnerskap. 

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. 

Kommunfullmäktige i Kramfors har ställt sig bakom Sveriges kommuner 

och landstings rekommendationer om kvalité i särskilt boende som är 

vägledande för den fortsatta utvecklingen i denna verksamhet. 

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). 

2.2.4 Boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 

Boendestöd ger stöd i vardagen i syfte att normalisera den enskildes 

livssituation och uppnå 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 

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

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 

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 
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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.  

2.2.6 Personlig Assistans  

Personlig assistans är en insats för personer 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 enligt LSS och står då för hela kostnaden. Den 

assistentberättigade eller dess företrädare bestämmer själv vem som ska 

utföra assistansen, antingen kommunen eller en privat assistansanordnare. 

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. Alla insatser bygger på respekt för den enskildes 

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

utformas och genomföras tillsammans med denna. Insatserna 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.  

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 
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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 viss kontakt med familjecentrum. Även stöd i 

familjerättsliga ärenden och umgängesstöd erbjuds. Exempel på 

biståndsbedömda insatser är deltagande vid familjecentrum, 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.  

2.2.9 Ensamkommande barn och unga (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. För 2019 är Kramfors kommuns 

andel av mottagandet 2 ensamkommande barn. 

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, KBT-

samtal och anhörigstöd.  Avgiftning/tillnyktring liksom behandling på 

institution kan erbjudas vid behov. I socialtjänstens uppdrag ingår även att 

arbeta förebyggande och motverka spelberoende. Uppdraget delas med 

landstinget och kan bestå av allt ifrån generell information till individuella 

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.  

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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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.  

3 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.  

4 Nuläges- och omvärldsanalys 

4.1.1 Befolkningsstruktur och socioekonomiska faktorer 

Folkmängden i kommunen var den 1 september 2018, 18 425 personer. 

Drygt 7 % av dessa var 80 år och äldre, jämfört med ca 5 % för hela landet. 
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En hög andel äldre påverkar hela kommunen och ställer särskilda krav på 

strategier för boende och andra insatser till denna målgrupp.  

Kommunen har även andra socioekonomiska faktorer som påverkar behov 

och kostnader i nämndens verksamheter. Exempel på sådana är låg 

utbildningsnivå, hög arbetslöshet, mycket höga ohälsotal både i jämförelse 

med länet och med riket samt hög alkoholkonsumtion. I kommunen finns 

även många ensamstående föräldrar med låga inkomster. Enligt länets 

demenssamordnare finns dessutom ett högre tal för yngre personer med 

demenssjukdom i Kramfors än i övriga kommuner i länet. 

Flyktingar som får uppehållstillstånd och stannar kvar i Kramfors är en stor 

tillgång på många sätt, inte minst ur ett mångfalds- och 

kompetenförsörjningsperspektiv. Samtidigt kan konstateras att andelen som 

lämnat etableringsprogrammet utan att få fäste på arbetsmarknaden idag 

utgör en betydande andel av de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. 

4.1.2 Kvalitet och kostnader i jämförelse  

Avseende den s.k. nettokostnadsavvikelsen, som redovisas i kommun- och 

landstingsdatabasen (KOLADA) avviker Välfärdsnämndens 

verksamhetsområden negativt genom att ligga över snittet för äldreomsorg 

med 13,3, individ- och familjeomsorg med 3,0 och funktionsstöd med 1,1, 

baserat på 2017 års redovisning. Skall nettokostnadsavvikelse ligga till grund 

för analys är det av största vikt att kostnader redovisas och fördelas rätt i 

räkenskapssammandraget.  

4.1.3 Behovsplaner  

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

personer med funktionsnedsättning (BAS 2016/329) togs fram 2016. 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. Behov av 31 nya 

platser i särskilt boende samt 15 årsarbetare fler i hemtjänsten 

prognostiseras. 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. Planerat utbyte av gruppbostad 2018 har försenats och 

bör prioriteras under året då en fullvärdig gruppbostad med 6 platser kan 

möjliggöra att två gruppbostäder som inte uppfyller kraven på samma sätt 

kan avvecklas. När det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning 

som är i behov av särskilt boende kan ses en viss ökning, som hittills kunnat 

hanteras genom köp av platser hos extern utförare. 
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4.1.4 Kompetensförsörjning 

Under åren fram till 2022 kommer 101 medarbetare i Välfärdsförvaltningen 

att uppnå pensionsålder. Om behovsprognosen håller i sig kommer dessa 

behöva ersättas. 92 av dessa är vård och omsorgspersonal inom äldreomsorg 

och funktionsstöd.  

