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Kallelse till Socialnämnden  

Tisdagen den 15 februari 2022, kl. 15:00 
Via Teams och Sammanträdesrum 1, Stadshuset 
 
I tur att justera:  Lena Nilsson (S) 
Ersättare:  Sven Lundh (SD) 
Tid och plats för justering: Socialförvaltningen, den xx februari 2022 
 

Föredragningslista    

 

 Ärenden Till Föredragande 

1. Upprop    

2. Protokollsjustering    

3. För kännedom 

Handlingar 

 • Tre förvaltningar: Minnesanteckningar 
styrgrupp november 2021 

 • Målreflektion för verksamhetsområde Barn 
och unga enligt verksamhetsplanens tertial 3 och 
helår 2021 

 • BuN Yttrande över PM – uppföljning av 
kostnadsuppföljning per elev 2021-12-16 

   

4. Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Handlingar  

• Socialnämndens protokoll 2022-01-18 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 
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 Socialnämnden  

 

 

 

5. Yttrande över Granskningsrapport 2021, 
hantering av orosanmälningar  

Handlingar  

 • AU 2022-02-08 § 9 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-01-21 
 • Granskningsrapport: Socialnämndens 
hantering av orosanmälningar 

KLF 
(KS) 

Verksamhetschef för 
mottag, stöd och 
prevention, 

Gunnel Nordin 

6. Yttrande över Granskningsrapport 2021, 
samverkan kring barn som far illa  

Handlingar  

 • AU 2022-02-08 § 10 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-01-27 
 • Granskningsrapport: samverkan kring barn 
som far illa 

KLF 
(KS) 

Verksamhetschef för 
mottag, stöd och 
prevention, 

Gunnel Nordin 

7. Socialnämndens internbudget 2022  

Handlingar  

 • AU 2022-02-08 § 11 
 • FÖSAM 2022-02-09 § 9 
 • Presentation 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-01-31 
 • SF budgetförutsättningar 2022 
 • SF internbudget 2022 per ansvar och 
verksamhet 

 Ekonomichef, 

Omid Ismail 

8. Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2022  

Handlingar  

 • AU 2022-02-08 § 12 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-01-27 
 • Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 
2021 

 Socialchef, 

Sus Lantz 
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 Socialnämnden  

 

 

 

9. Socialnämndens verksamhetsplan 2022  

Handlingar  

 • AU 2022-02-08 § 13 
 • FÖSAM 2022-02-09 § 9 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-01-27 
 • Verksamhetsplan 2022 

 Socialchef, 

Sus Lantz 

10. Revidering av Överenskommelse om samarbete 
mellan socialnämnden och omsorgsnämnden 
Hässleholm kommun  

Handlingar  

 • AU 2022-02-08 § 14 
 • SF Tjänsteskrivelse 2022-01-24 
 • Överensekommelse SN och ON dec 2016 - 
revidering 220114 
 • Överensekommelse SN och ON dec 2016 - 
revidering 220114 med rättelser 

KLF Verksamhetschef för 
barn och unga, 

Petter Hector 

11. Inrapportering IVO ej verkställda gynnande 
beslut, kvartal 4 2021 

Handlingar 

• AU 2022-02-08 § 15 

• SF tjänsteskrivelse 2022-01-20 

KLF  

12. Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 
2021, årsberättelse 

Handlingar 

• AU 2022-02-08 § 16 

• SF tjänsteskrivelse 2022-02-07 

• Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 
2021, årsberättelse 

  

13. Övriga frågor    

 
Socialnämnden  

 

Robin Gustavsson (KD) 
Ordförande 

Elin Hesslefors 
Sekreterare 

 



 

 

Minnesanteckningar 

Styrgrupp 
Sida 

1 
Sammankallande 

Robin Gustavsson (KD) (ordf.) 

Sekreterare 

Anders Karlsson 
Mötesdatum 

2021-11-19 
Klockslag 

08:30-11:30 

 
Närvarande:  

 Robin Gustavsson  (KD) (ordf.), Lena Nilsson (S), Christer Welinder (S), 
Stefan Larsson (M), Joakim Fors (S), Karin Axelsson (M), Sven Lundh (SD), 
Susanne Lottsfeldt (SD), Jens Lindholm (SD) 
Tjänstemän 
Sus Lantz (SF), Niklas Persson (BUF), Åsa Ollerstam Lundh (OF), Petter 
Hector (Ledningsgruppen), Anders Karlsson (sekr.) 

Frånvarande: 

 Stina Lindén (Anhörigrådet) 
 

 

 
Punkt Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 

§ 1 Godkännande av 
dagordning 

 Styrgruppen godkänner 
dagordningen. 

§ 2 Godkännande av 
minnesanteckningar 
från 2021-09-10 

Robin kommer att reda ut frågan om              
sammanträdenas administrering via 
erforderliga kommunledningskontakter. 

Robin återkopplar i den 
administrativa delen vid nästa 
sammanträde. 
Minnesanteckningarna 
godkänns. 

§ 3 Ledningsgruppen          
informerar 

Processledare återger nuläget i 
pågående processer. 
Petter summerar ledningsgruppens 
internat. 

Styrgruppen tackar för 
informationen. 

§4 Arbetssätt i 

bemötandet av barn 

med 

neuropsykiatriska 

funktionshinder. 

Delredovisning av BUF:s arbete 
utgår p.g.a. föredragande 
medarbetares frånvaro. 

Anna Sjödin och Kent 
Ahlqvist adjungeras för att 
informera om punkten vid 
nästa sammanträde. 

 

 
www.hassleholm.se/treforvaltningar 

 
. 

Hässleholms 
kommun 

http://www.hassleholm.se/treforvaltningar
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Punkt Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 

 § 5 Rapport från 
anhörigstrateg. 

Info om 
utbildningserbjudande utgår i 
Stinas frånvaro. 
Karin återger vad som 
avhandlats vid anhörigrådets 
senaste sammanträde 

Styrgruppen tackar för 
informationen. 

§ 6 Framtagande av 
handlingsplan för 
förebyggande av suicid. 

 Åsa delger att en grupp satts samman i 

de nordostskånska 

samarbetskommunerna för att bereda 

frågan om samordnarens 

uppdragsbeskrivning. 

Åsa återkommer kring det 
fortsatta arbetet vid nästa 
sammanträde 

   §7 Övrigt. 
 

Inga övriga frågor. 
Vid nästa sammanträde: 
Verksamhetsplaner för Tre 
fövaltningar och anhörigstöd. 
Tre förvaltningars 
verksamhetsberättelse 2021. 

 

    §8 Nästa sammanträde 220211 kl. 8:30-11:30 Övriga sammanträdesdagar 
2022 enligt nedan; 
 6/5 kl. 13-16, 23/9 kl. 13-16, 
18/11 kl. 8:30-11:30 

 



Redovisning av Målreflektioner för verksamhetsområde Barn och unga 
enligt verksamhetsplanen tertial 3 och helår 2021

Mål Mätetal Utfall  Kommentar 

Utifrån klientens 
behov handskas vi 
varsamt med de 
pengar/resurser vi har så 
att de räcker till så 
många som möjligt.  

Antal vårddygn 

Familjebasen HVB 

Uppnår vårddygn 
Uppnår nästan vårddygn 
Uppnår inte vårddygn 

T1: 876 
T2: 1752 
T3: 2628 

Antal vårddygn  
Familjebasen HVB 

T3: 3053 dygn 

Målet är uppnått. 
En tydligare styrning mot 
att använda 
Familjebasen har 
medfört att antalet dygn 
har ökat. 

Utifrån klientens 
behov handskas vi 
varsamt med de 
pengar/resurser vi har så 
att de räcker till så 
många som möjligt.  

Kostnad vårddygn 
internt (brutto) 

Familjebasen HVB 
Max 3 399 kr.  

Kostnad per vårddygn 
Familjebasen 

3054 kr/dygn 

Målet är uppnått. En 
tydligare styrning mot 
att använda 
Familjebasen har 
medfört att 
vårddygnskostnaden 
minskat. 

Utifrån klientens 
behov handskas vi 
varsamt med de 
pengar/resurser vi har så 
att de räcker till så 
många som möjligt.  

Externa vårddygn HVB 

T1: 1 552 
T2: 3 105 
T3: 4 657 

Dygn familjehem 

T1: 11 160 
T2: 22 321 
T3: 33 481 

Antal externa vårddygn 
HVB  

T1: 2067 dygn 
T2: 3765 

T3: 4528 

Antal vårddygn 
familjehem  

Saknas tillförlitlig data 
men antalet dygn är fler 
än målvärdet. 

Målet kring HVB är 
uppnått. 
Strategin att successivt 
minska antalet vårddygn 
på externa HVB har gett 
önskvärt resultat. 

Behovet av familjehem 
har ökat och målet för 
året kommer inte vara 
möjligt att nå. 

Vi arbetar förebyggande 
för att uppnå en god 
arbetsmiljö 

Antal pågående ärenden 

Utredning & Uppföljning 
Barn och Unga  
15–17  
18–20  
>20

Barnsekreterare 
15–16  
17–20  
>21

18 ärenden per 
handläggare 

15 ärenden per 
handläggare 

Målet är uppnått eller 
delvis uppnått. 



Familjehem  
14–15  
16–18  
>19  
 

16 ärenden per 
familjehemssekreterare 

Unga ska 
förberedas inför ett 
självständigt liv.  

Varje vård- och 
genomförandeplan för 
unga över 17 år ska 
innehålla mål kring 
ekonomi och boende.  

Vid granskning under 
augusti månad har 75 % 
av planerna kompletta 
mål gällande boende och 
ekonomi. 

Målet är delvis uppnått.  
 
  

Nätverkets resurser 
ska utredas.   

Nätverkets resurser ska 
belysas i utredningen  

Egengranskning har 
genomförts med 
efterföljande 
reflektioner i teamen. 
Att öka fokus på 
nätverket innebär en 
kvalitetshöjning och 
medför att resurserna 
och riskerna kring 
barnen och deras 
familjer förtydligas. 
 

Målet är delvis uppnått. 
Även om nätverket inte 
var lika relevant i alla 
ärenden kommer detta 
att vara i fortsatt fokus 
även framöver.  

Vi gör rätt saker i rätt 
tid 

Utredare och 
barnsekreterare 25 % 
direkt kundtid 
Familjehem 40 % direkt 
kundtid 

19-23 %  Målet är inte uppnått 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

Datum Diarienummer 
2022-01-13  

  
Handläggare 
Åsa Persson 
Avdelningschef ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
0451-26 85 76 
asa.persson@hassleholm.se 
 

 
 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Väpnaregatan 13 c Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06  
E-post: bun@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 
 

Yttrande över PM – uppföljning av 
kostnadsuppföljning per elev 2021-12-16 

 
Förslag till beslut 

Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta:  

 Att anta förvaltningens yttrande, bilaga 1, som sitt eget. 
 Att komplettera kostnadsposten för undervisningskostnader med 

kostnader för skolledning och stödinsatser i enlighet med Koladas 
definitioner. 

 Att vid tre tillfällen under budgetåret erhålla kostnadsredovisning per elev 
för verksamheterna undervisning, elevassistenter och lokaler. 
Redovisningen ska ske på enhetsnivå, och ske i samband med 
uppföljningarna per april, augusti och årsbokslut. 

 Att i samband med årsbokslut, för grundskolans årskurs 1 – 9, redovisa 
kostnad per elev för undervisning, lokaler, lärverktyg, elevhälsa och övriga 
kostnader.  
 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
gjort en uppföljning av 2018 års granskning avseende kostnadsfördelning inom 
skolan. Granskningen avsåg kostnad per elev i grundskolan årskurs 1 – 9 och 
påvisade att kommunen hade en jämförelsevis hög kostnad per elev.  

Under hösten 2021 har EY gjort en förnyad granskning med syfte att verifiera att 
den beräkningsmodell som barn- och utbildningsnämnden använder för 
uppföljning av kostnad per elev i grundskolan och säkerställa att redovisningen 
ger en rättvisande bild.  

Sammanfattningsvis konstateras i granskningen att: 
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 Nämnden fullföljt den efterfrågande rapporteringen, om än i reviderad 
modell 

 Det går att ifrågasätta om den reviderade modellen verkligen uppfyller 
den bakomliggande målsättningen av en ökad kostnadskontroll.  

o Koladas ”Övriga kostnader” saknas 
o Nämnden bör beakta om posten för övriga kostnader ska följas 

upp i framtiden då denna post var relativt stor och är hög även i 
jämförelse med Kolada. 

o Kostnader för centrala barn- och elevstödsenheten saknas 
 Nämnden bör överväga att utvidga uppföljningen av kostnadsposten för 

undervisning till att även omfatta kostnader för skolledning och 
utbildning av pedagogisk personal. I samband med detta bör man även 
överväga att inkludera kostnaden för undervisningsmaterial för att skapa 
ett mer rättvisande jämförelsetal för undervisningskostnaden. 

 
I revisorernas PM – Uppföljning av kostnadsuppföljning per elev, 2021-12-16. 
Rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att: 
 

 Redovisa samtliga kostnader i uppföljningen, då 20-30% av kostnaden 
utelämnas, vilket dessutom försvårar verifiering av beloppen i nyckeltalen. 

 
Nämndens svar önskas senast 2022-02-15. 
 
Yttrande 

Nämnden har ingen avvikande uppfattning i sak kring det väsentliga i att hitta 
redovisningsformer för mer rättvisande jämförelsetal för nämndens 
ansvarsområden. 

Utifrån de konstateranden och uppmaningar som delgivits barn- och 
utbildningsnämnden genom EY:s granskningsrapport och kommunrevisorernas 
PM beslutas följande: 

 Nämnden kommer inledningsvis att löpande under året, under 
förutsättning att önskade uppgifter lämnas från ERP/Unit4, fortsätta att 
få kostnadsredovisningar per skolenhet för kostnadsposterna för 
verksamheterna undervisning (kompletterad), elevassistenter och lokaler. 
F-klassens kostnader kommer då att inkluderas för enheter med ansvar 
även för F-klass. Periodiciteten för den löpande redovisningen sker med 
utgångspunkt från uppföljningarna i april, augusti och bokslut. 

o Redovisningen för undervisningskostnader kompletteras med 
 Kostnad för skolledning enligt Koladas definition 
 Kostnad för stödinsatser enligt Koladas definition 

 Såsom specialpedagoger/speciallärare, 
förberedelseklass med mera 

o Kostnaden för lön för pedagogisk personal under tid för 
kompetensutveckling, inklusive lön för eventuella vikarier finns 
redan i nuvarande redovisningsmodell. 
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För framtida redovisningar är ambitionen att komplettera redovisningsmodellen 
med: 

 Lärverktyg (undervisningsmaterial): 
o Detta kommer att ske så snart vi tillsammans med IT-avdelningen 

och deras nya administrativa program får korrekta och 
överskådliga underlag över förhyrd IT-utrustning inklusive lärar- 
och elevkonton med mera. Först då kan vi fördela budgeten till 
skolformerna och därmed också löpande följa kostnaderna. 

 Elevhälsa 
 Övriga kostnader: 

o De så kallade OH-kostnader för Hässleholms kommun är inte 
tillgängliga och kommer inte att ingå så som de gör i Kolada.  

Periodiciteten för den kompletterade redovisningsmodellen avser 
bokslutsresultatet för grundskolans årskurs 1 - 9. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt. 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beskrivna uppföljningar utgör del av underlag för uppföljning av nämndens 
kostnader. 

Bilagor  

1. Yttrande över PM – Uppföljning av kostnadsuppföljning per elev 2021-
12-16. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

 

Niklas Persson   Åsa Persson 

Förvaltningschef    Avdelningschef 
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2022-01-13 Diarienummer 
  

 Skriv mottagaradress här 
Handläggare 
Åsa Persson 
Avdelningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
0451-26 85 76 
asa.persson@hassleholm.se 
 

 
 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Väpnaregatan 13 c Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06  
E-post: bun@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 
 

Yttrande över PM – uppföljning av 
kostnadsuppföljning per elev 2021-12-16 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
gjort en uppföljning av 2018 års granskning avseende kostnadsfördelning inom 
skolan. Granskningen avsåg kostnad per elev i grundskolan årskurs 1 – 9 och 
påvisade att kommunen hade en jämförelsevis hög kostnad per elev.  

Som ett resultat av de synpunkter som kommit fram har nämnden under 2020 
arbetat fram en redovisningsmodell över kostnader per elev i grundskolan 
inklusive F-klass. 

Under hösten 2021 har EY gjort en förnyad granskning med syfte att verifiera att 
den beräkningsmodell som barn- och utbildningsnämnden använder för 
uppföljning av kostnad per elev i grundskolan och säkerställa att redovisningen 
ger en rättvisande bild.  

 
Sammanfattningsvis konstateras i granskningen att: 

• Nämnden fullföljt den efterfrågande rapporteringen, om än i reviderad 
modell 

• Det går att ifrågasätta om den reviderade modellen verkligen uppfyller 
den bakomliggande målsättningen av en ökad kostnadskontroll.  

o Koladas ”Övriga kostnader” saknas 
o Nämnden bör beakta om posten för övriga kostnader ska följas 

upp i framtiden då denna post var relativt stor och är hög även i 
jämförelse med Kolada. 

o Kostnader för centrala barn- och elevstödsenheten saknas 
• Nämnden bör överväga att utvidga uppföljningen av kostnadsposten för 

undervisning till att även omfatta kostnader för skolledning och 
utbildning av pedagogisk personal. I samband med detta bör man även 
överväga att inkludera kostnaden för undervisningsmaterial för att skapa 
ett mer rättvisande jämförelsetal för undervisningskostnaden. 

 



 2(6) 
 

 
 

I revisorernas PM – Uppföljning av kostnadsuppföljning per elev, 2021-12-16. 
Rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att: 
 

• Redovisa samtliga kostnader i uppföljningen, då 20-30% av kostnaden 
utelämnas, vilket dessutom försvårar verifiering av beloppen i nyckeltalen. 

 
Svar önskas senast 2022-02-15. 
 
 
Yttrande 

Avsikten med nämndens kostnadsuppföljning för grundskolan har varit att följa 
skolenheternas elevkostnader fördelat på posterna undervisning, stöd och lokaler. 
Detta för att få en bild över hur kostnaderna per elev varierar mellan enheterna 
för de huvudsakliga kostnadsposterna. Det innebär att modellen visar 
elevkostnaden för vissa skolenheter även inkluderat F-klass. Här finns då en 
skillnad jämfört med grunderna i granskningen som bygger på att jämföra 
nämndens kostnader med den statistik som presenteras i Kolada för att på så sätt 
få en uppfattning om hur nämndens kostnader förhåller sig till övriga kommuner 
med mera.  

Koladas öppna jämförelser, kommunala grundskolor, redovisar kostnaderna för 
F-klass fördelat på rubrikerna lokalkostnader, personalkostnader och övriga 
kostnader. Kostnaderna för årskurs 1–9 redovisas fördelat på rubrikerna 
undervisning, lokalkostnader, lärverktyg, måltider, elevhälsa och övriga kostnader.  

Undervisningskostnader 

I posten Undervisningskostnader åk 1 – 9 i Kolada ingår: 

• Kostnader för samtliga förekommande läro-och timplanebundna 
aktiviteter det vill säga i huvudsak lärares och annan pedagogisk personals 
löner för det pedagogiska arbetet med eleverna. Som exempel på läro-och 
timplanebundna aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda 
stödinsatser, prov och arbetslivsorientering. 

• Skolledning 
• Lön för pedagogisk personal under tid för kompetensutveckling, inklusive 

lön för eventuella vikarier. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredovisas 
– statsbidrag som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader ska 
redovisas under ”Övriga kostnader” 

• Kostnader för handledning av lärarkandidater. 

Kommentar: 

I nämndens redovisningsmodell har kostnaderna för ledning inte tagits med och 
kostnader förknippade med stödinsatser redovisas för sig. I kostnaden för 
stödinsatser ingår då även kostnader för elevassistenter vilka enligt Kolada ingår i 
övriga kostnader. Kostnader för utbildning, lön, pedagogisk personal ingår. 
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I RS, det vill säga den nationell insamling av kommunernas bokslut genom SCB, 
så kallat räkenskapssammandrag följer vi Koladas definition. Härifrån inhämtas 
statistikuppgifter bland annat till Kolada. 

Lokalkostnader 

I posten Lokalkostnader åk 1 – 9 i Kolada ingår: 

• Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler inklusive inventarier såsom 
o Hyror, driftkostnader för värme, underhåll, städning, 

kapitalkostnader med mera. 
o Kostnader för vaktmästare avseende fastighetsskötsel 

Kommentar: 

Nämndens redovisningsmodell liksom uppgifter till RS följer Koladas definition. 

  

Lärverktyg 

I posten Lärverktyg åk 1 – 9 i Kolada ingår: 

• Läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter, 
broschyrer och annan tryckt materiel, för undervisning framtagna kopior 
och böcker inköpta till skolbiblioteket. 

• Lönekostnader för skolbibliotekarie och kostnader för övrig 
skolbiblioteksservice 

• Utrustning som maskiner, verktyg, symaskiner, datorer som används i 
utbildningen. 

• Ljud och bildmedier 
• AV-central 
• Programvaror, internetanslutningar, e-postadresser i skolan till elever och 

lärare 
• Service- och underhållskostnader för tillexempel datorutrustning eller 

annan utrustning som används i undervisningen 
• Förbrukningsmaterial 
• Studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor 
• Kapitalkostnader förknippade med lärverktyg 

Kommentar: 

Posterna ingår inte i nämndens redovisningsmodell. Kostnader för datorer som 
används i utbildningen, programvaror internetanslutningar, e-postadresser i skolan 
till elever och lärare och service- och underhållskostnader för till exempel 
datorutrustning som används i undervisningen redovisas inte löpande under året 
på verksamheten lärverktyg. Anledningen till detta är att det för närvarande inte 
finns förutsättningar för att på ett kvalitetssäkrat sätt fördela budget för dessa 
kostnader ut till verksamheterna. Dels på grund av IT-avdelningens komplexa 
underlag dels på grund av uppbyggnadsfasen för nationell IT-strategi. 
Kostnaderna fördelas på verksamheten lärverktyg först i samband med 
bokslutsredovisningen i RS. 
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Ett samarbete pågår med IT-avdelningen för att få korrekta och överskådliga 
underlag över förhyrd IT-utrustning inklusive lärar- och elevkonton med mera. 
IT-avdelningen har nyligen implementerat ett nytt administrativt program för 
ändamålet. Målet är att utifrån dessa underlag framöver både budgetera och 
löpande bokföra dessa kostnader på berörda skolformer och enheter.   

 

Måltider 

I posten Måltider åk 1 – 9 i Kolada ingår: 

• Skolmåltidsverksamhet, inklusive personal, livsmedel, transporter och 
materiel 

• Cafeteria 
• Administrativa kostnader, till exempel lönekostnader för 

skolmåltidskonsulent och kostkonsulent. 
• Köp av tillagning eller servering av en från kommunen fristående 

entreprenör 
• Intäkter från leverans av mat till annan verksamhet om kostnaden för 

denna verksamhet ingår i skolmåltidskostnaderna. 

Kommentar: 

Posterna ingår inte i nämndens redovisningsmodell.  

I RS följer vi Koladas definition. 

 

Elevhälsa 

I posten Elevhälsa åk 1 – 9 i Kolada ingår: 

• Intäkter och kostnader för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och 
skolkurator, inklusive eventuella köpta tjänster från exempelvis region. 

Kommentar: 

Posterna ingår inte i nämndens redovisningsmodell.  

I RS följer vi Koladas definition. 

 

Övriga kostnader 

I posten Övriga kostnader åk 1–9 i Kolada ingår till exempel: 

• Barn- och utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH-kostnader som 
ska fördelas till de olika skolformerna.  

o Det senare innebär att 43–44% av kommunens OH kostnader 
fördelas till nämndens skolformer i samband med RS (räkenskaps 
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sammandraget) som lämnas till SCB från samtliga kommuner för 
bokslutsåret. 2020 fördelades till exempel 16 763 000 kronor till 
grundskolans övriga kostnader. En post som vi inte har uppgifter 
om i vår redovisning och kan således inte finnas med i en 
redovisningsmodell. På fråga om vilka kostnader som ingår i 
kommunens OH-kostnader har vi inte fått något svar. 

• Administration 
• Kostnader för kompetensutveckling, utom lönekostnader för personal 

under tid för kompetensutveckling. 
• Kostnader för utvecklingsarbete 
• Stipendier 
• Fackligt arbete 
• Elevförsäkringar 
• Elevassistenter 
• Talpedagoger 
• Skolvärdar  
• Tolkar 
• Fritidspersonal 
• SYV 
• Intäkter av statsbidrag 

Kommentar: 

I nämndes redovisningsmodell finns kostnaden för elevassistenter definierade 
som stöd.  

I RS följer vi Koladas definition. Av anvisningarna till RS framgår att kostnader 
som inte redovisats under andra kostnadsrubriker ska redovisas under rubriken 
Övrigt. Det innebär för nämndens del att kostnader för till exempel 
specialpedagogiska samordnartjänsterna på CEBE redovisas här. 

 

 
Sammanfattning 

Nämnden har ingen avvikande uppfattning i sak kring det väsentliga i att hitta 
redovisningsformer för mer rättvisande jämförelsetal för nämndens 
ansvarsområden. 

Det är i sammanhanget väsentligt att konstatera att redovisningar under ett 
budgetår inte är direkt jämförbar med uppgifter i Kolada som avser 
bokslutskostnader för angivna år men inga uppgifter kring innevarande år. Vidare 
är komplexiteten i inrapporteringen till Kolada omfattande då flera 
kostnadsposter definieras olikt redovisningens uppbyggnad och där även delar av 
tjänster ska rapporteras på olika sätt. I nuläget måste mycket tid genom 
handpåläggning göras om samtliga kostnader fördelat per elev ska beräknas under 
löpande budgetår. 
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Utifrån de konstateranden och uppmaningar som delgivits barn- och 
utbildningsnämnden genom EY:s granskningsrapport och kommunrevisorernas 
PM beslutas följande: 

• Nämnden kommer inledningsvis att löpande under året, under 
förutsättning att önskade uppgifter lämnas från ERP/Unit4, fortsätta att 
få kostnadsredovisningar per skolenhet för kostnadsposterna för 
verksamheterna undervisning (kompletterad), elevassistenter och lokaler. 
F-klassens kostnader kommer då att inkluderas för enheter med ansvar 
även för F-klass. Periodiciteten för den löpande redovisningen sker med 
utgångspunkt från uppföljningarna i april, augusti och bokslut. 

o Redovisningen för undervisningskostnader kompletteras med 
 Kostnad för skolledning enligt Koladas definition 
 Kostnad för stödinsatser enligt Koladas definition 

• Såsom specialpedagoger/speciallärare, 
förberedelseklass med mera 

o Kostnaden för lön för pedagogisk personal under tid för 
kompetensutveckling, inklusive lön för eventuella vikarier finns 
redan i nuvarande redovisningsmodell. 

 

För framtida redovisningar är ambitionen att komplettera redovisningsmodellen 
med: 

• Lärverktyg (undervisningsmaterial): 
o Detta kommer att ske så snart vi tillsammans med IT-avdelningen 

och deras nya administrativa program får korrekta och 
överskådliga underlag över förhyrd IT-utrustning inklusive lärar- 
och elevkonton med mera. Först då kan vi fördela budgeten till 
skolformerna och därmed också löpande följa kostnaderna. 

• Elevhälsa 
• Övriga kostnader: 

o De så kallade OH-kostnader för Hässleholms kommun är inte 
tillgängliga och kommer inte att ingå så som de gör i Kolada.  

Periodiciteten för den kompletterade redovisningsmodellen avser 
bokslutsresultatet för grundskolans årskurs 1 - 9. 

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Niklas Persson  Åsa Persson 

Förvaltningschef   Avdelningschef 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 17 (35) 
Sammanträdesdatum:  
2022-01-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5   
 

Yttrande angående ”Uppföljning av kostnader per elev” 
Dnr: BUF 2021/3026 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:  
 

 Att anta förvaltningens yttrande, bilaga 1, som sitt eget.  
 Att komplettera kostnadsposten för undervisningskostnader med kostnader för 

skolledning och stödinsatser i enlighet med Koladas definitioner.  
 Att vid tre tillfällen under budgetåret erhålla kostnadsredovisning per elev för 

verksamheterna undervisning, elevassistenter och lokaler. Redovisningen ska 
ske på enhetsnivå, och ske i samband med uppföljningarna per april, augusti 
och årsbokslut.  

 Att i samband med årsbokslut, för grundskolans årskurs 1 – 9, redovisa kostnad 
per elev för undervisning, lokaler, lärverktyg, elevhälsa och övriga kostnader.  

 

Beskrivning av ärendet  
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun gjort en 
uppföljning av 2018 års granskning avseende kostnadsfördelning inom skolan. 
Granskningen avsåg kostnad per elev i grundskolan årskurs 1 – 9 och påvisade att 
kommunen hade en jämförelsevis hög kostnad per elev.  
Under hösten 2021 har EY gjort en förnyad granskning med syfte att verifiera att den 
beräkningsmodell som barn- och utbildningsnämnden använder för uppföljning av 
kostnad per elev i grundskolan och säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild.  
Sammanfattningsvis konstateras i granskningen att:

• Nämnden fullföljt den efterfrågande rapporteringen, om än i reviderad modell  
• Det går att ifrågasätta om den reviderade modellen verkligen uppfyller den 
bakomliggande målsättningen av en ökad kostnadskontroll. o Koladas ”Övriga 
kostnader” saknas  

o Nämnden bör beakta om posten för övriga kostnader ska följas upp i 
framtiden då denna post var relativt stor och är hög även i jämförelse med 
Kolada.  
o Kostnader för centrala barn- och elevstödsenheten saknas  

 
• Nämnden bör överväga att utvidga uppföljningen av kostnadsposten för undervisning 
till att även omfatta kostnader för skolledning och utbildning av pedagogisk personal. I 
samband med detta bör man även överväga att inkludera kostnaden för 
undervisningsmaterial för att skapa ett mer rättvisande jämförelsetal för 
undervisningskostnaden.  



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 18 (35) 
Sammanträdesdatum:  
2022-01-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
I revisorernas PM – Uppföljning av kostnadsuppföljning per elev, 2021-12-16. 
Rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att:  
 
• Redovisa samtliga kostnader i uppföljningen, då 20-30% av kostnaden utelämnas, 
vilket dessutom försvårar verifiering av beloppen i nyckeltalen.  
 
Nämndens svar önskas senast 2022-02-15. 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-13, § 4, följande:   
 
Ärendet behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Revisorerna 
Kommunledningskontoret 
 



H'"ssl holm 
kommun 

Socialnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

1 (10) 

Via Teams och i Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2022-01-18, kl. 15:00-15:55 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Sven Lundh (SD) 1:e vice ordförande 
Lena Nilsson (S) 2:e vice ordförande - via Teams 
Maija-Liisa Mogensen (M) - via Teams 
Joakim Karlsson (M) - anmält jo"rhinder 
Ola Lindahl (S) - via Teams 
Linda Ingvarsson (S) - via Teams 
Lena Svensson (C) - via Teams 
Hanna Sjöstrand (SD) - via Teams 
Gunnel Bruhn (SD) - via Teams 
Tony Knutsson (SD) - via Teams 

Maria Tennevi (KD) - via Teams - ersätter Joakim Karlsson (M) 

Tobias Vemmenby (L) - via Teams 
Magnus Akeborn (V) - via Teams 
Thomas Lindell (S) - anmält jo"rhinder 
Ann Jonsson (FV) - anmält jo"rhinder 
Harriette Holmberg (SD) - via Teams 

Sus Lantz, socialchef§§ 1-5 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 1-5 

Sven Lundh (SD) 
Lena Nilsson (S) 

Stadshuset, den 18 januari 2022 

§§ 1-5 

Sekreterare 

Ordförande 
Robin Gustavsson (KD) 

Justerare ~~ l~j~ 
Sven Lundh (SD) 



H ·· ssleholms 
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Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 
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Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Socialnämnden 

Justering ll 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2022-01-18 

2022-01-18 

2022-02-08 

Socialförvaltningen 

2022-02-15 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H'"ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Information från HR-specialist om personal- och arbetsmiljöfrågor § 1 

För kännedom § 2 

Delgivning av ej sekretessbelagda pro... § 3 

lnternkontrollplan 2022 med granskningsrapport för 2021 § 4 

Omorganisation Familjehemsenheten § 5 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H ·ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§1 

Information från HR-specialist om personal- och 
arbetsmiljöfrågor 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av information om personal- och arbetsmiljöfrågor och 
tackar HR-specialist Katarina Borg för föredragningen. 

Beskrivning av ärendet 
Katarina informerar om samverkan på central och lokal nivå, innefattande 
förvaltningsnivå och verksamhetsnivå samt förhandlingar på individnivå. Katarina 
informerar om hur samverkan knyter an till verksamhetsutveckling, om hur de för 
verksamheten uppsatta målen och uppdragen gentemot medborgarna nås. Till detta 
hör frågor om arbetsmiljö och medarbetarinflytande. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§2 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Målreflektion för verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention enligt 
verksamhetsplanens tertial 3 och helår 2021 

2. Förändring i verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention, gällande 
Maria Skåne Nordost 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-11-29 § 243 avseende 
ärendet "Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-
2024" 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-15. Effektivisering av 
kommunens lokalbestånd - framtagning av ett nytt åtgärdsprogram. 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-15. Lokalförsörjningsplan 
för Hässleholms kommun 2022-2026 

6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-15. Uppföljning av 
handlingsprogram för näringsliv och föreningsliv i Hässleholms kommun 
med anledning av Coronavirusets effekter under 2020-2021 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§3 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Beslut 
Socialnämnden beslutat följande: 

Redovisade protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande ej sekretessbelagda protokoll: 

1. Socialnämndens protokoll 2021-12-14 
2. Arbetsutskottets protokoll 2021-12-21 
3. Arbetsutskottets protokoll 2022-01-11 

Socialnämnden 

Justering 

SL ,I 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H .. ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§4 

lnternkontrollplan 2022 med granskningsrapport för 
2021 
Dnr: SF 2022/4 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Plan för intern kontroll 2022 med tillhörande Risk- och väsentlighetanalys 
Godkänns . 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens regler för intern kontroll anger att nämnderna ansvarar för att den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Nämnden ska årligen godkänna en internkontrollplan och granskningsrapport för 
föregående år och överlämna denna till kommunstyrelsen ( ekonomiavdelningen) i 
samband med inlämnandet av verksamhets berättelsen. 

Risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som 
finns under respektive nämnds ansvar och denna ska årligen uppdateras och ligga 
till grund för de moment som tas med i kontrollplanen. 

Planen för intern kontroll ska utformas utifrån kommunens regler för intern 
kontroll, risk- och väsentlighetsanalys, gemensamma kontrollmoment, och 
rekommendationer från kommunstyrelsens bedömning samt verksamhetens behov 
av granskning. Kontrollmoment som uppvisade brister föregående år ska alltid ingå 
i kontrollplanen. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01 -18 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-11, § 2, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

1. Plan för intern kontroll 2022 med tillhörande Risk- och väsentlighetanalys 
godkänns 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2021 godkänns 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Sus Lantz 
Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H ·ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§5 

Omorganisation Familjehemsenheten 
Dnr: SF 2022/6 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att omorganisera Familjehemsenheten och inrätta en ny tjänst som enhetschef för 
familjehemssekreterarna. 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av verksamhetsområde barn och unga som innebär följande: 
Att tjänsten som specialistsocialsekreterare avvecklas och att en ny tjänst som 
enhetschef för familjehemssekreterarna inrättas. Enheten kommer då att ledas och 
styras av två enhetschefer med VEPA-ansvar för varsin grupp, barnsekreterare 
respektive familjehemssekreterare. De två grupperna inom enheten har ett 
gemensamt uppdrag utifrån olika roller och de ska därför tillhöra samma enhet, 
familjehemsenheten Gämför utredningsteamen, utredningsenheten) . 
Specialistsocialsekreterare roll upplevs otydlig och när den inrättades fanns det 
specialistsocialsekreterare inom utredning som nu är avskaffade. Att liksom inom 
utredningsenheten ersätta den med en chef blir därmed en tydligare organisation 
med gemensam struktur. 

Familjehemsenheten står inför stora ekonomiska utmaningar och verksamheten 
behöver utvecklas för att bli självförsörjande vad gäller familjehem i stället för att 
anlita konsulentstödda familjehem. Åtgärder i form av en ny mentors baserad modell 
inspirerad av Mockingbird family model är beslutad av socialnämnden i december 
2021. För att implementera, driva och utveckla verksamheten krävs ett nära och 
tillgängligt ledarskap. Att organisera i mindre grupper med ett nära ledarskap, korta 
beslutsvägar och hög tillgänglighet har visat sig vara en framgångsfaktor inom 
övriga delar av verksamhet barn och unga. Strukturen har ökat, personalomsättning 
har minskat och effektiviteten har ökat som en konsekvens av omorganisationen av 
utredning barn och unga. Att gå i samma riktning inom familjehemsenheten är 
därmed en beprövad, naturlig och logisk utveckling av verksamheten för att skapa 
en hållbar och attraktiv arbetsplats. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H0 ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-11, § 3, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Att omorganisera Familjehemsenheten och inrätta en ny tjänst som enhetschef för 
familjehems sekreterarna. 

Sänt till: 
Petter Hector 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H"" si holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Ordföranderummet, Tingshusgatan, 2022-01-25, kl. 08:30-09:50; 10:05-10:45 

Robin Gustavsson (KD), ordförande 
Sven Lundh (SD), vice ordförande 
Lena Nilsson (S) 

Elin Hesslefors, nämndsekreterare §4 

Lena Nilsson (S) 
Sven Lundh (SD) 

Socialförvaltningen, den 25 januari 2022. 

§4- §4 

Sekreterare 
Elin Hesslefor 

Ordförande ~ ~44~~6c>? 

Justerare 

Robin Gustavsson (KD) 

~J)_~ 
Lena Nilsson (S) 

1 (4) 



Hässl ho ms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-01-25 

2022-01-25 

2022-02-15 

Socialförvaltningen 

-- ~ -~ ~ -- --- ---·- ------ ···--- ---·Elin Hes;i~f ~~"i1/'~ 
2022-02-22 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

För kännedom 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 
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Yttrande över Granskningsrapport 2021, hantering av 
orosanmälningar 

  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna yttrandet och överlämnar det som sitt eget till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  

Efter en granskningsrapport av EY, Ernest and Young, av Socialnämndens arbete 
med anmälningar om oro för barn, har fyra rekommendationer lämnats.  

Rekommendationerna handlar om att säkerställa att förhandsbedömningar görs 
inom lagstadgad tid, att säkerställa att barn och vårdnadshavare kommer till tals i 
förhandsbedömningar, att återföring till anmälare kan göras och att lag- och 
kvalitetskrav följs.  