Det är en utmaning att rekrytera undersköterskor, socionomer, legitimerad 

personal och enhetschefer även om vi det senaste året har sett något fler 

sökande på aktuella tjänster. Brist på socionomer, legitimerad personal och 

enhetschefer hanteras genom omfördelning, tuffa prioriteringar och vid 

tvingande behov, köp av konsulter. Samverkan inom ramen för vård och 

omsorgscollege och en aktiv samverkan med universiteten kring 

verksamhetsförlagd praktik är några sätt att säkerställa kvalitet och 

försörjning inom området. 

4.1.5 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.  

4.1.6 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. 

En översyn av insatser enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och assistansersättning skall redovisas senast 

januari 2019. 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 
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mellan flickor och pojkar, kvinnor och män när det gäller kvalitet i, tillgång 

till och omfattning av dessa insatser. 

 

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 25 % 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. 

 

Den lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

som gäller från den 1 januari 2018 kommer även att tillämpas fullt ut inom 

psykiatrisk vård från 2019. Detta kommer att ställa större krav på snabb 

handläggning, samordnad vårdplanering och snabba insatser även för denna 

målgrupp.  

 

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. 

  

4.1.7 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 startar 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 
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vad gäller personligt ombud och, nytt från 2019, familjerådgivning. 

Samverkan med Region Västernorrland sker inom ramen för Social REKO. 

5 Nämndens mål 

Indikatorerna kommer från olika källor; egen mätning (EM), länsgemensam 

brukarundersökning (LGM), SKL:s brukarundersökning (SKL), 

Socialstyrelsens brukarundersökning (SoS), öppna jämförelser (ÖJ), 

kommunens kvalitet i korthet (KKiK), medarbetarundersökningen (MU) 

samt KOLADA. Resultaten för valda indikatorer redovisas, där så är möjligt, 

könsuppdelat och kommenteras i del- och helårsbokslut. Fördjupad analys av 

uppdrag och resultat sker i verksamheten. I det fall det finns en 

kommunövergripande indikator för ett visst område har nämnden valt att inte 

ha en egen indikator på samma tema. 

 Kramforsbon 5.1

1. Kramforsbor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att 

engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. 

Nämndens mål 

1.1 Brukare skall uppleva att deras synpunkter inhämtas och tas tillvara  
 

Indikatorer Målvärde 

1.1 Andel av brukare i funktionsstöd som upplever att 
kommunikation och information är god i sitt boende (LGM helår) 
 

90 % 

1.1 Andel brukare inom individ och familjeomsorgen som 
upplever att de har inflytande i sitt ärende hos socialtjänsten 
(SKL helår) 
 

90 % 

 

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

Indikatorer Målvärde 

2.1 Andel brukare som är nöjda med socialtjänstenens och 
hälso- och sjukvårdens stöd i särskilt boende och hemtjänst 
(SoS helår) 
 

90 % 
 

2.2 Andel chefer och verksamhetsutvecklare som genomgått 
utbildning av metodstöd jämställdhetsanalys (EM del- och helår) 
 

90 % 

 

  

Nämndens mål 

2.1 Brukare ska vara nöjda med det stöd som tillhandahålls 
 

2.2 Stöd, service och insatser skall tillhandahållas jämställt 
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3. Barn, elever och studerande ska ha goda förutsättningar för att få en 

bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse 

Nämndens mål 

3.1 Alla placerade barn skall tillförsäkras skolgång.  
 

Indikatorer Målvärde 

3.1 Andel placerade flickor/pojkar i åldern 6-16 år som går i 
skola (EM del- och helår) 
 

100 % 

 

4. Kramfors kommun ska erbjuda en trygg och god omsorg med hög 

grad av delaktighet, med god kvalitet, för alla äldre och människor 

med funktionsnedsättning  

Nämndens mål 

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

 

4.2 Brukare skall känna trygghet med och vara delaktig i de insatser som ges  
 

Indikatorer Målvärde 

4.1 Antal standardiserade och/eller manualbaserade 
metoder/insatser som efterfrågas av socialstyrelsen och 
används inom respektive verksamhet (ÖJ helår) 
 

SVO 5 
IFO 10 
FS 5 
 

4.2 Andel brukare som känner sig trygga i sitt särskilda boende 
(SoS helår) 

 

90 % 

4.2 Andel brukare i särskilt boende som upplever att det är lätt 
att få träffa en sjuksköterska (SoS helår) 
 

85 % 

4.2 Andel kvinnor/män i funktionsstöd som upplever att de har 
självbestämmande och integritet i sitt boende/dagliga 
verksamhet (LGM helår) 
 

85 % 

 

 Samhällsutveckling 5.2

1. Kramfors ska vara en hållbar kommun 

Nämndens mål 

1.1 Digitalisering och välfärdsteknik ska säkerställa hållbarhet, trygghet och 
god kvalitet.  

Indikatorer  Målvärde 

1.1 Andel grupp- och serviceboenden inom funktionsstöd som 
har tillgång till wifi. (EM del- och helår) 
 

100 % 

1.1 Andel medarbetare som genomgått utbildning (Nano) i 
informationssäkerhet och personuppgiftshantering. (EM del- och 
helår) 
 