Varje punkt för sig beskrivs nedan. Mottagningsenheten kommer att arbeta med 
dessa förbättringsområden under året och framöver. Förbättringsområdena avser 
hela förvaltningen eftersom granskningen har skett på ett stickprov av alla 
förhandsbedömningar, både de som görs på Mottagningsenheten och de som görs i 
Utredningsteamen. I de delar som avser redovisning av förhandsbedömningar inom 
14 dagar avses enbart Mottagningsenheten och det är den statistiken som kommer 
att redovisas för socialnämnden via målreflektioner under året.  

Mottagningsenheten kommer att förstärka personalresurserna med en tjänst, 5,0 
resurser i stället för 4,0. En utökad personalresurs kommer att bidra till högre 
måluppfyllelse. Det kommer även att ge större möjligheter till att involvera barn och 
vårdnadshavare under förhandsbedömningen i de fall det bedöms lämpligt. 
Utvecklingen mot en förbättrad kvalité kommer att påverkas. På 
Mottagningsenheten finns hög kompetens i uppdraget, engagerade medarbetare och 
enhetschef vilket är en stor styrka i det fortsatta arbetet. 

Hässleholms 
kommun 
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Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av revisorerna i Hässleholms kommun granskat 

socialnämndens hantering av orosanmälningar gällande barn och unga. I 

granskningen har intervjuer genomförts med nämndens presidium, ansvariga 

chefer i verksamheten samt urval av socialsekreterare som hanterar inkomna 

orosanmälningar.  

De har tagit del av dokumentation för styrning och uppföljning samt genomfört 

en stickprovsundersökning. Den sammanfattande bedömning är att 

socialnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig hantering av 

orosanmälningar avseende barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.  

 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas socialnämnden följande:  

 

• Säkerställa att det fattas beslut att inleda utredning eller inte inleda 

utredning inom 14 dagar från att en orosanmälan inkommit. 

 

Det finns en hög medvetenhet och kunskap om de lagar och anvisningar 

som reglerar verksamheten med förhandsbedömningar på 

Mottagningsenheten. Däremot har det inte varit möjligt att med befintliga 

resurser uppnå det lagkrav om förhandsbedömningar inom 14 dagar fullt 

ut. I de prioriteringar som görs på Mottagningsenheten har den 

omedelbara skyddsbedömningen högsta prioritet. Den anger hur vi 

fortsättningsvis behöver prioritera arbetet med barnet som anmälan 

handlar om. Det innebär att när trycket och inflödet är högt behöver de 

barn vars situation vi inte känner till allvarlighetsgraden för prioriteras. 

Detta får till följd att det som inte prioriteras i första hand är 

dokumentation av redan genomförda eller påbörjade 

förhandsbedömningar där vi redan har gjort den omedelbara 

skyddsbedömningen. Det går att utläsa av den statistik som tas ut varje 

månad hur inflödet, antal förhandsbedömningar över tid och 

medarbetarnas frånvaro och vakanta tjänster hänger ihop.  

 

 

•  Säkerställa barns och vårdnadshavares delaktighet i 

förhandsbedömning. 

 

Mottagningsenhetens socialsekreterare har i uppgift, och det framgår av 

deras rutiner att de ska prata med barn, ungdomar och vuxna som 
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aktualiseras hos Socialtjänsten. Det är huvudregeln och undantag från 

denna ska dokumenteras. Om det är så att en förhandsbedömning leder 

till utredning kan vi dokumentera i den. Om utredning inleds behöver en 

bedömning göras om lämpligheten av att prata med barnet. Hänsyn 

behöver tas till det enskilda barnet. Ofta har bedömningen gjorts att 

barnet kommer att komma till tals i utredningen och för att inte utsätta 

barnet för upprepade samtal har Mottagningsenheten avstått från att ha 

samtal och dokumenterat detta. I dessa fall har det tidigt blivit tydligt att 

utredning skulle inledas. Alla vårdnadshavare har rätt till att få delta och 

ta del av en förhandsbedömning som görs kring deras barn. Det finns 

undantag från detta. I speciella fall kan det vara lämpligt att vänta, till 

exempel när vi är påverkade av polisens förundersökningssekretess.  

De barn som vi inte inleder utredning för behöver även de komma till tas 

och få information i högre grad än tidigare.  

När det gäller denna punkt är vår bedömning att detta är ett 

förbättringsområde och det finns en stor frustration hos medarbetarna 

som även på denna punkt har prioriterat bort och blivit mindre 

motiverade till att ha samtal när resurserna har varit begränsade.  

 
 

• Säkerställa att information om att utredning har inletts, inte har inletts 

eller redan pågår återkopplas till anmälare. 

 

Återkoppling till anmälare som har anmälningsskyldighet finns i de 

rutiner som socialsekreterarna på Mottagningsenheten följer. Det behöver 

tydliggöras vid anmälan hur de vill ha återkoppling på anmälan. 

Socialsekreterarna försöker att möjligaste mån ringa tillbaka till 

anmälaren. Processen ser ut så att Mottagningsenheten lämnar ifrån sig 

förhandsbedömningen till Utredningsteamen senast efter 14 dagar eller så 

läggs förhandsbedömningen i en pärm som inte får vara i registerform. 

Uppgifterna lämnar Mottagningsenheten på något sätt och om det då inte 

har gått att nå anmälaren inom den tid som ärendet finns på 

Mottagningsenheten så blir det brister i dokumentationen och i 

återföringen. Vi kommer att försöka bli tydligare i att undersöka hur 

återföring kan ske direkt vid en anmälan. Det är även så att den som 

anmäler, utifrån sin anmälningsplikt, har möjlighet att ta kontakt med oss 

och fråga. Viktigt att notera att det enbart är andra som i sin 

yrkesutövning kommer i kontakt med barn som har anmälningsplikt och 

rätt till återföring. Detta gäller inte privatpersoner.  
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• Tillse kontroll av följsamhet till lag- och kvalitetskrav inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Mottagningsenheten har en statistikuppföljning som görs varje månad 

över inflöde, förhandsbedömningar i tid och antalet inledda utredningar.  

I verksamhetsplanen för 2022 har målet för förhandsbedömningar inom 

14 dagar satts till 100%. Detta ska rapporteras tre gånger per år genom 

Målreflektioner som Socialnämnden tar del av. Det är inte realistiskt att 

anta att detta mål går att uppnå, men samtidigt är det inte möjligt att 

uppskatta hur många som kommer att gå över den tiden. Lagstiftningen 

säger 14 dagar med vissa undantag. Undantagen handlar om när det inte 

går att få tag på berörda personer av olika anledningar, eller som tidigare 

nämnts, påverkas av polisens arbete. Anledningarna får inte handlar om 

medarbetares frånvaro eller arbetsbelastning. Vi bedömer inte att det är 

möjligt att uppnå 100%, men vi kan heller inte sätta ett annat mål 

eftersom lagstiftningen är tydlig. De förhandsbedömningar som går över 

tid granskas av enhetschef varje månad. Framöver, för 2022 hoppas vi 

kunna få stöd av kvalitetssamordnare för att ta fram och sammanställa 

anledningarna till avvikelserna.  

 

Enhetschef på Mottagningsenheten följer alla medarbetare regelbundet 

med täta genomgångar av tjänsterna och detta kommer att fortsätta.  
 

 

Sändlista: 

Gunnel Nordin 
Socialförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av revisorerna i Hässleholms kommun granskat socialnämndens hantering 

av orosanmälningar gällande barn och unga. I granskningen har intervjuer genomförts med 

nämndens presidium, ansvariga chefer i verksamheten samt urval av socialsekreterare som 

hanterar inkomna orosanmälningar. Vi har tagit del av dokumentation för styrning och 

uppföljning samt genomfört en stickprovsundersökning. 

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 
hantering av orosanmälningar avseende barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.  

Granskningen visar att nämnden har organiserat sin verksamhet med ett mottag och 
utredningsgrupper. Det finns rutiner som tydliggör ansvar och hantering av orosanmälningar, 
dock framgår det att samtliga rutiner inte följs. Socialnämnden har enligt vår bedömning 
säkerställt att det genomförs en omedelbar skyddsbedömning, men inte att beslut om att inleda 
utredning eller inte inleda utredning fattas inom 14 dagar.  

Av granskningens iakttagelser framgår att enhetschef inom mottagningsenheten har 
kontinuerlig uppföljning av volymer och därigenom kontrollerar att samtliga inkomna 
orosanmälningar hanteras. Nämnden delges information om volymer i samband med delårs- 
och årsrapporter och kontrollerar att förhandsbedömningar sker inom föreskriven tid. Vi 
bedömer att nämndens uppföljning och kontroll av följsamhet till lag- och kvalitetskrav inte är 
tillräcklig. I sammanhanget vill vi framhålla barns och vårdnadshavares delaktighet och 
inflytande samt återkoppling till anmälare som särskilt angeläget att beakta.  

Det finns strukturer för samverkan med för- och grundskola inom ramen för Tre förvaltningar. 
Vi bedömer att uppföljning av denna samverkan bör utvecklas i syfte att säkerställa att resurser 
riktas dit de bäst behövs. 

Information om anmälningsskyldighet sker inte systematiskt, vilket enligt vår bedömning kan 
utgöra en risk för att yrkesverksamma inte anmäler oro för barn som far illa. Ansvar för 
information om anmälningsskyldighet åligger inte ensamt socialnämnden. Att andra 
yrkesverksamma anmäler oro för barn som far illa påverkar dock socialnämndens möjligheter 
att fullgöra sitt ansvar att tillse att barn får det stöd och den hjälp som de behöver.  

  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:  

 Säkerställa att det fattas beslut att inleda utredning eller inte inleda utredning inom 14 
dagar från att en orosanmälan inkommit. 

 Säkerställa barns- och vårdnadshavares delaktighet i förhandsbedömning. 

 Säkerställa att information om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår 
återkopplas till anmälare. 

 Tillse kontroll av följsamhet till lag- och kvalitetskrav inom ramen för sitt systematiska 
kvalitetsarbete. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

När vårdnadshavare inte kan ta sitt ansvar fullt ut är det socialtjänsten som ska se till att barn 
och unga får det stöd och den hjälp som de behöver. För att kunna göra det behöver de hjälp 
att uppmärksamma barn som far illa. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter 
som berör barn och unga (exempelvis skola, hälso- och sjukvård och tandvård) är enligt lag 
skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.  

När en anmälan kommer in ska socialtjänsten göra en bedömning av om barnet eller den unge 
har behov av omedelbart skydd. Vidare ska de genom förhandsbedömning bedöma om det 
finns behov av att inleda en utredning som i sin tur ska klarlägga om det som har kommit in 
via anmälan kan föranleda någon åtgärd från nämndens sida. I socialnämndens hantering av 
orosanmälningar är frågor om rättssäkerhet och barnets eventuella behov av skydd särskilt 
angeläget.  

Av Socialstyrelsens lägesrapport för individ- och familjeomsorg 2020 framgår att antalet 
anmälningar avseende barn som far illa eller misstänks fara illa har ökat totalt sett i landet 
under de senaste åren. Trenden visar sig även i Hässleholms kommun. Antalet 
orosanmälningar har under en tioårsperiod (2010–2020) ökat med 167 procent gällande barn 
och unga. Mellan åren 2019 och 2020 var ökningen 17 procent. Socialstyrelsen ser positivt på 
att fler aktörer anmäler barn som far illa eller sina misstankar om att barn far illa, och lyfter i 
detta sammanhang fram vikten av att fånga upp barn och unga i ett tidigt skede av en 
ogynnsam utveckling och att flera aktörer samverkan kring dessa barn.  

Mot bakgrund av ovanstående och genomförd risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna 
identifierat arbetet med orosanmälningar avseende barn och unga som ett riskområde under 
2021 och beslutat att genomföra en fördjupad granskning inom området.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte har varit att bedöma om socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig 
hantering av orosanmälningar avseende barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 
 Har nämnden tillsett att organisation och ansvar avseende orosanmälningar är väl 

definierad och dokumenterad?  
 Säkerställer nämnden att det sker en omedelbar skyddsbedömning och att det fattas 

beslut att inleda utredning eller inte inleda utredning inom 14 dagar? 
 Har socialnämnden säkerställt ändamålsenliga strukturer för samverkan med förskola 

och grundskola kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa? 
 Finns rutiner och systematik avseende information till andra kommunala aktörer 

gällande skyldigheten att anmäla misstankar om att barn far illa? 
 Har nämnden säkerställt ändamålsenliga former för uppföljning och kontroll av 

hantering av orosanmälningar? 

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på dokumentstudier, intervjuer och en stickprovsundersökning.  

Vi har tagit del av nämndens styrande dokument inom området samt de processer och rutiner 
som avser hanteringen av orosanmälningar. Vi har också tagit del av nämndens uppföljning 
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inom de områden som omfattas av syfte och revisionsfrågor. Granskningen har innefattat en 
genomgång av socialnämndens protokoll för året fram till november 2021.  

Intervjuer har genomförts med nämndens presidium, ansvariga chefer i verksamheten samt 
urval av socialsekreterare som hanterar inkomna orosanmälningar. Samtliga underlag och 
intervjuade funktioner framgår av rapportens källförteckning, se bilaga 1. 

Stickprovsundersökningen har skett genom granskning av ett slumpmässigt urval av 15 
inkomna orosanmälningar under perioden 1 januari 2021 till 24 september 20211. Då urvalet 
utgör ett mycket begränsat antal orosanmälningar i förhållande till totalen kan det inte 
användas för att dra generella slutsatser kring hanteringen. Stickprovsundersökningen ger en 
indikation på om/hur hanteringen följer lag och kommunala rutiner för hantering av 
orosanmälningar. Sammanställning av kontrollpunkter och resultat av aktgranskning framgår 
av bilaga 2.  

Granskningen är genomförd september - december 2021. Samtliga intervjuade har getts 
möjlighet att kontrollera sakinnehållet i rapporten.  

Revisionen har genomfört en fördjupad granskning av barn- och utbildningsnämndens 
samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa under samma period. Några 
iakttagelser från granskningen har lyfts in i denna granskning. Detta står då tydligt angivet, se 
avsnitt 3.2 och 3.3. 

2.4. Revisionskriterier 

Granskningen utgår från följande revisionskriterier: 

2.4.1. Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § 

Enligt kommunallagens 6 kap. 6 §, ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  

2.4.2. Socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap. 1 §, 3 kap. 4–5 §§ och 14 kap 1b §.  

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. I enlighet med socialtjänstlagen 11 kap. 1 
§ ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan 
eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd 
av nämnden. När det har inkommit en anmälan som rör barn eller unga ska socialnämnden 
genast göra och dokumentera en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av 
omedelbart skydd, en så kallad skyddsbedömning. Beslut att inleda eller inte inleda utredning 
ska fattas inom 14 dagar efter att anmälan har kommit in. Inför beslutet genomförs en så kallad 
förhandsbedömning.  

Enligt 14 kap. 1 b § får socialnämnden informera den som gjort anmälan om att utredning har 
inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till 
anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

När det är lämpligt ska socialnämnden enligt 3 kap. samverka med andra samhällsorgan i den 
uppsökande verksamheten och vid utformning av insatser för den enskilde.  

 
1 1 Totalt antal registrerade orosanmälningar avseende barn och unga var under perioden 1913. 
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2.4.3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 4 kap 2 §. 

Den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för 
verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. I ansvaret ingår att identifiera, beskriva och fastställa de 
processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Den som bedriver 
socialtjänst ansvarar även för att personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna 
som ingår i ledningssystemet. Egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning 
som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. 

2.4.4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om 
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 
5 kap. 1– §§. 

Angivna paragrafer i SOSFS 2014:5 ska tillämpas vid dokumentation avseende aktualisering 
och förhandsbedömning av ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL). Föreskrifterna anger bland 
annat särskilda bestämmelser om vilka uppgifter dokumentationen av ansökan, 
förhandsbedömning och omedelbar skyddsbedömning ska innefatta.  

2.4.5. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som 
gäller barn och unga.  

SOSFS 2014:6 anger allmänna råd till socialnämnden vid arbete med barn och unga enligt 
socialtjänstlagen i fråga om exempelvis anmälan och förhandsbedömning. Av de allmänna 
råden framgår bland annat att socialnämnden bör informera den som gjort anmälan om att 
anmälan har tagits emot och av vem den tagits emot.  

Om anmälan rör ett barn, bör socialnämnden informera anmälaren om möjligheten till 
återkoppling om huruvida utredning inletts, inte har inletts eller redan pågår.  

Innan socialnämnden beslutar om att inte inleda utredning bör uppgifter som finns i 
förekommande personakt beaktas. Även tidigare inkomna anmälningar hos den egna 
nämnden bör beaktas.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Organisation och ansvar 

I avsnittet framgår iakttagelser och bedömning utifrån följande revisionsfrågor: 

 Har nämnden tillsett att organisation och ansvar avseende orosanmälningar är väl 
definierad och dokumenterad?  

 Säkerställer nämnden att det sker en omedelbar skyddsbedömning och att det fattas 
beslut att inleda utredning eller inte inleda utredning inom 14 dagar? 

3.1.1. Iakttagelser 

Organisation 

Socialförvaltningens verksamhet är organiserad inom tre verksamhetsområden; Mottag, stöd 
och prevention, Barn och unga samt Vuxna. Varje verksamhetsområde leds av 
verksamhetschef och innefattar flera enheter.  

Inkomna orosanmälningar avseende barn och unga hanteras främst av mottagningsenheten 
inom Mottag, stöd och prevention. Mottagningsenheten består av fyra socialsekreterare och 
leds av en enhetschef. De ansvarar för att ta emot ansökningar, anmälningar och information 
som inkommer på annat sätt till socialtjänsten. Enheten hanterar ärenden avseende såväl barn 
och unga som vuxna.  

Den gemensamma mottagningsenheten bildades år 2019 då det genomfördes en större 
omorganisation i verksamheten. Ansvar för mottagning och utredning delades då upp i olika 
enheter. Bakgrunden till denna förändring var enligt förvaltningschef att skapa en väg in och 
säkerställa likvärdighet i bedömningar och beslut.  

Om det inkommer en anmälan i ett redan pågående ärende eller ett ärende som nyligen 
avslutats2 hanteras den av en utredningsenhet inom Barn och unga. Inom 
verksamhetsområdet finns det fyra utredningsenheter (team). Enheterna leds av enhetschefer 
och ansvarar för utredning, beslut och verkställighet av ärenden som rör barn och unga i 
åldrarna 0–18 år. Inom varje enhet arbetar 5–6 socialsekreterare. Organiseringen med fyra 
utredningsenheter är ny sedan 2020, tidigare arbetade alla utredande socialsekreterare i 
samma enhet. Den nya organiseringen innebär att respektive enhet tar emot nya ärenden var 
fjärde vecka. Enligt intervjuade har detta bland annat inneburit ett större lugn bland personalen 
de veckor de vet att de inte kommer att få nya ärenden och en större beredskap för att boka 
möten de veckor de tar emot nya ärenden. Det uppges att ansvarsfördelningen mellan 
mottagningsenheten och utredningsenheterna är tydlig. Samtliga intervjuade uppger att 
samarbetet mellan enheterna fungerar bra. 

Hässleholms kommun har en gemensam social jour med andra kommuner i nordöstra Skåne. 
Den sociala jouren är lokaliserad i Kristianstad och ansvarar för att ta emot och hantera 
ärenden efter klockan 16.30 på vardagar och under helgdagar. Mottagningsenheten får 
information från jouren nästkommande vardag om de har hanterat eller tagit emot ett ärende 
som tillhör Hässleholm. 