85 % 
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2. Kramfors upplevs som välkomnande och tryggt 

Nämndens mål 

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

Indikatorer  Målvärde 

2.2 Andelen flickor/pojkar, kvinnor/män som inte kommit tillbaka 
inom ett år efter avslutad insats/utredning inom individ- och 
familjeomsorg. (KKIK helår) 
 

Barn 80 % 
Vuxna 90 %  

2.2 Andel kvinnor/män som upplevt en förbättrad livssituation 
efter kontakt/insatser inom individ och familjeomsorgen.(ÖJ 
helår) 
 

80 % 

 

3. Kramfors ska ha ett starkt näringsliv – inget mål i Välfärdsnämnden 

för 2019 

 

4. Kramfors ska erbjuda goda boendemöjligheter 

Nämndens mål 

1.1 Tillgång till särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta skall 
motsvara kända behov.  
 

Indikatorer  Målvärde 

1.1 Antal beslut om särskilt boende för äldre enligt SOL som 
inte verkställts inom 3 månader. (EM del- och helår) 
 

0 

1.1 Antal beslut avseende om bostad med särskild service för 
funktionsnedsatta enligt SOL och LSS som inte verkställts inom 
3 månader. (EM del- och helår) 
 

0 

1.1 Kvalitetsaspekter inom särskilt boende för äldre (KKIK helår)  
 

90 

1.1 Kvalitetsaspekter inom bostad med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning (KKIK helår)  
 

90 

 

 Medarbetare 5.3

1. Kramfors kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare 

Nämndens mål 

1.1 Medarbetare ska vara nöjda med sin arbetssituation. 
 

Indikatorer  Målvärde 

1.1 Andelen medarbetare som i medarbetarundersökningen 
svarat att de i en helhetsbedömning är nöjda - i högsta grad 
nöjd (svarsalternativ 3-5) med sin arbetssituation.  
(MU helår) 

80 % 
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2. Kramfors kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa 

Nämndens mål 

2.1 Arbetsplatser ska vara jämställda och hälsosamma.  
 

Indikatorer  Målvärde 

2.1 Antal medarbetare i snitt per enhetschef.(EM del- och helår) 
 

30 

2.1 Personalomsättning bland chefer
1
. (EM del- och helår) 

 
8 % 

2.1 Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid fördelat på kvinnor/män 
(EM del- och helår).  
 

8 % 

 

 Ekonomi  5.4

1. Kramfors kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll. 

Nämndens mål 

1.1 Budgetprognoserna ska vara tillförlitliga  
 

2.1 Verksamhetens kostnader skall motsvara kostnaderna i andra kommuner 
med samma förutsättningar 

Indikatorer  Målvärde 

1.1 Avvikelse mellan prognos, del- och helårsutfall
2
 (EM 

del- och helår) 
 

Högst 0,5 % av 
verksamhetens 
nettokostnad  

2.1 Nettokostnadsavvikelse för respektive 
verksamhetsområde (KOLADA helår)

3
 

 

Högst 4 % 
avvikelse 
(högre)kostnader 
än rikssnitt 

  

                                                      
1
 Antal avgångar bland chefer i procent av totalt antal tillsvidareanställda chefer under 

perioderna 1/1-30/6 respektive 1/7-31/12  
2
 Måttet definieras som genomsnittet för avvikelser i delårsbokslut 1 och delårsbokslut 2 

minus avvikelsen i helårsutfallet dividerat med verksamhetens nettokostnader 
3
Skillnad i procent mellan kommunens faktiska kostnad och vad verksamheten borde kosta 

utifrån kommunens förutsättningar, den så kallade referenskostnaden i utjämningssystemet. 
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6 Den interna kontrollen 

Välfärdsnämndens plan för internkontroll finns upprättad i eget dokument, 

fastställs den 7 februari 2019 och följs upp i del- och helårsbokslut. 

 

7 Detaljbudget 

Ansvar Området Budget 2018 Budget 2019  Sparbeting Budget 2019 

      (kända behov)     

3181 Bas-förv Gemensamt -9 987 21 551 -20 234 1 317 

3182 SVO 267 762 275 534 -8 000 267 534 

3183 FS 119 280 122 653 -2 950 119 703 

3184 IFO 81 735 89 375 -2 000 87 375 

3185 VIA  24 249       

3186 KLH 40 138 38 561 -150 38 411 

  Summa 523 177 547 674 -33 334 514 340 

  Ram 2019   514 340 
   

 

8 Investeringar (tkr) 

 

BAS GEM  

 

100 000 

KLH 

 

800 000 

SVO 

 

200 000 

FS 

 

400 000 

IFO 

 

100 000 

SUMMA 

 

1 600 000 

 