 
2 Inom tre månader. 
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Volymer 

Socialnämnden har i verksamhetsberättelse och annan uppföljning redogjort för en kraftig 
ökning av antalet inkomna orosanmälningar under den senaste tioårsperioden (167%). 
Statistik visar att såväl antal anmälningar som antalet barn som berörs av orosanmälningar 
har ökat. Den faktiska ökningen framgår i avsnitt 3.5.  

Enligt samtliga intervjuade har det ökade antalet orosanmälningar påverkat 
arbetsbelastningen i hela verksamheten. Det framgår av verksamhetsberättelsen att antalet 
utredningar, insatser och placeringar ökar till följd av det ökade inflödet av orosanmälningar. 
Vi har inte tagit del av någon aktuell statistik som visar på utvecklingen avseende utredningar, 
insatser och placeringar över tid.  

Intervjuade socialsekreterare framhåller att de i perioder upplever stress och oro över att inte 
hinna med arbetet. Det höga inflödet under hösten 2020 nämns som särskilt utmanande. Vid 
tiden för granskningen uppger socialsekreterarna att de kan hantera nuvarande volymer och 
att de känner en trygghet i att de får hjälp och stöd från chefer och kollegor när de behöver 
och efterfrågar det.  

Socialnämnden har under flera års tid redovisat ekonomiska underskott. Underskotten har 
inneburit effektiviseringar i verksamheten där ovan nämnda omorganisation har utgjort en 
åtgärd. Samtliga intervjuade framhåller att nämndens ekonomiska situation med 
återkommande underskott har inneburit att de inte har kunnat utöka personalresurserna i den 
omfattning som de anser skulle krävas utifrån volymökningen. Under hösten 2020 
genomfördes en extern genomlysning med fokus på att hitta vägar för att socialnämnden ska 
ha en budget i balans. Uppdraget beslutades på uppdrag av kommunstyrelsen. Ett 
konstaterande i genomlysningen var att förvaltningen hade varit följsam mot förväntade 
effektiviseringar och att 80 procent av de kostnader som genereras i nämndens verksamheter 
är biståndsbedömda (lagstyrda) insatser. 

Processer och rutiner 

Vi har tagit del av dokumenterade rutiner som tydliggör mottagningsenhetens ansvar och 
hantering av inkomna ansökningar och anmälningar. Olika rutiner finns för hantering av 
ärenden avseende barn och unga, vuxna och våld i nära relation. Det framgår av rutinerna att 
de har tagits fram av berörda enheter och godkänts av enhetschefer. Det framgår datum från 
när rutinerna är giltiga, men inte när de ska följas upp. Vid sakgranskning framkommer att 
rutinerna revideras vid behov och utvärderas efterhand. Verksamhetens rutiner innehåller 
särskilda avsnitt för hur ärenden som avser misstanke om brott mot barn och hur andra 
uppgifter om våld och övergrepp ska hanteras.  

Intervjuade socialsekreterare uppger att de främst utgår från lagstiftning och annan nationell 
styrning3 i arbetet, men att rutinerna utgör ett gott stöd som konkretiserar styrningen och 
tydliggör ansvar i processen för att hantera orosanmälningar.  

Nämndens hantering av olika delar i processen beskrivs nedan. 

 
Anmälan inkommer 
Enligt kommunens hemsida lämnas en orosanmälan enklast till förvaltningens 
mottagningsenhet via telefon. På hemsidan framgår också förvaltningens postadress och att 
det finns möjlighet att använda e-tjänst för att göra en orosanmälan. Anmälningar som 
inkommer via brev, e-post eller e-tjänst läggs in i systemet av en registrator.  

 
3 Föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens handböcker. 
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Av förvaltningens rutiner framgår vilken information en anmälan bör innehålla. Enligt 
intervjuade socialsekreterare efterfrågas den specifika informationen i de fall en anmälare 
kontaktar dem via telefon. E-tjänsten innehåller fält som utgår från denna information.  

Inom mottagningsenheten har en socialsekreterare jour varje dag mellan klockan 8.00-16.30. 
Socialsekreterare med jour ansvarar för att ta emot och aktualisera inkomna anmälningar samt 
genomföra en omedelbar skyddsbedömning.  

I de fall ärendet är pågående eller nyligen avslutat registrerar mottagningsenheten ärendet i 
verksamhetssystemet och lämnar det vidare till ansvarig socialsekreterare i 
utredningsgruppen. Vid pågående utredning kopplar socialsekreterare anmälan till 
utredningen. Vid pågående insats sker förfarandet utifrån den framtagna rutinen. 

 
Omedelbar skyddsbedömning 
Det framgår av rutinen att mottagningsenheten ansvarar för att genomföra en omedelbar 
skyddsbedömning samma dag som anmälan inkommer (om anmälan inkommer under dagtid). 
När anmälan fördelas direkt till socialsekreterare i utredningsgruppen är det dennes ansvar att 
genomföra en omedelbar skyddsbedömning. 

Skyddsbedömningen dokumenteras i verksamhetssystemet. I de fall akuta åtgärder behöver 
vidtas fattas beslut att inleda utredning. Då involveras socialsekreterare från 
utredningsgruppen i arbetet.  

Resultatet från granskningens stickprovsundersökning visar att en omedelbar 
skyddsbedömning har genomförts i samtliga granskade ärenden. Det finns namn och 
befattning på den som gjort bedömningen och skyddsbedömningarna är formulerade med 
utgångspunkt i det enskilda ärendets karaktär.  

 
Förhandsbedömning 
Mottagningsenheten och utredningsenheterna har ansvar för att genomföra 
förhandsbedömningar. Förhandsbedömningen ska resultera i ett beslut om att inleda utredning 
eller inte inleda utredning inom 14 dagar.  

Rutinerna anger vad som ska dokumenteras vid en förhandsbedömning. Det framgår vilka 
kontakter som kan tas under förhandsbedömning (anmälaren och de som anmälan berör) och 
att det är lämpligt att informera vårdnadshavare om att en anmälan har inkommit. I 
granskningens stickprovsundersökning framgår det att vårdnadshavare har underrättats om 
inkommen orosanmälan i åtta av 15 ärenden. I övriga ärenden saknas dokumentation om 
detta. 

Av rutiner framgår det att familjer som berörs av orosanmälan i första hand ska kallas till möte 
på socialförvaltningen under förhandsbedömningen. Vid intervjuer framkommer dock att det 
ökade ärendeantalet har lett till att socialsekreterarna inte har kunnat träffa samtliga barn 
och/eller deras vårdnadshavare. Istället har kontakt skett över telefon i ärenden som bedömts 
som mindre allvarliga. Enligt intervjuade enhetschefer kan detta ha påverkat kvaliteten i 
utförandet negativt. De ser det exempelvis som en risk för att familjer inte blir hänvisade till 
kontakt med andra aktörer i samma utsträckning som vid fysiska besök, trots att det kan finnas 
behov av det.  

Enligt intervjuade enhetschefer arbetar verksamheten för att se till att barn kommer till tals i 
ärenden som berör dem. Granskningens stickprovsundersökning visar att barnet har kommit 
till tals i tre av nio ärenden där det bedöms relevant4. I två av ärendena där barnet inte har 

 
4 I de sex ärenden det inte bedömts relevant har utredning inletts omedelbart eller har anmälan 
kopplats till en redan pågående utredning. Då ska samtal med barn ska inom ramen för utredningen. 

EY 
Building a better 
working world 



 
 
 

9 

kommit till tals framgår det dock av förhandsbedömningen att socialsekreterare har erbjudit 
barnen samtal. 

Enligt förvaltningens rutiner ska tidigare kännedom kring barnet/familjen dokumenteras i 
förhandsbedömning. Det finns ett särskilt fält för detta i det dokument för förhandsbedömning 
som finns i verksamhetssystemet. I granskningens stickprovsundersökning framgår 
beskrivning av tidigare kännedom i åtta av tolv ärenden där det anses relevant5. 

 
Beslut att inleda utredning eller inte  
Förhandsbedömningen leder till ett beslut om att inleda utredning eller inte. Socialsekreterare 
i mottagningsenheten har delegation för att fatta beslut om att inleda utredning. Enhetschef 
har delegation för att fatta beslut om att inte inleda utredning. För att säkerställa kvalitet i 
bedömningar och beslut läser, enligt uppgift, enhetschef samtliga förhandsbedömningar innan 
beslut fattas. 

Om det framkommer uppgifter om att barn har blivit utsatta för eller bevittnat våld inleds enligt 
uppgift alltid en utredning. Stickprovsundersökningen innefattade ett ärende där ett barn 
bevittnat våld. Utredning inleddes dagen efter anmälan inkom. 

Efter att mottagningsenhetens socialsekreterare har fattat beslut om att inleda utredning 
lämnas ärendet till chefen för den utredningsenhet som har jour aktuell vecka. Ärendet fördelas 
samma eller nästkommande dag. Enligt intervjuade har utredningsgruppernas nya 
organisering medfört att det går snabbare från beslut att inleda utredning till dess att familjen 
kallas till möte med utredande socialsekreterare.  

Förvaltningens månatliga uppföljning6 inom mottagningsenheten visar att antalet ärenden där 
det fattas beslut att inleda utredning eller inte inom 14 dagar varierar. Enligt intervjuade beror 
detta på aktuellt inflöde och tillgängliga resurser i mottagningsenheten. Det framhålls att 
verksamheten är sårbar och att det är svårt att hålla tiderna om någon är sjuk eller har 
semester. Enligt nämndens delegeringsregler ska enhetschef besluta om att förlänga tidsfrist 
för att inleda eller inte inleda utredning efter anmälan när det står klart att beslut inte kan fattas 
inom 14 dagar. I samband med sakkontroll kommenterar förvaltningen att sådant beslut inte 
kan fattas eftersom det vid förhandsbedömning inte finns något upprättat ärende. I de fall det 
framgår att förhandsbedömning befaras överskrida 14 dagar diskuteras olika tillvägagångssätt 
för att undvika detta tillsammans med enhetschef. Granskningens stickprovsundersökning 
visar att det fattades beslut att inleda utredning eller inte inom 14 dagar i 11 av 12 granskade 
ärenden där det genomfördes en förhandsbedömning. 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att nämnden till delvis har tillsett att organisation och ansvar avseende 
orosanmälningar är väl definierad och dokumenterad.  

Socialstyrelsen föreskriver att den som bedriver socialtjänst ska identifiera, beskriva och 
fastställa de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 
Granskningen visar att socialnämnden har organiserat sin verksamhet med ett mottag och 
utredningsgrupper i syfte att effektivisera flöden och tydliggöra ansvar. Det finns 
dokumenterade rutiner för hantering av orosanmälningar inom olika verksamheter, som 
konkretiserar och tydliggör de delar som socialtjänstlagen, föreskrifter och allmänna råd anger.  

Intervjuer och stickprovsundersökning visar dock på att samtliga rutiner inte följs, vilket enligt 
vår bedömning medför risk för bristande rättssäkerhet och likvärdighet i handläggningen. Vi vill 

 
5 I de tre ärenden det inte bedömts relevant har anmälan kopplats till en redan pågående utredning. 
6 Avser anmälningar som hanteras inom mottagningsenheten. 
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framhålla att det är av särskilt vid för nämnden att uppmärksamma barns och vårdnadshavares 
delaktighet och inflytande i processen. Vi ser bekymmersamt på att moment prioriteras bort till 
följd av hög arbetsbelastning.  

Vi bedömer att nämnden säkerställer att det sker en omedelbar skyddsbedömning. Nämnden 
säkerställer däremot inte fullt ut att det fattas beslut att inleda utredning eller inte inleda 
utredning inom fjorton dagar. Socialtjänstlagens 11 kap. 1 a § andra stycket anger att beslut 
kan fattas senare om det finns synnerliga skäl. Det framgår inte av granskningen att 
förhandsbedömningar tar längre tid än 14 dagar på grund av synnerliga skäl. 
 
Vi vill uppmärksamma nämnden på att beslut att förlänga tidsfrist för att inleda eller inte inleda 
utredning inte är tillämpbart och därmed inte kan delegeras. 

3.2. Samverkan 

I avsnittet framgår iakttagelser och bedömning utifrån följande revisionsfråga: 

 Har socialnämnden säkerställt ändamålsenliga strukturer för samverkan med förskola 
och grundskola kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa? 

3.2.1. Iakttagelser 

Tre förvaltningar 

Sedan år 2014 finns en etablerad samverkan mellan socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden rörande barn och ungas utveckling och rättigheter. 
Samarbetet bygger på en politisk överenskommelse och kallas Tre förvaltningar. På 
övergripande politisk nivå finns en styrgrupp som består av nämndernas presidium samt 
respektive förvaltningschef. Styrgruppen ansvarar för utveckling och uppföljning av samarbetet 
samt för att lyfta ärenden till respektive nämnd för beslut. Styrgruppen beslutar om en 
verksamhetsplan som utgör grund för vilka områden som är prioriterade att samarbeta kring 
och som anger befintliga utvecklings- och genomförandegrupper.  

Det operativa arbetet leds av en ledningsgrupp som bemannas av verksamhetschefer från 
förvaltningarna och en processledare. Ledningsgruppen träffas en gång i månaden och 
ansvarar för att leda arbetet inom Tre förvaltningar i enlighet med de beslut som styrgruppen 
tar och i enlighet med verksamhetsplanen.  

Av Tre förvaltningars verksamhetsplan för 2019–2021 framgår det att socialnämndens 
verksamhet bland annat ingår i en grupp som syftar till att utveckla och implementera en 
elevhälsobaserad modell för att möta barn som uppvisar psykisk ohälsa. Andra samarbeten 
som beskrivs är att socialrådgivare ingår i ett utökat barnstödsteam på förskolan som möjliggör 
för förvaltningarna att komma åt barns behov av stöd i tidigt skede och att det finns en 
lotsmodell som ger förvaltningarna redskap för att gemensamt ta fram en samordnad 
individuell plan (SIP) för barn och unga. Inom ett särskilt team (Team 3) sker tvärprofessionell 
samverkan mellan olika verksamheter genom individuellt stöd i barnens vardagsmiljö. 

Socialnämnden tar del av Tre förvaltningars minnesanteckningar samt upprättad 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Enligt nämndens presidium fungerar samarbetet 
inom Tre förvaltningar generellt bra. De uppger att genomförda projekt har visat goda resultat. 
Inom socialnämndens verksamhet noteras en ökning av barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Detta är enligt nämndens presidium exempel på ett område som ska 
lyftas inom Tre förvaltningar framöver. Enligt presidiet ska Tre förvällningars styrgrupp ta del 
av en redovisning av hur de olika förvaltningarna i kommunen arbetar med målgruppen och 
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en jämförelse av hur andra kommuner arbetar med målgruppen inom kort. Uppdraget finns 
inte med i Tre förvaltningars verksamhetsplan för 2019–2021.  

Vi har tagit del av Tre förvaltningars verksamhetsberättelse för 2020. Verksamhetsberättelsen 
presenterades för styrgruppen i februari och innehåller en beskrivning av det arbete som skett 
under året. Det framgår vilka mål respektive genomförande- och utvecklingsgrupp har syftat 
till att uppnå. I uppföljningen framgår inget utfall eller resultat av genomförda enkäter, nyckeltal 
eller statistik som komplement till beskrivningen av genomfört arbete. Enligt förvaltningschef 
behövs en större översyn av arbetet som bedrivs inom Tre förvaltningar för att säkerställa att 
samverkan sker utifrån aktuella behov i kommunen och att fokus är på tidiga insatser. En 
sådan översyn ska initieras inför framtagande av verksamhetsplan för 2022. 

Tre förvaltningar innefattar samverkan med kommunala för- och grundskolor. Det finns enligt 
uppgift ingen formaliserad samverkan med privata för- och grundskolor.  

Samverkan vid orosanmälningar 

Förvaltningens rutin för hantering av orosanmälan anger att det ska ske en återkoppling för 
om utredning har inletts eller inte när en anmälan kommer från en tjänsteperson. Intervjuade 
chefer betonar vikten av detta och att det bidrar till att skapa förtroendefullt samarbete mellan 
skola och socialtjänst. Det finns ett fält i blanketten för förhandsbedömning som ska fyllas i ifall 
återkoppling lämnats till anmälare eller inte. I samband med sakgranskning tilläggs att det kan 
vara svårt att få tag på anmälaren inom tidsramen 14 dagar. I de fall återkoppling inte har 
lämnats för socialsekreterare från mottagningsenheten över informationen till 
socialsekreterare i berörd utredningsenhet. 

I stickprovsundersökningen ingick elva ärenden där anmälan kom från tjänsteman inom 
verksamhet med anmälningsskyldighet7. I inget av dessa ärenden var de ifyllt att återkoppling 
om utredning hade inletts eller inte hade skett. Det framgår att kontaktförsök hade skett i ett 
av ärendena. Vid intervju med socialsekreterare framkommer att detta kan komma att 
prioriteras bort till följd av en pressad arbetssituation. I de fall det framgår av anmälan att 
anmälaren begär en återkoppling sker återkoppling enligt socialsekreterarna. 

Revisionen genomför, som tidigare nämnts, en fördjupad granskning av barn- och 
utbildningsnämndens samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa. I granskningen 
framkommer att funktioner inom skola och förskola som lämnar anmälan till socialtjänsten 
efterfrågar mer återkoppling kring om utredning inleds eller inte och därtill information om vilka 
personer de ska vända sig till vid eventuellt kompletterande uppgifter. Det framgår att hög 
personalomsättning och omorganiseringar inom socialtjänstens verksamhet har gjort det svårt 
att veta vart den anmälande personalen ska vända sig och vem de ska ha kontakt med. 

Enligt intervjuade socialsekreterare sker samtal med skolpersonal ofta i utredningarna. 
Utredningsförfarandet ingår inte i denna granskning. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att socialnämnden delvis har säkerställt ändamålsenliga strukturer för samverkan 
med förskola och grundskola.  

Den förvaltningsövergripande samverkan som sker inom Tre förvaltningar utgör goda 
förutsättningar för samverkan och innefattar såväl förebyggande arbete som arbete med 
insatser för enskilda. Granskningen visar dock att det inte framgår av uppföljning hur 
genomförda aktiviteter och resultatet av dessa har bidragit till att nå målen. Vi instämmer i 

 
7 Anmälan inom socialnämndens egen verksamhet ingår ej. 
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förvaltningens bedömning om att en översyn av arbetet som bedrivs inom Tre förvaltningar 
är angelägen och vill framhålla vikten av att säkerställa att resurser riktas dit de bäst behövs. 
Detta förutsätter att mål och riktning dokumenteras i verksamhetsplanen och att det sker en 
strukturerad uppföljning av resultatet av de insatser som genomförs.  
 

Granskningen visar att socialnämnden inte har systematik i att återkoppla till anmälare ifall en 
utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår i enskilda ärenden. Enligt 
Socialtjänstlagens 14 kap. 1b § ska detta ske på begäran. Bristande återkoppling riskerar att 
påverka samverkan på övergripande nivå och i enskilda ärenden, vilket kan skapa negativa 
effekter för den enskilde. 

3.3. Information om anmälningsskyldighet 

I avsnittet framgår iakttagelser och bedömning utifrån följande revisionsfråga: 

 Finns rutiner och systematik avseende information till andra kommunala aktörer 
gällande skyldigheten att anmäla misstankar om att barn far illa? 

3.3.1. Iakttagelser 

Som tidigare nämnts finns det information avseende orosanmälan på kommunens hemsida. 
Där framgår bland annat hur en anmälan ska lämnas, vad som händer med en inskickad 
anmälan och exempel på yrken som har anmälningsskyldighet.  

Yrkesverksamma kan, enligt intervjuade, nå mottagningsenheten via telefon för att 
(avidentifierat) diskutera ärenden där de är osäkra på om de ska lämna en anmälan eller inte.  

Av intervju framgår att socialsekreterare från mottagningsenheten och socialrådgivare från 
förebyggandecentrum har i uppdrag att informera andra aktörer om anmälningsskyldigheten. 
Det finns framtaget informationsmaterial att använda som underlag. Vi har tagit del av 
informationsmaterial riktat till polis och skola. I materialet framgår bland annat:  

 Vad anmälningsskyldighet innebär 
 Varför anmälningsskyldighet finns för barn  
 När barn far illa och vad det kan handla om 
 Hur handläggning efter anmälan ser ut  
 Saker att tänka på beträffande anmälningsskyldighet    

Förvaltningschef framhåller att det inte är socialförvaltningens uppdrag att utbilda och 
informera andra myndigheter om anmälningsskyldighet, men att det sker. Från intervju med 
socialsekreterare framgår att det nyligen varit en informationsträff med polisen där 
socialsekreterare upplyste om anmälningsskyldigheten. Enligt intervjuade finns det i dagsläget 
ingen systematik i informationsinsatserna. Information ges vid behov och när socialsekreterare 
och/eller socialrådgivare har tid för detta. Tidigare informerade socialsekreterare kontinuerligt 
om anmälningsskyldigheten i för- och grundskolor. Detta uppges ha pausats på grund av 
pandemin. Enhetschefer framhåller att de planerar för att återuppta kontinuerliga 
informationsinsatser i skolorna mot slutet av innevarande år eller strax efter årsskiftet. Enligt 
intervjuade inom ramen för revisionens granskning av barn- och utbildningsnämndens 
samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa bidrar informationsinsatser till att 
skapa förståelse kring verksamheternas roller och ansvar. 

Det tas fram årlig statistik över vilka funktioner/verksamheter som anmäler oro för barn som 
far illa eller riskerar att fara illa. Det är enligt intervjuade särskilt uppmärksammat att 
barnavårdscentralerna anmäler oro i lägre utsträckning än förväntat.  
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3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner och systematik avseende information till andra 
kommunala aktörer gällande anmälningsskyldighet.  

Socialnämnden har enligt lag det yttersta ansvaret för att barn får det stöd och den hjälp som 
de behöver. Därmed är det angeläget att information om att barn som far illa eller riskerar att 
fara illa kommer till nämndens kännedom även om särskilt ansvar för informationsspridning 
inte åligger socialnämnden. Nämnden har tillsett att det finns information om 
anmälningsskyldigheten på hemsidan och att det finns utsedda funktioner med uppdrag att 
informera om skyldigheten och agera rådgivande vid behov.  

Det framgår att riktade informationsinsatser delvis pausats under pandemin och att 
anmälningsskyldiga uttrycker behov av information. Vi bedömer att informationsspridning inte 
sker systematiskt och vill uppmuntra nämnden att, utifrån sin uppföljning av vilka som anmäler 
oro för barn, rikta informationsinsatser dit de bäst behövs.  

3.4. Uppföljning och kontroll 

I avsnittet framgår iakttagelser och bedömning utifrån följande revisionsfråga: 

 Har nämnden säkerställt ändamålsenliga former för uppföljning och kontroll av 
hantering av orosanmälningar? 

3.4.1. Iakttagelser 

Uppföljning av antalet orosanmälningar delges nämnden i samband med års- och 
delårsrapportering. Det framgår av socialnämndens delårsrapportering per augusti 2021 att 
det inkommit totalt 1251 aktualiseringar8 under det första halvåret 2021. 723 av dessa har 
hanterats av mottagningsenheten. 

Av socialförvaltningens verksamhetsberättelse för 2020 framgår att det aktualiserades totalt 
2932 ärenden avseende barn och unga under året. Inom mottagningsenheten hanterades 
1522 anmälningar om oro för barn och unga under 2020.  

Diagram 1. Utveckling av antal inkomna orosanmälningar. 

 

Källa: Verksamhetsberättelse 2020 och statistik från förvaltningen. 

 
8 Anmälningar, ansökningar och information på annat sätt. 
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Mottagningsenheten har månatlig uppföljning av pågående ärenden. Enheten följer bland 
annat antalet inkomna ansökningar och anmälningar, antal öppnade och avslutade 
förhandsbedömningar, hur många aktualiseringar som lett till utredning och antal 
förhandsbedömningar som överskrider tidsfristen (14 dagar). Det finns även 
uppföljning/kontroll av ej åtgärdade anmälningar.  

Vi har tagit del av mottagningsenhetens månadsuppföljning för januari-september 2021. Det 
finns ingen liknande uppföljning för utredningsenheterna. Nedan framgår diagram från 
mottagningsenhetens uppföljning.  

 
Diagram 2. Öppnade och avslutade förhandsbedömningar i förhållande till 
förhandsbedömningar som gått över tid och andel inledda utredningar. 
 

 

Källa: Statistik från förvaltningen. 

Diagrammet visar att inflödet av anmälningar och ansökningar (öppnade 
förhandsbedömningar) har varit förhållandevis jämnt under året med en minskning under 
sommarmånaderna. Mottagningsenheten använder informationen i diagram 2 för att följa 
socialsekreterares arbetsbelastning och hur den eventuellt påverkar att förhandsbedömningar 
överskrider tidsgränsen. Iakttagelser från mottagningsenhetens månadsuppföljning ovan 
överensstämmer med uppfattningen att fler förhandsbedömningar överskrider tidsfristen under 
arbetstoppar. Det framgår dock inte av diagrammet hur många av de avslutade 
förhandsbedömningarna som överskrivit tiden. Denna statistik presenteras i annat diagram, se 
nedan:  
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Diagram 3. Antal avslutade förhandsbedömningar januari-september 2021. 

 

Källa: Statistik från förvaltningen. 
 

Enligt statistiken varierar andelen avslutade förhandsbedömningar som hanterats inom 
föreskriven tid varje månad mellan 77–97 procent fram till september år 2021. 

Som tidigare nämnts kan chefer även följa upp vilka som anmäler och orsak till anmälan. Detta 
sker på eget initiativ och inte per automatik. Informationen delgavs nämnden i 
verksamhetsberättelse för 2020. Det framgår av löptext att anmälningarna främst kom från 
polisen, skolan, egna organisationen, hälso- och sjukvården samt privatpersoner. Vidare 
framgår att bland annat våld, bristande omsorg och missbruk var de vanligaste orsakerna till 
orosanmälan 2020.  

Kvalitet 

Socialnämnden har beslutat om mål för verksamheten, vilka framgår av verksamhetsplan för 
2021. Målen är övergripande och relaterar inte direkt till arbetet med orosanmälningar.  

Nämndens kvalitetsarbete följs upp i en årlig kvalitetsberättelse. I kvalitetsberättelsen för 2020 
framgår bland annat att det uppmärksammades allvarliga missförhållanden via utredningar 
enligt lex Sarah under 2018 och 2019 som visade sig i brister i utredningar och 
förhandsbedömningar. Socialnämnden beslutade därför att granska ett urval av utredningar 
och förhandsbedömningar 2019. En liknande granskning genomfördes 2020. Resultatet som 
beskrivs i kvalitetsberättelsen avser granskade utredningar.  

Det finns inga planerade egenkontroller som avser hantering av orosanmälningar år 2021. 
Enligt intervjuade har det inte rapporterats några missförhållanden eller risk för 
missförhållanden avseende orosanmälningar under 2021. Avvikelser som rapporterats har 
enligt uppgift bland annat rört personer med tillfälliga personnummer. I och med detta finns en 
risk att samma person aktualiseras med olika personnummer och att tidigare kännedom inte 
beaktas. Det pågår en utredning av hur risken ska hanteras och undvikas. 

Intern kontroll 

Socialnämnden har i sin internkontrollplan för 2021 beslutat att kontrollera att 
förhandsbedömningar avseende barn och unga är utförda inom 14 dagar. Kontrollområdet 
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fanns med även under 2020. Uppföljningen 2020 visade att 91 procent av 
förhandsbedömningar var utförda i tid 2020. Inga specifika åtgärder framgår utifrån resultatet. 

Enligt internkontrollplanen ska kontrollen genomföras varje månad med en årlig 
sammanställning i november. Ovan nämnda månadsuppföljning utgör del i detta. Det framgår 
inte av nämndens protokoll att sammanställning av resultatet av genomförd kontroll har 
presenterats för dem för år 2021. Vid sakgranskning framgår att uppgifterna redovisas i januari. 

3.4.2. Bedömning 

Enligt vår bedömning har socialnämnden delvis säkerställt ändamålsenliga former för 
uppföljning och kontroll av hantering av orosanmälningar.  

Nämnden ska enligt kommunallagen bland annat se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med bestämmelser i lag och annan författning och att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Socialstyrelsen föreskriver att egenkontroller ska genomföras.   

Granskningen visar att enhetschef inom mottagningsenheten har kontinuerlig uppföljning av 
volymer och därigenom kontrollerar att samtliga inkomna orosanmälningar hanteras. 
Nämnden delges information om volymer i samband med delårs- och årsrapporter och 
kontrollerar att förhandsbedömningar sker inom föreskriven tid. Vi bedömer dock att nämndens 
uppföljning och kontroll av följsamhet till andra lag- och kvalitetskrav inte är tillräcklig. De 
indikationer som framkommit i granskningens stickprovsundersökning och tidigare 
rapporterade avvikelser och missförhållande bör enligt vår bedömning föranleda att andra eller 
ytterligare egenkontroller planeras och genomförs i syfte att utveckla och säkra kvalitet i 
nämndens hantering av orosanmälningar. Återkoppling till anmälare och samtal med barn är 
exempel på detta. Vidare bedömer vi att kontinuerlig uppföljning och kontroll av att 
orosanmälningar hanteras även bör ske inom utredningsenheterna. 

Vi vill också framhålla vikten av att den interna kontrollen genomförs och delges nämnden 
enligt plan samt att åtgärder vidtas i de fall avvikelser uppmärksammas. 
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4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 
hantering av orosanmälningar avseende barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.  

Nämnden har organiserat sin verksamhet med ett mottag och utredningsgrupper. Det finns 
rutiner som tydliggör ansvar och hantering av orosanmälningar, dock framgår det att samtliga 
rutiner inte följs. Socialnämnden har enligt vår bedömning säkerställt att det genomförs en 
omedelbar skyddsbedömning, men inte att beslut om att inleda utredning eller inte inleda 
utredning fattas inom 14 dagar.  

Vi bedömer vidare att nämndens uppföljning och kontroll av följsamhet till lag- och kvalitetskrav 
inte är tillräcklig. I sammanhanget vill vi framhålla barns och vårdnadshavares delaktighet och 
inflytande samt återkoppling till anmälare som särskilt angeläget att beakta.  

Det finns strukturer för samverkan med för- och grundskola inom ramen för Tre förvaltningar. 
Vi bedömer att uppföljning av denna samverkan bör utvecklas i syfte att säkerställa att resurser 
riktas dit de bäst behövs. 

Information om anmälningsskyldighet sker inte systematiskt, vilket enligt vår bedömning kan 
utgöra en risk för att yrkesverksamma inte anmäler oro för barn som far illa. Ansvar för 
information om anmälningsskyldighet åligger inte ensamt socialnämnden. Att andra 
yrkesverksamma anmäler oro för barn som far illa påverkar dock socialnämndens möjligheter 
att fullgöra sitt ansvar att tillse att barn får det stöd och den hjälp som de behöver.   

Revisionsfråga  Svar 
 Har nämnden tillsett att 

organisation och ansvar 
avseende 
orosanmälningar är väl 
definierad och 
dokumenterad?  

Delvis. Organisation och ansvar är definierat 
och dokumenterat i rutiner. Det framgår dock 
att samtliga rutiner inte följs och att moment 
prioriteras bort till följd av hög 
arbetsbelastning. 

 

 Säkerställer nämnden att 
det sker en omedelbar 
skyddsbedömning och 
att det fattas beslut att 
inleda utredning eller inte 
inleda utredning inom 14 
dagar? 

Delvis. Nämnden säkerställer att det sker en 
omedelbar skyddsbedömning, men inte att det 
fattas beslut att inleda utredning eller inte 
inleda utredning inom 14 dagar. 

 

 Har socialnämnden 
säkerställt 
ändamålsenliga 
strukturer för samverkan 
med förskola och 
grundskola kring barn 
och unga som far illa eller 
riskerar att fara illa? 

Delvis. Inom Tre förvaltningar finns goda 
förutsättningar för samverkan avseende såväl 
förebyggande arbete som arbete med insatser 
för enskilda. Det framkommer att uppföljning 
av arbetet behöver utvecklas. Därtill 
framkommer att det inte är säkerställt att 
återkoppling till anmälare sker på begäran. 
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 Finns rutiner och 
systematik avseende 
information till andra 
kommunala aktörer 
gällande skyldigheten att 
anmäla misstankar om att 
barn far illa? 

Delvis. Nämnden har tillsett att det finns 
information om anmälningsskyldigheten på 
hemsidan och att det finns utsedda funktioner 
med uppdrag att informera om skyldigheten 
och agera rådgivande vid behov. Information 
om anmälningsskyldigheten sker inte 
systematiskt. 

 Har nämnden säkerställt 
ändamålsenliga former 
för uppföljning och 
kontroll av hantering av 
orosanmälningar? 

Delvis. Nämnden följer bland annat upp antal 
anmälningar och utvecklingen över tid. 
Uppföljning av följsamhet till lag- och 
kvalitetskrav är inte tillräcklig. Det genomförs 
ingen egenkontroll avseende hantering av 
orosanmälningar. 

 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:  

 Säkerställa att det fattas beslut att inleda utredning eller inte inleda utredning inom 14 
dagar från att en orosanmälan inkommit. 

 Säkerställa barns och vårdnadshavares delaktighet i förhandsbedömning. 

 Säkerställa att information om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår 
återkopplas till anmälare. 

 Tillse kontroll av följsamhet till lag- och kvalitetskrav inom ramen för sitt systematiska 
kvalitetsarbete. 

 

Hässleholm den 16 december 2021 

 
Sofia Holmberg  Tyko Ager   
EY   EY  
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner: 
 
 Socialnämnden presidium 

 Förvaltningschef  

 Verksamhetschef mottag, stöd och prevention 

 Enhetschef mottagningsenheten 

 Enhetschef utredningsenhet 

 Urval av socialsekreterare från mottagningsenhet och en utredningsenhet 

 

Medverkat vid intervjuerna: 

 Patrik Tysper, förtroendevald revisor 

 Bertil Månsson, förtroendevald revisor 

 Elo Johannesen, förtroendevald revisor 

 
 
Dokument: 
 
 Socialnämndens verksamhetsplan 2021 

 Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2020 

 Socialnämndens kvalitetsberättelse 2020 

 Ekonomisk sammanfattning 2015–2020 

 Intern kontrollplan 2020 

 Resultat av intern kontrollplan 2020 

 Intern kontrollplan 2021 

 Information till dialogmöte april 2021 

 Förvaltningens beskrivning av nuläget 2020. 

 Individ och Familjeomsorgen samt Arbetsmarknad. Hässleholms kommun – med fokus på 
effektivitet och kvalitet. Slutrapport från Public Partner 2020. 

 Tre förvaltningars verksamhetsplan 2020 

 Tre förvaltningars verksamhetsberättelse 2020 

 Information om anmälningsskyldighet (till polis och skola) 

 2021 Månadsuppföljning Mottagningsenheten 

 Rutin aktualisering mottag – barn och unga 

 Rutin aktualisering mottag – VNR 

 Rutin aktualisering mottag – Vuxen 

 Statistik inkomna anmälningar 2020 och januari – oktober 2021. 
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Bilaga 2. Resultat av stickprovsundersökning  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Enhet Mottag 
 

Utredning Mottag Utredning Mottag Mottag Mottag Mottag Utredning Utredning Mottag Utredning Utredning Utredning Utredning 

Månad för 
mottagen 

anmälan. 

Maj Maj Juni Juni Juli Augusti Septembe
r 

Januari April Maj Februari Mars Augusti Mars April 

Det framgår vad 
anmälan avser. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Det framgår 
namn och 
befattning på den 

som tagit emot 
anmälan. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Anmälare har 
informerats om 
att anmälan tagits 
emot*. 

Framgår 
ej 

Ja Framgår 
ej 

Ja Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Nej -
framgår 
att försök 
har gjorts 

Ej 
relevant 

Ja Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Ej 
relevant 

Nej Framgår 
ej 

Ej 
relevant 

Anmälare har 
informerats om 
möjlighet att få 
återkoppling*. 

Framgår 
ej 

Ej 
relevant 

Framgår 
ej 

Ej 
relevant 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Ej 
relevant 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Vårdnadshavare 
har underrättats 
om orosanmälan 

Ja Framgår 
ej 

Ja Ja Försök 
har gjorts 

Ja Ja Ja Framgår 
ej 

Ja Ja Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Antal dagar för 
omedelbar 
skydds-
bedömning 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Det anges vilka 

faktiska 
händelser och 
omständigheter 
som ligger till 
grund för 
bedömning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Delvis Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Det framgår 
namn och 
befattning på den 
som gjort 
bedömning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Antal dagar för 
förhands-
bedömning. 

8 0 7 13 14 12 1 13 14 4 16 0 Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Tidigare 
kännedom 
framgår av 

förhands-
bedömning 

Delvis, i 
löptext 

Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Delvis, i 
löptext 

Delvis, i 
löptext 

Ja Ja Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Barnet har 
kommit till tals i 
förhands-
bedömning** 

Nej Ej 
relevant 

Nej Nej Nej Ej 
relevant 

Ej 
Relevant 

Nej Ja Nej Ja Ja Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Uppgifter under 
förhands-
bedömning har 
inhämtats från 
utomstående 

Nej Nej Nej Ja (BUP) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Beslut efter 
förhands-
bedömning 

Inte 
inleda 
utredning 

Inleda 
utredning 

Inte 
inleda 
utredning 

Inte 
inleda 
utredning 

Inleda 
utredning 

Inte 
inleda 
utredning 

Inleda 
utredning 

Inte 
inleda 
utredning 

Inte 
inleda 
utredning 

Inte 
inleda 
utredning 

Inleda 
utredning 

Inleda 
utredning 

Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Barnet har 
informerats om 
beslut att inleda 
utredning eller 
inte***. 

Nej Nej Nej Nej Nej Ej 
relevant 

Nej Nej Nej Nej Ja JA Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Vårdnadshavare 
har informerats 
om beslut att 
inleda utredning 
eller inte. 

Ja Nej Ja  Ja Nej – 
försök har 
gjorts 

Ja Ja Ja Nej – 
befinner 
sig inte i 
landet 

Ja Ja Ja Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Beslut har 
återkopplats till 
anmälare**** 

Nej Framgår 
ej 

Nej Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Nej Nej – 
försök har 
gjorts 

Ej 
relevant 

Framgår 
ej 

Nej Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Framgår 
ej 

Ev. skäl för att 
förhands-
bedömning tar 

längre tid än 14 
dagar. 

          Framgår 
ej 

 Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 

Utredning 
pågick 
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*I de fallen ej relevant anges har anmälan lämnats av vårdnadshavare, social jour eller annan socialtjänst.  
**I de fallen ej relevant anges har utredning inletts omedelbart med anledning av uppgifter om våld eller så har barnet varit  för ung för 
samtal. 
***I det fall ej relevant anges har barnet varit för ung för att ta emot informationen. 
****I de fallen ej relevant anges har anmälan lämnats av vårdnadshavare, social jour eller, polis annan socialtjänst. 
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Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar förslå Socialnämnden besluta följande: 

Godkänna yttrandet och överlämnar det som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning  

Ernest and Young, EY, har granskat den samverkan som sker kring barn som far 

illa eller riskerar att fara illa. Granskningen har skett både på Socialnämnden och 

på Barn och utbildningsnämnden. Ur rapporten framgår:  

”den etablerade samverkan genom Tre förvaltningar fungerar väl. Det 

framkommer också att det finns områden där samverkan mellan förvaltningarna 

inte fungerar på ett bra sätt. Barn-och utbildningsnämnden rekommenderas att 

verka för att tydliggöra roller och ansvar mellan skola och socialtjänst, följa upp 

hur samverkan inom Tre förvaltningar leder till måluppfyllelse och resultat, 

verka för en tydligare återkoppling vid anmälan till socialtjänsten. De bör även 

utreda behovet av tillgång till medicinska, psykologiska och psykosociala 

resurser inom förskolan samt säkerställa att detta är fullgott samt analysera och 

följa upp elevhälsans förebyggande arbete.” 

Vår uppfattning är att det finns ett behov av att öka kunskapen om våra 

respektive organisationer, tydliggöra våra roller och ansvarsområden och i högre 

grad än tidigare se barn och ungdomar som ett gemensamt ansvar. Det är också 

viktigt att beakta att det finns betydligt mer samverkan mellan skola och 

socialtjänst i Hässleholms kommun, än vad som framgår av rapporten. Denna 

ska upprätthållas och utvecklas vidare utifrån behov.  

Hässleholms 
kommun 
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Beskrivning av ärendet 

Samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst i Hässleholm sker i många olika 
sammanhang. Tre förvaltningar är ett av de samverkansforum som finns.   ELOF – 
elever med problematisk frånvaro är en av dem som nämns som exempel. Utöver 
den samverkan som sker inom ramen för Tre förvaltningar sker samverkan utifrån 
Socialtjänstens Förebyggandecentrum. ReAgera, som är en 
samverkansöverenskommelse som spänner över flera av kommunens förvaltningar, 
polis och andra verksamheter och har olika fokusområden för att förebygga 
kriminalitet, drogmissbruk och psykisk ohälsa. SSP – Skola, socialtjänst och polis i 
samverkan, omfattar både högstadiet och gymnasiet, oavsett årskurs. Denna 
samverkan har upparbetats under några år och fungerar idag väl trots pandemin.  

  

Dessutom erbjuder Förebyggandecentrum våldsförebyggande program för elever i 
åk 7 och det finns en arbetsgrupp bestående av skolsköterskor och drog- och 
brottsförebyggande samordnare från Förebyggandecentrum som tittar på revidering 
av ANDTS- planen. Inspirationspass gällande narkotika erbjuds och har genomförts 
tillsammans med polis och Maria Skåne Nordost. Det sker även samverkan på 
förskolans område, inom Tre förvaltningar, så kallat utökat barnstödsteam. 
Förskolan och socialtjänsten samverkar där i syfte att tidigt kunna ge stöd till barn 
och föräldrar. Att all samverkan som vi gör inte är med i rapporten är en tydlig 
signal om att vi behöver öka kunskapen om våra respektive organisationer. Alla 
känner inte till all den samverkan som sker trots att personal deltar i den och 
uppfattar den som positiv. 

 

Socialtjänsten har haft begränsade resurser för att informera om sitt uppdrag, om 
vilka möjligheter som finns för att få stöd, om anmälningsskyldighet och om 
möjligheten att konsultera socialtjänsten kring barn och unga där det finns en oro. 
Samverkan mellan skola, förskola och socialtjänst är ett område som vi ser borde 
vara prioriterat utifrån att det skulle öka Socialtjänsten möjligheter att komma in i 
barn och ungas liv så tidigt som det går för att främja en god utveckling och innan 
deras situation utvecklas i negativ riktning.  

När det finns begränsade resurser och sämre förutsättningar krävs än mer 
ansträngning för att detta ska fungera. Förhoppningsvis kan dessa 
granskningsrapporter leda till en god diskussion i syfte att identifiera behov och ge 
möjligheter för att förbättra samverkan. 
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1 Sammanfattning  

EY har på uppdrag av revisionen i Hässleholms kommun granskat samverkan 
gällande barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. I granskningen har 
intervjuer genomförts med personal från verksamheten för förskola och 
grundskola. Därtill har funktioner inom den centrala förvaltningen och nämndens 
presidium intervjuats. Överlag beskrivs att den etablerade samverkan som sker 
genom Tre förvaltningar fungerar väl. Dock noterar vi vissa brister i uppföljningen 
av arbetet som sker inom Tre Förvaltningar.  

Det framkommer även att det finns områden där samverkan med socialtjänsten inte 
fungerar på ett bra sätt. Vi bedömer därför att det finns ett behov av att synliggöra 
och tydliggöra roller, uppdrag och ansvar mellan skola och socialtjänst. Detta i syfte 
att skapa en samsyn i processer där förvaltningarna ansvarar för olika delar i 
kedjan. 

Vidare ser vi även att uppföljningen av elevhälsans förebyggande arbete behöver 
utvecklas. Vår bedömning är att nämnden på ett tydligare sätt behöver analysera 
och följa upp elevhälsans förebyggande arbete. Därutöver bedömer vi att nämnden 
behöver utreda förskolans tillgång till medicinska, psykologiska och psykosociala 
resurser för att säkerställa att detta är tillräckligt.  

Med bakgrund av ovan är vår slutsats att samverkan rörande barn- och unga som 
far illa delvis är ändamålsenlig. 

 

Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att: 

 Verka för att tydliggöra roller och ansvar mellan skola och socialtjänst. 

 Säkerställa att uppföljningen inom Tre Förvaltningar tydliggör hur vidtagna 
åtgärder lett till måluppfyllelse och önskat resultat. 

 Utreda behovet av tillgång till medicinska, psykologiska och psykosociala 
resurser inom förskolan och säkerställa att detta är fullgott. 

 Analysera och följa upp elevhälsans förebyggande arbete. 

 Verka för en tydligare återkoppling från socialnämnden när orosanmälan har 
lämnats. 
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2 Inledning 

 Bakgrund 

I samhället finns det höga förväntningar på en utvecklad samverkan kring barn och 
ungdomar i utsatta situationer, som far illa eller som riskerar att fara illa. Genom 
samverkan ska insatser kunna sättas in i ett tidigt skede där de blir mindre 
omfattande och kostsamma – både ur samhällets och ur de enskilda barnens och 
familjernas perspektiv. Forskningen har under lång tid visat på just betydelsen av 
tidiga insatser. 

Socialtjänstlagen anger att socialnämnden ska samverka med samhällsorgan, 
organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 
att fara illa. I skollagen framgår att huvudmannen ska göra detsamma på 
socialnämndens initiativ. Bestämmelser om skyldighet att anmäla till 
socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i socialtjänstlagen 
och gäller bland annat skolan. 

I Hässleholms kommun utgår arbetet med samverkan och förebyggande arbete 
kring barn och unga från den politisk antagna överenskommelsen ”Tre 
förvaltningar” vilken barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och 
socialnämnden ställde sig bakom 2014. Grunden för överenskommelsen är att 
förvaltningarnas olika kompetenser och resurser ska samordnas på bästa sätt för 
att bättre tillgodose barn och ungas behov av stödinsatser från Hässleholms 
kommun. 

I en rapport från hösten 2020 med syfte att genomlysa socialnämndens 
verksamheter med fokus på att söka effektiviseringsmöjligheter står att läsa om Tre 
förvaltningar att ”Vår bedömning är att det finns effektiviseringspotential i det 
samlade arbetet som rör barn, unga och personer med behov av stöd 
(socialtjänstens målgrupper).” 

Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att granska samverkan kring 
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa i Hässleholms kommun. 

 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte har varit att bedöma om barn- och utbildningsnämnden har 
säkerställt en ändamålsenlig samverkan vad gäller barn och unga som far illa eller 
riskerar att fara illa. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt ändamålsenliga strukturer för 
samverkan med socialtjänsten? 

 Har nämnden säkerställt ändamålsenliga former för uppföljning av 
samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa? 

 Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt ändamålsenliga arbetssätt 
och förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa? 
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 Finns rutiner för att anmäla misstanke om att ett barn far illa eller riskerar 
att fara illa? 

 Genomförande och avgränsning  

Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden. Enligt reglementet ansvarar 
nämnden för samtliga skolformer. I denna granskning har fokus legat på de 
skolformer som omfattar barn och elever i tidig ålder: förskola och grundskola.  

I granskningen har intervjuer skett med representanter för elevhälsa inom 
grundskola och stödfunktioner inom förskolan. Vidare har rektorer, 
verksamhetschefer och förvaltningscentral personal intervjuats. Dokumentstudier 
har skett rörande etablerad samverkan, interna rutiner och vidtagna åtgärder. 
Granskningen är genomförd under augusti till december 2021. 

  Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer 
om revisionskriterierna se avsnitt 8.  

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap 

 Skollagen (2010:800) 29 kap 

 Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och vägledning inom området 
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3 Strukturer för samverkan  

Skolverket framhåller att skolan ofta behöver samverka med andra aktörer som är 
viktiga ur ett barnperspektiv, så som socialtjänst, polis, barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) med flera. En långsiktig samverkan kräver tydliga 
uppdrag och en politisk prioritering av insatser. Följande framgångsfaktorer lyfts 
fram för samverkan kring barn och unga: 

 Gemensam problembild 

 Legitimitet och förankring på alla nivåer i styrkedjan 

 Tydlighet i ansvar och roller 

 Konkreta mål för samverkan 

 System och strukturer för uppföljning 

 Tre Förvaltningar 

Sedan år 2014 finns en etablerad samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, 
omsorgsnämnden och socialnämnden rörande barn och ungas utveckling och 
rättigheter. På övergripande politisk nivå finns en styrgrupp bestående av 
nämndernas presidium samt respektive förvaltningschef. Styrgruppen ansvarar för 
utveckling och uppföljning av samarbetet samt för att lyfta ärenden till respektive 
nämnd för beslut.  

Det operativa arbetet leds av en ledningsgrupp som bemannas av 
verksamhetschefer från förvaltningarna och en processledare. Ledningsgruppen 
träffas en gång i månaden. Gruppen ansvarar för att leda arbetet inom Tre 
Förvaltningar i enlighet med de beslut som styrgruppen tar och i enlighet med 
verksamhetsplanen. Processledaren har ett specifikt uppdrag att leda och driva 
utvecklingsprocesser. Därtill ska processledaren följa upp att barnkonventionen 
präglar arbetet. Nedan illustreras organisationsstrukturen för samverkan.  
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Illustration: Tre Förvaltningar 

 

Det operativa arbetet bedrivs i processer som bemannas av olika arbetsgrupper 
beroende på område. Inom varje process finns definierade mål och aktiviteter samt 
utsedd ansvarig och utförare.   

Samtliga processer, totalt 14, finns beskrivna i en verksamhetsplan. 
Ledningsgruppen samlas årligen i september för att revidera verksamhetsplanen. 
Planen för nästkommande år antas av styrgruppen i november. I 
verksamhetsplanen definieras även prioriterade områden som utgör områden där 
nya behov har identifierats. Dessa områden har inga tilldelade arbetsgrupper och 
kan ses som en förberedelse inför att arbetsgrupper och aktiviteter skapas. Aktuella 
prioriterade områden är: 

 Organisation – Samverkan inom Tre Förvaltningar 

Mål: Att skapa en effektiv, öppen och hållbar samverkan med digitalisering, 
delaktighet och strategiskt ledarskap i fokus.  

 Tillgängliga stödinsatser – Sammansatta stödinsatser för barn och unga 

Mål: Att barn, unga och anhöriga enkelt ska hitta rätt sammansatta 
stödinsatser i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling.  

 Psykisk ohälsa – Strategi för arbete med psykisk ohälsa 

Mål: Att hitta en gemensam strategi för arbetet med psykisk ohälsa som 
identifierar riskgrupper och möjliggör ett fokuserat och förebyggande 
arbete.  

 Barn som anhöriga – Förebyggande insatser riktat till målgruppen 

Mål: Att barn som anhöriga får sina rättigheter enligt barnkonventionen 
tillgodosedda genom ett gemensamt ansvar för förebyggande stödinsatser 
riktat till målgruppen.  
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De intervjuade uppger att samverkan inom Tre Förvaltningar fungerar bra. Det 
upplevs särskilt att samverkan rörande barn och unga har förbättrats genom de 
etablerade arbetssätt som upprättats inom ramen för Tre Förvaltningar.   

 Samverkan mellan förskola, grundskola och socialtjänst 

De intervjuade uppger att de etablerade samverkansformerna som finns mellan 
skola och socialtjänst till stora delar fungerar bra. Exempel på detta är olika former 
av stöd-team (se avsnitt 4). Inom förskolan uppges att det finns en generell 
utmaning i att skapa strukturer och riktlinjer, mot bakgrund av att elevhälsan, enligt 
skollagen, inte omfattar förskolan. Det finns dock skrivningar i skollagen som anger 
att barn med psykiska, fysiska eller annan problematik har rätt till särskilt stöd. 
Gällande samverkan med socialtjänsten uppges att det på organisatorisk nivå inte 
finns tillräckligt tydliga strukturer, vilket kan ge upphov till oklarheter och att 
samverkan bli personbunden.  

I intervjuer lyfts möjligheten att ringa till socialtjänsten avidentifierat och få stöd 
som något positivt. Detta framhålls av personal från både förskola och grundskola. 
Däremot framkommer också i intervjuer att en hög personalomsättning och 
omorganiseringar inom socialtjänstens verksamhet gör det svårt att hitta tydliga 
kontaktvägar.  

De intervjuade uppger att det tidigare förekom att personal från socialtjänsten var 
ute på förskolor och grundskolor i högre utsträckning och var mer synliga i 
skolorganisationen. Detta bidrog bland annat till att skapa förståelse kring roller och 
ansvar.  

Ett utvecklingsområde som uppges inom både förskola och grundskola är 
samverkan kring när barn/elever placeras i familjehem eller på institution. Inom 
förskolan pågår ett arbete med att skapa tydligare strukturer för hur samverkan 
kring dessa barn ska ske. Inom grundskolan uppges exempelvis att barn och elever 
kan placeras i annan kommun av socialtjänsten utan att skolan får informationen. 
Detta försvårar skolans arbete med att se till att elever fullgör sin skolgång utifrån 
skolplikten och barnens rätt till utbildning.  

 Uppföljning av samverkan 

I slutet av varje år påbörjas arbetet med att ta fram en verksamhetsberättelse för 
Tre Förvaltningar. Verksamhetsberättelsen presenteras för styrgruppen i februari. 
I verksamhetsberättelsen presenteras det arbete som skett under året. Vid intervju 
med representanter från styrgruppen uppges att återrapporteringen upplevs vara 
tillräcklig utifrån deras uppdrag.  

I verksamhetsberättelsen beskrivs arbetsgruppernas arbete i korthet i förhållande 
till målsättningen. I uppföljningen framgår inget utfall eller resultat av genomförda 
enkäter, nyckeltal eller statistik som komplement till beskrivningen av genomfört 
arbete.  

Inom varje arbetsgrupp sker en löpande uppföljning av genomförda aktiviteter. Det 
sker även uppföljning i samband med enskilda insatser, så som Team 3 (se även 
avsnitt 4.2), där elever och vårdnadshavare utvärderar hur situationen förändrats. 
De intervjuade uppger att uppföljning är ett utvecklingsområde inom samverkan 
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och att det behöver finnas en bättre målstyrningsmodell för Tre Förvaltningar. 
Överlag upplever de intervjuade att många insatser ger ett gott resultat, men att 
det kan vara svårt att mäta och utvärdera det som görs.  

 Bedömning  

 

 

 

 

 

 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt att det 
finns ändamålsenliga strukturer för samverkan med socialtjänsten. Vi vill betona 
att detta är ett delat ansvar mellan barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden.  

Det finns en etablerad struktur för samverkan genom det arbete som sker inom 
Tre Förvaltningar. Styrningen sker med representation från nämnden och 
förvaltningen, vilket enligt vår bedömning skapar förutsättningar för att 
verksamhetens behov och skyldigheter utifrån respektive uppdrag hanteras. 
Dock framgår av granskningen att det finns områden där samverkan inte 
fungerar på ett bra sätt, exempelvis rörande placerade barn.  

Därtill framkommer ett verksamheten ser behov av att socialtjänsten är mer 
synlig i skolorganisationen. Vi instämmer i detta och tror att detta kan bidra till 
ökad förståelse för verksamheternas uppdrag och roller i de processer där både 
skola och socialtjänst berörs.  

Avseende uppföljning av den etablerade samverkan sker detta genom en årlig 
verksamhetsberättelse. Vi bedömer att uppföljningen kan utvecklas och 
tydliggöras. Det framgår inte i uppföljningen något utfall av genomförda enkäter 
eller någon notering avseende mer systematisk uppföljning så som genom 
skattningsmetoder. Sammantaget menar vi att det i den dokumenterade 
uppföljningen tydligare behöver framgå vilka resultat som vidtagna åtgärder har 
gett och hur dessa anknyter till målsättningarna.  

 

Vi rekommenderar därför barn- och utbildningsnämnden att: 

 Verka för att tydliggöra roller och ansvar mellan skola och socialtjänst. 

 Säkerställa att uppföljningen inom Tre Förvaltningar tydliggör hur 
vidtagna åtgärder lett till måluppfyllelse och önskat resultat. 
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4 Förebyggande arbete  

Enligt 2 kap. 25 § skollagen ska elevhälsa finnas för elever i förskoleklass upp till 
gymnasieklass. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande samt 
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Elevhälsan omfattar inte förskolan, dock framgår av 8 kap. 2§ att verksamheten 
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Därtill anger skollagens 8 kap. 9 § 
att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.  

 Förskola  

De kommunala förskolorna är indelade i 16 förskoleområden, där varje område leds 
av en rektor. Det finns specialpedagoger inom varje område, vanligtvis delar 
specialpedagogen sin tid mellan två områden. Rektor ansvarar för sin inre 
organisation och det uppges i intervjuer att specialpedagoger inom förskolan är en 
satsning som rektorer och förvaltningsledning enats om att prioritera. De 
intervjuade uppger att funktionen bidrar till att kunna arbeta med förebyggande och 
tidiga insatser eftersom specialpedagogerna arbetar nära verksamheten. Inom den 
centrala barn- och elevstödsenheten (CEBE) finns en samordnande specialpedagog 
som ansvarar för stöd och nätverk för specialpedagoger. Utöver den samordnande 
specialpedagogen finns ingen ytterligare resurs från CEBE till förskolan. I Intervjuer 
uppges att det upplevs otydligt i vilken utsträckning andra kompetenser så som 
psykolog kan användas i förskolans verksamhet. Det förekommer att 
skolpsykologen används i förskolans verksamhet men att det finns ytterligare behov 
av den typen av kompetens.  

På varje förskola finns ett lokalt barnstödsteam som arbetar med barn i behov av 
särskilt stöd. Syftet med teamet är även att arbeta förebyggande och stötta 
arbetslaget i utformning av verksamheten. Utöver specialpedagog ingår även rektor 
i teamet, andra funktioner så som pedagoger och logoped från CEBE kan ingå vid 
behov. Även externa parter så som BVC och socialtjänst kan kopplas in. Ansvar, 
rutiner och ärendegång avseende särskilt stöd i förskolan finns dokumenterat i ett 
sammanhållet dokument.  

I dag används barnstödsteam i de fall då det initierats ett ärende för ett barn. Det 
pågår ett pilotprojekt inom ramen för Tre Förvaltningar som syftar till att utveckla 
arbetet med barnstödsteam. Projektet går ut på att det finns möjlighet för arbetslag 
att boka in konsulterande möten med en grupp sammansatt av olika kompetenser, 
där ärende diskuteras avidentifierat. Exempel på kompetenser som deltar är 
psykolog, distriktssköterska, socialrådgivare och specialpedagog. Syftet är att 
stödja pedagogerna i att kunna sätta in tidiga insatser för barnen. 

Andra insatser som finns är Samarbete Hässleholm (SAM-HLM) där samverkan sker 
mellan specialpedagog, sjuksköterska från BUP, familjebehandlare och kurator. 
Syftet med denna insats är att tidigt identifiera insatser och hur de olika 
kompetenserna kan samverka utifrån barnet och familjens behov.  

Hässleholm ingår även i LOTS-modellen tillsammans med Region Skåne och 
kommuner i nordöstra Skåne. För samverkan finns en fastställd modell och process. 
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När ett behov uppstår hålls så kallade LOTS-möten där barn/elev och familj träffar 
identifierade kompetenser från involverade verksamheter baserat på behov och 
förutsättningar. Därefter upprättas en samordnad individuell plan (SIP) där 
målsättningar, åtgärder och aktörer noteras för det fortsatta arbetet.  

 Grundskola 

Inom organisationen finns totalt 26 grundskolor som leds av 16 rektorer, därtill 
finns biträdande rektorer. Den centrala barn- och elevstödsenheten (CEBE) samlar 
elevhälsans medicinska personal i form av logoped, psykolog, skolläkare, 
skolsköterskor samt samordnande specialpedagoger och samordnare för 
problematisk frånvaro. CEBE ansvarar för att delta i framtagande av 
ledningssystem, verksamhetsplan samt medverka i det systematiska 
kvalitetsarbetet för att vidareutveckla metoder och rutiner. Vidare har funktioner 
inom enheten ett uppföljningsansvar för anmälda kränkningar och anmäld frånvaro. 
Specifikt för frånvaron sker en kontinuerlig dialog med enheter rörande stöd och 
möjliga insatser.  

Det finns ingen övergripande elevhälsoplan inom Hässleholms kommun. Uppföljning 
av arbetet inom CEBE dokumenteras i kvalitetsberättelser från enskilda 
professioner (skolpsykolog och specialpedagog) och en samlad 
patientsäkerhetsberättelse. Inom ramen för granskningen har vi inte tagit del av 
någon samlad uppföljning där elevhälsans förebyggande arbete analyseras. I den 
uppföljning som sker finns mycket litet skrivet om det förebyggande arbetet som 
elevhälsan bedriver. Vid intervjuer framgår att professioner från CEBE arbetar med 
de lokala elevhälsoteamen för att stötta dem i det förebyggande arbetet. Det 
uppges att det fortsatt finns mycket fokus på individärenden, vilket gör att mindre 
tid går åt till det förebyggande och främjande arbetet.  

Inom de enskilda enheterna finns lokala elevhälsoteam (EHT) som respektive rektor 
ansvarar för. Det uppges i intervjuer att teamens arbetssätt och sammansättning 
ser olika ut, beroende på förutsättningar och behov inom respektive enhet. EHT 
samlar information från hälsoenkäter och trivselenkäter som utgör underlag för 
diskussion och åtgärder. De intervjuade upplever att elevhälsan arbetar mer 
förebyggande nu än tidigare och att det funnits ett tydligare fokus på detta de 
senaste åren. Exempelvis har EHT på vissa enheter infört att förebyggande åtgärder 
ska vara fasta punkter under de regelbundna möten som hålls. Vidare framhålls att 
elevhälsan numera är mer integrerad i skolverksamheten. Detta till skillnad från 
tidigare då elevhälsan fungerade som en satellitfunktion, frånskild från resten av 
verksamheten.  

För arbetet med att främja elevers närvaro finns en dokumenterad vägledning. Av 
vägledningen framgår en handlingsplan som skolorna kan använda med olika avsnitt 
rörande rapportering, att upptäcka frånvaro, signalera och rapportera frånvaro 
samt åtgärder vid eskalerande frånvaro. Inom CEBE finns en central funktion som 
är arbetar särskilt med problematisk frånvaro, i detta innefattas även att samarbeta 
med socialtjänsten. De intervjuade uppger att det sker insatser på de skolor där 
frånvaron är särskilt hög, och specifikt i vissa årskurser. I detta arbete ingår även 
att kontakta och föra samtal med vårdnadshavare. De intervjuade lyfter även att 
just frånvaron och att nå ut till vårdnadshavare är ett område som behöver 
utvecklas och förbättras. Samtidigt lyfter de att detta arbete inte enbart bör ligga 
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inom skolverksamheten, utan att det är en fråga bör som involvera flera 
verksamheter inom kommunen.  

Inom grundskolan finns också olika typer av stöd-team (se avsnitt 4.1 för LOTS-
modellen och SAM-HLM). Ett annat exempel på detta är Team 3 där barn och unga 
kan få samlat stöd och hjälp från förvaltningarna inom Tre Förvaltningar. Det har 
även genomförts utbildningsinsatser för att uppmärksamma och informera om 
psykisk ohälsa bland elever. För kommunens årskurs 8 har en informationsinsats 
avseende psykisk ohälsa genomförts, där eleverna själva fått diskutera kring ämnet.  

 Bedömning  

 

I granskningen har vi fokuserat på elevhälsans förebyggande arbete och 
motsvarande arbete inom förskolan. Vår bedömning är att nämnden delvis har 
säkerställt ändamålsenliga arbetssätt och förebyggande arbete för att förhindra 
att barn och unga far illa. 

Inom förskolan finns en etablerad struktur för barnstödsteam med 
dokumenterade rutiner och uppdrag. Granskningen visar att det finns tillgång till 
specialpedagoger inom förskolan men att det finns ett behov av ytterligare 
kompetenser för att stödja barnen och förbereda för fortsatt utbildning. Med 
bakgrund av skollagens skrivningar rörande barn rätt till särskilt stöd bedömer 
vi att nämnden bör utreda behovet av tillgång till medicinska, psykologiska och 
psykosociala resurser inom förskolan och säkerställa att detta är fullgott.  

För grundskolan styrs och bedrivs merparten av elevhälsoarbetet ute på de 
enskilda enheterna. Detta innebär att arbetssätt och organisation skiljer sig åt, 
beroende på behov och förutsättningar. Vi ser positivt på att de intervjuade 
upplever att det förebyggande arbetet har utvecklats de senaste åren och 
bedömer att det är av vikt att detta arbete fortsätter.  

Vi bedömer dock att det från huvudmannens sida inte finns en tydlig uppföljning 
och analys över det förebyggande arbetet inom elevhälsan. Den nuvarande 
uppföljningen sker i separata kvalitetsberättelser från elevhälsans professioner 
och i en patientsäkerhetsberättelse som upprättas av CEBE. I denna uppföljning 
framgår mycket litet om vilket förebyggande arbete som sker inom 
verksamheten.  

Även om arbetet sker ute på enheterna under ledning av rektor har 
huvudmannen ett ansvar att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med 
mål och skollagen. Vi bedömer därför att huvudmannen bör säkerställa att det 
sker en uppföljning och analys av det förebyggande arbetet inom elevhälsan. I 
detta arbete är det av vikt att samtliga professioner inom elevhälsan samverkar 
och bidrar med sin kompetens för en samlad analys som kan ligga till grund för 
framtida åtgärder och prioriteringar av resurser.  

Vi rekommenderar därför barn- och utbildningsnämnden att: 

 Utreda behovet av tillgång till medicinska, psykologiska och psykosociala 
resurser inom förskolan och säkerställa att detta är fullgott. 

 Analysera och följa upp elevhälsans förebyggande arbete. 
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5 Anmälan om barn som far illa 

I 29 kap. 13 § skollagen framgår att huvudmannen och den som är anställd i skolans 
verksamhet ska på initiativ av socialnämnden, i frågor som rör barn som far illa eller 
riskerar att fara illa, samverka med de samhällsorgan, organisationer och andra 
som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer 
av 14 § och offentlighets- och sekretesslagen.  

 Orosanmälan och misstanke om barn som far illa 

I det föregående avsnittet beskrivs olika forum och team där pedagoger inom 
förskola och grundskola kan signalera i de fall man misstänker att barn far illa. I 
checklistor, riktlinje och vägledning rörande elevers frånvaro finns information om 
att orosanmälan ska göras till socialtjänsten i de fall det finns misstanke eller oro 
för att barn far illa. Vidare finns en specifik rutin för skolpersonal som ska användas 
då det finns misstanke om droganvändning. Av rutinen framgår att kontakt ska ske 
med Maria Skåne Nord Ost1 samt att orosanmälan ska göras till socialtjänsten (i det 
fall eleven är under 18 år).  

Inom förskolan finns ingen dokumenterad rutin rörande orosanmälan, istället 
fokuserar verksamheten på att informera pedagogerna om anmälnings-
skyldigheten. Det är vanligt att pedagogerna vänder sig till rektor eller 
specialpedagog för att få stöd i samband med misstanke eller oro över ett barns 
situation. Anmälningsplikten lyfts även under arbetsplatsträffar och de intervjuade 
upplever att pedagogerna är medvetna om anmälningsplikten. Det framhålls dock 
att det kan finnas viss osäkerhet och oro bland pedagogerna inför att anmäla sin 
oro. Detta uppges bland annat bero på att de sällan får återkoppling från 
socialtjänsten efter en anmälan och på att de inte vill försämra relationer med 
föräldrar. Bilden bekräftas även av representanter från grundskolan.  

Inom grundskolan arbetar de på samma sätt för att informera om 
anmälningsplikten. De intervjuade menar att pedagogers oro och osäkerhet inför 
att lämna en orosanmälan medför en risk för att pedagoger avstår från att anmäla. 
För att stötta pedagogerna bistår elevhälsopersonal vid anmälan och på någon skola 
går rektor in och undertecknar anmälan tillsammans med pedagogen.  

Vidare lyfts det vid intervjuer att det nya förfarandet att anmäla via e-tjänst inte 
fungerar tillräckligt bra. E-tjänsten genererar ingen bekräftelse på att anmälan är 
mottagen, att utredning är påbörjad och vem som är ansvarig handläggare. 
Anmälaren får sällan denna information på annat sätt om de inte aktivt ringer 
personal på socialtjänsten. Personalen har ett ansvar att dokumentera i elevhälsans 
verksamhetssystem att en anmälan är gjord. Bristen på återkoppling gör att de inte 
kan komplettera dokumentationen i systemet på sådant sätt som krävs.  

 

 

1 Regionens mottagning för ungdomar under 25 år med missbruksproblematik.  
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 Bedömning 

 

Granskningen visar att det finns rutiner för att anmäla misstanke om att ett barn 
far illa eller riskerar att fara illa. Det sker löpande informationsinsatser rörande 
anmälningsplikten inom både förskola och grundskola. Vi ser positivt på att det 
upplevs finnas god kännedom om anmälningsplikten inom organisationen.  

Dock visar granskningen att det finns en oro bland pedagogerna som riskerar att 
påverka benägenheten att upprätta en anmälan. Vi vill därför återigen betona 
vikten av att det finns en förståelse för socialtjänstens processer, uppdrag och 
arbetssätt i dessa frågor. För detta har både barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden ett ansvar.  

Vi rekommenderar därtill barn- och utbildningsnämnden att: 

 Verka för en tydligare återkoppling från socialnämnden när orosanmälan 
har lämnats. 
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6 Slutsats och rekommendationer 

Vår slutsats är att samverkan rörande barn- och unga som far illa delvis är 
ändamålsenlig. Det finns en etablerad samverkan genom Tre Förvaltningar som 
fungerar väl men det framkommer också i granskningen att det finns områden där 
samverkan behöver utvecklas och stärkas. Vi gör bedömningen att det finns ett 
behov av att synliggöra och tydliggöra roller, uppdrag och ansvar mellan skola och 
socialtjänst. Detta i syfte att skapa en samsyn i processer där förvaltningarna 
ansvarar för olika delar i kedjan. Vidare bedömer vi att nämnden bör analysera och 
följa upp elevhälsans förebyggande arbete på ett tydligare sätt.  

 

Revisionsfråga  Svar 

 Har barn- och 
utbildningsnämnden 
säkerställt ändamålsenliga 
strukturer för samverkan med 
socialtjänsten? 

Delvis.  

Samverkan inom Tre Förvaltningar 
beskrivs som välfungerande. Det finns 
dock områden där samverkan inte 
fungerar ändamålsenligt. Vi bedömer 
att det finns ett behov av att öka 
förståelsen för uppdrag, roller och 
ansvar mellan socialtjänst och skola.  

 Har nämnden säkerställt 
ändamålsenliga former för 
uppföljning av samverkan kring 
barn som far illa eller riskerar 
att fara illa? 

Delvis.  

Vi bedömer att uppföljningen kan 
utvecklas och tydliggöras. Det framgår 
inte i uppföljningen något utfall av 
genomförda enkäter eller någon 
notering avseende mer systematisk 
uppföljning så som genom 
skattningsmetoder. 

 Har barn- och 
utbildningsnämnden 
säkerställt ändamålsenliga 
arbetssätt och förebyggande 
arbete för att förhindra att 
barn och unga far illa? 

Delvis.  

I intervjuer uppges exempel på 
förebyggande arbete inom förskola och 
grundskola. Dock framkommer att 
tillgången till elevhälsopersonal inom 
förskolan inte upplevs vara tillräcklig. 
Därtill bedömer vi att huvudmannen 
behöver utveckla sin analys och 
uppföljning av elevhälsans 
förebyggande arbete.  
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 Finns rutiner för att anmäla 
misstanke om att ett barn far 
illa eller riskerar att fara illa? 

Ja.  

Rutinerna för anmälan ser olika ut på 
enheterna men det beskrivs finnas en 
god kännedom om anmälningsplikten. 
Dock vill vi betona vikten av att öka 
förståelsen kring uppdrag, ansvar, 
arbetssätt mellan socialtjänst och skola 
och att verka för återkoppling och 
samverkan mellan berörda nämnder.  

 

Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att: 

 Verka för att tydliggöra roller och ansvar mellan skola och socialtjänst. 

 Säkerställa att uppföljningen inom Tre Förvaltningar tydliggör hur vidtagna 
åtgärder lett till måluppfyllelse och önskat resultat. 

 Utreda behovet av tillgång till medicinska, psykologiska och psykosociala 
resurser inom förskolan och säkerställa att detta är fullgott. 

 Analysera och följa upp elevhälsans förebyggande arbete. 

 Verka för en tydligare återkoppling från socialnämnden när orosanmälan har 
lämnats. 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Holmberg      Emmy Lundblad 

EY         EY 
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7 Källförteckning 

Intervjuade funktioner:  

 Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 

 Vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden 

 2e vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden 

 Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 

 Enhetschef centrala elevhälsan 

 Samordnande specialpedagog 

 Verksamhetschef förskola 

 Rektor förskola 

 Specialpedagog förskola 

 Verksamhetschef grundskola 

 Två rektorer grundskola 

 Två kuratorer grundskola 

 Skolsköterska grundskola 

 

Analyserade dokument:  

 Verksamhetsplan Tre Förvaltningar  

 Verksamhetsberättelse 2020 Tre Förvaltningar 

 Särskilt stöd i förskolan 

 Utökad barnstödsteam förskola 

 Översikt samverkansformer för barnets bästa 

 Vägledning elevers frånvaro 

 Checklista EHT skolfrånvaro 

 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 Kvalitetsberättelse skolpsykolog 20/21 

 Kvalitetsberättelse specialpedagog 20/21 
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8 Revisionskriterier 

Kommunallagen (2017:725) 6 kap 

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap 

I 14 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att myndigheter vars verksamhet berör barn 
och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet 
får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 

 

Skollagen (2010:800) 2, 29 kap 

Enligt 2 kap. 25 § ska elevhälsan finnas för elever i förskoleklass upp till 
gymnasieklass. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande samt 
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Elevhälsan omfattar inte förskolan, dock framgår av 8 kap. 2 § att verksamheten 
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Därtill anger skollagens 8 kap. 9 § 
att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

I 29 kap. 13 § skollagen framgår att huvudmannen och den som är anställd i skolans 
verksamhet ska på initiativ av socialnämnden, i frågor som rör barn som far illa eller 
riskerar att fara illa, samverka med de samhällsorgan, organisationer och andra 
som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer 
av 14 § och offentlighets- och sekretesslagen. 

 

Skolverkets råd kring samverkan och samordnade insatser2 

Skolverket har samlat rekommendationer och stöd rörande samverkan kring barn 
och elever inom förskola och skola. Skolverket framhåller att skolan ofta behöver 
samverka med andra aktörer som är viktiga ur ett barnperspektiv, så som 
socialtjänst, polisen, BUP mm. En långsiktig samverkan kräver tydliga uppdrag och 
en politisk prioritering av insatser. Nedan listas ett antal framgångsfaktorer för 
samverkan: 

 Gemensam problembild 

 Legitimitet och förankring på alla nivåer i styrkedjan 

 Tydlighet i ansvar och roller 

 Konkreta mål för samverkan 

 

2 https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/extern-
samverkan-for-att-tidigt-mota-barns-och-elevers-behov 
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 System och strukturer för uppföljning 

 

Socialstyrelsens handbok. Anmäla oro för barn. Stöd för anmälningsskyldiga och 
andra anmälare. 2014-6-5 

Handboken beskriver bland annat bestämmelserna om skyldighet att anmäla och 
lämna uppgifter till socialtjänsten. Det framgår en beskrivning av socialtjänstens 
uppgifter i arbetet med barn och familj efter att en anmälan har kommit in och hur 
arbetsgivare kan tillse att anmälare får stöd av arbetsledning och kollegor. Tydliga 
rutiner för anmälan är angeläget, så även att nämndens ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete beaktar kravet att anmäla.  
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Socialförvaltningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-267 000 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  

 

 

§ 8 

Dialog 

Arbetsgivaren för en dialog med de fackliga representanterna om tankar kring 
organisationsförändring vuxna. Arbetsgivaren och de fackliga representanterna för 
en dialog om de idéer som presenteras. Arbetsgivaren informerar om att frågan 
kommer att lyftas på förvaltningsträffen den 16 februari, först då idéer 
offentliggörs för förvaltningens medarbetare. Arbetsgivaren menar att steget från 
idé till reella planer kan påbörjas först därefter. Arbetsgivaren informerar även om 
att ärendet kommer att lyftas på förvaltningssamverkan som informationspunkt i 
ett senare skede.  

Vidare för arbetsgivaren och de fackliga representanterna en dialog om arbetet på 
nattjouren. De fackliga representanterna önskar mer information om vad som är 
på gång och lyfter funderingar kring arbetet. Arbetsgivaren bemöter de 
funderingar som finns. 

 

§ 9 

Samverkan inför beslut (ersätter MBL § 11) 

Budget 2022 – Ekonomichef, Omid Ismail informerar om bokslutet 2021, 
internbudgeten 2022 samt fördelningar av budgeten som Kommunfullmäktige 
beslutat ska fördelas Socialförvaltningen 2022 med ett tillskott på 13 359 tkr. 

Omid redovisar utfallet av förvaltningens budget 2021, som totalt uppvisar en 
förlust på 9,1 miljoner kronor. Denna förlust redovisar Omid främst beror på 
dyra kostnader i placeringen av barn och unga i externa familjehem och HVB. 
Omid redogör också för liknande ekonomiska tendenser i grannkommunerna. Till 
detta redogör Omid för ett tillskott till de externa placeringarna på 8 630 tkr i 
2022 års budget jämfört med innevarande år.  

Vidare visar Omid på att de flesta verksamheter håller sin budget, något som visar 
på att cheferna har koll på budgeten och känner till satta ramar. Det visar också på 
att förvaltningen i stort har en rimlig budget. Omid redovisar också för områden 
med överskott till följd av föräldraledighet, personalomsättning och 
tjänstledigheter. Omid informerar också om frågan om hur arbeta med 
överskottet, som ex. skulle kunna leda till nyanställning eller för att driva 
utveckling och arbetsmiljön.  

De fackliga representanterna tackar Omid för en tydlig och pedagogisk dragning.  

Kommunal och Vision ställer sig oeniga till den budget Kommunfullmäktige 
fastställt och därmed oeniga till förslaget. 

http://www.hassleholm.se/
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Akademikerförbundet SSR och Akavia har inget att erinra vad gäller 
socialförvaltningens fördelning av de tilldelade medlen. Däremot ställer de sig 
oeniga till Kommunfullmäktiges beslut om de medel som förvaltningen yrkat om. 

 

Verksamhetsplan 2022 – arbetsgivaren redogör därefter presenterad 
verksamhetsplan för 2022. De fackliga representanterna ställer sig eniga sig bakom 
arbetsgivarens förslag. 

 

Personalnyckeltal 2021 - Arbetsgivaren visar på en ökning i sjukfrånvaro med 0,7 
procentenheter, från 5,5 % 2020 till 6,2 % 2021. Arbetsgivaren visar också på en 
minskning i sysselsättningsgraden med 0,3 procentenheter. År 2021 var 
sysselsättningsgraden totalt 96,8 % varav heltidsarbete 76,9 %. 

Arbetsgivaren och de fackliga kommer överens om att lyfta ärendet igen nästa 
förvaltningssamverkan den 16 mars, då HR deltar igen. 

 

Preliminärt förslag till beslut om enhetschef – arbetsgivaren informerar om 
rekryteringsprocessen, att valet stått mellan starka kandidater och att arbetsgivaren 
gjort sitt val. 

De fackliga representanterna har inget att erinra om arbetsgivarens val. 
Kommunal vill också föra till protokollet att representanter från kommunals sida 
har tyckt olika i frågan.   

 

§ 10 

Övrigt 

Arbetsgivaren stämmer av med de fackliga representanterna om de fortsatt tycker 
att kl. 13:15 är en bra starttid för förvaltningssamverkan. De fackliga 
representanterna är eniga om att behålla tiden.  

 

§ 11 

Nästa förvaltningssamverkan 

Inbokad 2022-03-16. 

 

 

http://www.hassleholm.se/


 

 

 

 



Socialförvaltningen 

Internbudget 2022

Socialförvaltningen - Omid Ismail



Budgetförutsättningar 2022

Förändringar i budgetram 2021-2022 (Tkr)

KF-plan 2021 177 633

Interna hyreskostnader år 2021 -509

Interna lokalvårdskostnader år 2021 -201

Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -261

Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 1 928

Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 1 730

Tillgänglighetssamordnare, flytt av tjänst fr TN till SN 350

Nytt tillskott 13 000

Budgetpropositionen 2022 52

Omfördelning av budgetmedel till KLF för medlemsavgift till Skånes kommuner -85

Budget socialnämnden 2022 193 637



Fördelning av nytt tillskott om 13 350 tkr

Stab och stödfunktioner (+ 500 tkr) 
• Tillgänglighetssamordnare, flytt av en halv tjänst fr TN till SN 0 kr

• Uppdraget läggs på en befintlig tjänst.

• Nedläggning av tolksamordningen + 500 tkr

• Har tidigare budgeterats med överskott på 500 tkr, 

vilket innebär att överskottet finansierat socialens verksamhetskostnader. 

Mottagning, stöd och prevention (+ 1 120 tkr)
• En socialsekreterare till familjerätten + 700 tkr

• Flytt av budget från Vuxen till Familjerätten(ofinansierad 

tjänst sedan tidigare).

• En socialsekreterare till mottagningen + 700 tkr 

• Utökning med en socialsekreterare för att hantera

högt inflöde och ärenden i tid. 

• Minskning med 40% familjerådgivare - 280 tkr 

• Medarbetare gått ner i arbetstid.



Fördelning av nytt tillskott om 13 350 tkr

Vuxen (+ 1 300 tkr) 
• Budget för en socialsekreterare flyttas från utredning till familjerätten   - 700 kr

• Utökning med två boendestödjare + 1 000 tkr

• Jobba med individuella anpassningar för målgruppen missbrukare.

• Utökning med 1,5 årsarbetare på nattjouren + 1 000 tkr

• Dubbelbemanning på nattjouren för att förbättra arbetsmiljön.

Barn och unga (+ 10 430 tkr)
• Institutionsplaceringar + 0 tkr

• Nytt arbetssätt och omorganisering på Familjebasen.

• Våld i nära relationer + 1 800 tkr 

• Budgetanpassning efter ökat inflöde de senaste åren.

• Familjehemsplaceringar + 8 630 tkr 

• Budgetanpassning efter ökat inflöde de senaste åren. 



Fördelning av nytt tillskott och ram per 

verksamhet

Verksamhet Nytt tillskott Budgetram 2022

Stab (stödfunktioner) 500 32 411

Mottagning, stöd och prevention 1 120 26 971

Vuxen 1 300 33 903

Barn och unga 10 430 98 538

Socialnämnd 0 1 814

Summa: 13 350   193 637

Övriga förändringar mellan internbudget 2021 och 2022

• Familjehemsenheten delas upp i två enheter, ett familjehemsteam och ett barnsekreterarteam. 

• Familjebasen delas upp i två enheter, Familjebasen HVB och Familjebasen 

stödboende/öppenvård.

• Mottagningsenheten delas upp i två enheter, förebyggande centrum och mottagningsenhet. 



Ekonomiska utmaningar 2022

Barn och unga: 

• HVB-placeringar, kan vi klara den oförändrade budgeten genom 

förändrat arbetssätt och omorganiseringen på Familjebasen? 

• Familjehemsplaceringar, kommer vi att kunna rekrytera fler egna 

familjehem genom att införa Mockingbird Family-modellen? Kan vi 

minska antalet konsulentstödda jour- och familjehem? 

• Budgetuppföljningar och analyser görs i februari och rapporteras till 

nämnden i mars.
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Socialnämndens internbudget 2022 

  

Förslag till beslut 

Internbudget 2022 godkänns 

 

Sammanfattning  

Nämnden/styrelserna ska inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget 

på detaljnivå. 

Inför budgetåret 2022 tilldelas socialnämnden en budgetram på 193 637 tkr samt en 

investeringsbudget på 500 tkr. 

 

Beskrivning av ärendet 

Nämnden/styrelserna ska inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget på 

detaljnivå. 

I bifogade dokument framgår förslag till nettobudgetram per ansvar och 

verksamhet för verksamhetsåret 2022. 

Inför budgetåret 2022 tilldelades socialnämnden en budgetram på 193 637 tkr samt 

en investeringsbudget på 500 tkr. 

Under budgetåret sker det budgetväxlingar och budgetkompensationer gällande 

internhyra, lokalvårdskostnader och lönerevision. Budgeten 

kan även förändras utifrån andra äskanden och budgettillskott. 

Hässleholms 
kommun 
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Budgetförutsättningar 2022

Förändringar i budgetram 2021-2022 (Tkr)
KF-plan 2021 177 633
Interna hyreskostnader år 2021 -509
Interna lokalvårdskostnader år 2021 -201
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 
39,75%) -261
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 1 928
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 1 730
Tillgänglighetssamordnare, flytt av tjänst fr TN till SN 350
Nytt tillskott 13 000
Budgetpropositionen 2022 52
Omfördelning av budgetmedel till KLF för 
medlemsavgift till Skånes kommuner -85
Budget socialnämnden 2022 193 637

Nya poster i internbudget 2022 (Tkr)
Stab (stödfunktioner)
Tillgänglighetssamordnare, flytt av en halv tjänst fr TN 
till SN 0 Uppdraget läggs på en befintlig tjänst.

Nedläggning av tolksamordningen 500

Har tidigare budgeterats med överskott på 500 tkr, vilket innebär att 
överskottet finansierat socialens verksamhetskostnader. De senaste åren har 
utfallet avvikit från budget. 

Mottagning, stöd och prevention

1 socialsekreterare till familjerätten 700
Flyttar budget för en socialsekreterare från vuxen utredning och uppföljning 
till familjerätten.

1 socialsekreterare till mottagningen 700
Stärker upp för att hantera det höga inflödet, göra förhandsbedömningar i 
tid och förbättra arbetsmiljön.

40% familjerådgivare -280 En familjerådgivare gått ner i arbetstid, jobbar 60%.

Vuxen
Minskning med 1 socialsekreterare på enhet utredning 
och uppföljning -700 Budget flyttas till familjerätten.

2 boendestödjare 1 000
Satsning på boende med stöd för att jobba med individuella anpassningar 
för målgruppen missbruk.

1,5 nattjour/skötare (2 á 0,75 årsarbetare) 1 000 Dubbelbemanning på nattjouren för att förbättra arbetsmiljön.

Barn och unga

Institutionsplaceringar barn och unga 0

Med nytt arbetssätt inom barn och unga i kombination med omorganisering 
på Familjebasen räknar vi med att kunna hantera volymerna med nuvarande 
budget.

Våld i nära relationer 1 800 Tillskott för att anpassa budgeten efter ökat inflöde de senaste åren.

Familjehemsplaceringar barn och unga 8 630

Tillskott för att anpassa budgeten efter ökat inflöde på barn och unga med 8 
630 tkr, varav 630 tkr avser omgjord budget 50% tillgänglighetssamordnare 
och 40% familjerådgivare.

Totalt 13 350

Familjehemsenheten delas upp i två enheter, ett familjehemsteam och ett barnsekreterarteam. 
Familjebasen delas upp i två enheter, Familjebasen HVB och Familjebasen stödboende/öppenvård.
Mottagningsenheten delas upp i två enheter, förebyggande centrum och mottagningsenhet. 

Större förändringar mellan internbudget 2021 och 2022



Socialnämndens driftbudget 2022

Verksamhet Budget 2022 (Tkr) Budget 2021 (tkr)

Övergripande 32 411 31 731
75000000 Socialförvaltningen 17 074 18 012

58050 Övergripande 15 629
58053 Sociala jouren 920
58058 Bidrag till föreningar 525

75001000 Stabschef 7 804 6 793
58050 Övergripande 6 403
58051 Intern service 1 381
60050 Tolkcentralen 0
92050 Posom 20

75001111 Systemansvarig 4 009 4 009
58054 IT/Datakostnader 4 009

75001112 Tolksamordnare 0 -500
60050 Tolkcentralen 0 -500

75002000 Enhetschef ekonomienheten 3 524 3 417
57153 Budget- Och Skuldrådgivning 1 226
58050 Övergripande 2 298

Vo Barn och unga 98 538 86 950

75200000 Verksamhetschef Barn och unga 67 615 57 111
55450 Institutionsplaceringar barn och unga 23 982
55750 Familjhemsplaceringar 32 782
55751 Jourfamiljehem 3 000
56810 Kontaktpersoner/familjer barn och unga 1 074
56811 Särskild förordnad vårdnadshavare 4 235
56821 Barnahus NÖSK 430
56950 VO Barn & unga gemensamt 312
57155 Institutionsplaceringar Vin Barn 1800

75201000 Enhetschef utredning och uppföljning team 1 3 456 3 238
56951 Utredning & uppföljning barn och unga 3 456

75202000 Enhetschef utredning och uppföljning team 2 3 328 3 238
56951 Utredning & uppföljning barn och unga 3 328

75203000 Enhetschef utredning och uppföljning team 3 3 414 3 238
56951 Utredning & uppföljning barn och unga 3 414

75204000 Enhetschef utredning och uppföljning team 4 3 146 3 238



56951 Utredning & uppföljning barn och unga 3 146

75210000 Enhetschef Familjebasen HVB 6 336 8 690
55450 Institutionsplaceringar barn och unga 6 336

75211000 Enhetschef Familjebasen stödboende/öppenvård 3 001
56955 Familjebasen stödbo/öppenvård 3 001

75220000 Enhetschef Team Familjehemssekreterare 4 041 8 197
55750 Familjhemsplaceringar 4 041

75221000 Enhetschef Team Barnsekreterare 4 200
55750 Familjhemsplaceringar 4 200

Vo Mottagning och prevention 26 971 25 624

75500000 Verksamhetschef Mottagning och tidiga insatser 4 821 3 955
55820 VO Mottagning & tidiga insatser gem 3 866
56825 Samverkan 3 förvaltningar 955

75501000 Enhetschef mottagningsenheten 3 134 7 930
55823 Mottagning 3 134

75502000 Enhetschef Stöd & preventionsenheten 8 735 8 501
55825 Stöd och prevention gemensamt 8 735

75503000 Enhetschef familjerättsenheten 6 544 5 239
58510 Familjerätt 4 055
58511 Kontaktpersoner familjerätt 123
58550 Familjerådgivning 1 185
58551 Familjens hus 1 181

75504000 Enhetschef Förebyggandecentrum 3 737 0
26750 Tillståndsinspektion 409
55826 Förebyggandecentrum 1 883
56824 Maria Skåne Nordost 685
92051 Drog- och brottsförebyggande 760

Vo Vuxen 33 903 31 523

75700000 Verksamhetschef Vuxen 1 911 1 799
55950 VO Vuxen gemensamt 1 911

75704000 Enhetschef utredning och uppföljningsenheten vuxen 16 006 15 934
55250 Institutionsplaceringar vuxen 5 803
55822 Kontaktpersoner vuxen 290
55951 Utredning & uppföljning vuxen 3 759
57151 Familjefrid 2 097
57152 Institutionsplaceringar VIN vuxen 2 778



57154 Krami 312
58055 Bostadsadministration 757
58056 Lägenheter & lokaler 160
58057 Avskrivningar fordringar 50

75705000 Enhetschef behandlingsenheten 15 986 13 790
55250 Institutionsplaceringar vuxen 11 328
55810 Nattjouren 2 730
55821 Öppenvårdsbehandling 1 928

75900000 Socialnämnd 1 814 1 804
10050 Socialnämnd 1 814 1 804

Total driftbudget 2022 193 637 177 633

INVESTERINGSBUDGET 2022 Budget 2022 (tkr) Budget 2021 (tkr)

75000000 Förvaltningschef 500 1500
58050 Övergripande 500 1500
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Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande:  

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021 godkänns.  

 

Beskrivning av ärendet 

Se socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021.  

 

Bilagor 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021 

 

 

Sändlista: 

Sus Lantz  
Socialchef  
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1. Förvaltningen i stort 

 

 

 

1.1 Året som gått 
 
Du har kommit rätt- en väg in för stöd och hjälp på Järnvägsgatan  
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om att effektivisera lokaler i Hässleholm kommun beslutade 
Socialnämnden att byta ett antal lokaler för att minska kostnader men också för att ge bättre 
tillgänglighet och service.  
”Verksamheterna möter i dagsläget våra medborgare utifrån att de arbetar med att ge service och 
stöd till medborgare, främst utifrån att man är nischad utifrån olika problemområden/målgrupper, 
vilket också gör att våra medborgare i värsta fall kan komma att besöka flera av de olika 
verksamheterna och att det brister i ” hela människan” perspektivet då vi delar upp problemen i 
områden och inte ser till helheten.  
Syftet med att lägga samman verksamhet var att skapa en verksamhet som tillsammans möter 
medborgarens behov och skräddarsyr lösningar, utan att medborgaren ska behöva söka runt till 
olika delar.   
I huset finns bland annat Individ och Familjesupporten dit man kan vända sig direkt för att få stöd 
och hjälp utifrån “fem fria samtal”. Stödet är kostnadsfritt och dokumenteras inte under den tiden. 
Vidare hittar man Budget och Skuld dit man kan vända sig för att få hushållsekonomisk rådgivning 
kostnadsfritt.   
 
Trygg och säker kommun 
Både nationellt och lokalt har en ökad systematik i det brottsförebyggande arbetet initierats, vilket 
bland annat går att utläsa i regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott. För att vi 
framöver ska lyckas i det förebyggande uppdraget är det en förutsättning att vi fortsätter att 
använda oss av de upparbetade förvaltningsövergripande samverkansstrukturerna som vi byggt 
upp tillsammans och att vi använder oss av de gemensamma tillgängliga resurserna. För att uppnå 
detta kommer fokus fortsättningsvis ligga på att implementera ett systematiskt och kunskapsbaserat 

00 

Verksamhetsområde 
Mouag, Stöd och Prevention 

Verksrunhetsomnlde 
Barn och Unga 

Verksamhetsområde 
Vuxna 
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arbetssätt där gemensamma lägesbilder, orsaksanalyser, åtgärder och utvärdering blir en naturlig 
del i det vardagliga arbetet. Som ett led i detta kommer Embrace, som är ett IT-system som 
förenklar och hjälper oss i det kunskapsbaserade arbetet att implementeras. I samband med det 
kommer även utbildningssatsningar göras för att skapa en gemensam kunskapsgrund och förståelse 
för vikten av ett kunskapsbaserat arbete hos alla partner som ingår i samverkan.  
 
Genomlyst verksamhet  
På uppdrag av revisorerna i Hässleholms kommun har EY granskat orosanmälningar gällande barn 
och unga då dessa över tid ökat. EY kommer fram till att man delvis har säkerställt en ändamålsenlig 
hantering av anmälningarna och att nämnden genomför omedelbara skyddsbedömningar däremot 
kan det ta längre tid än de 14 dagar som lagen säger, innan man tar ställning till om utredning ska 
inledas eller inte.  
En konsult har genomlyst vuxendelen som handlar om beroendevård och behandling i kommit 
fram till att nämnden i stora delar har en ändamålsenlig verksamhet men att man behöver anpassa 
den ytterligare för att ge individuellt stöd och boende till medborgare som inte kan gå i 
gruppverksamhet, eller i de fall man inte är helt motiverad att sluta missbruka. 
 
Ledningsuppdraget 
Samtliga ledningsgrupper har under en längre period under året arbetat med ett gemensamt 
uppdrag från förvaltningschefen i syfte att stärka arbetet med en trygg och tydlig ledningsgrupp. 
I uppdraget har det ingått att göra en ledningsgruppsanalys, att ha en dialog om sin egen idé om 
ledning samt att formulera ledningsgruppens idé om sin funktion. Vidare att titta på gruppens 
sammansättning och utveckling utifrån Susan Wheelans teori om hur man bygger effektiva team. 
 
Tillitsbaserat ledarskap 
Det står alltmer tydligt att vi behöver arbeta för att stärka tilliten till medborgarnas egna resurser 
och att vår roll är att ge dem verktyg för att de ska kunna skapa långsiktigt hållbara lösningar. 
Som ett led i detta behöver vi själv också se över hur vi leder och styr – att vi har koll, men inte 
kontroll. Det innebär att varje medarbetare behöver ha ett tydligt fokus på sitt uppdrag och ges 
förutsättning för att vilja, våga och kunna leda sitt arbete. 
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Kvalitetsledningssystem  
Under året har staben haft ett uppdrag att arbeta igenom förvaltningens kvalitetsledningssystem 
till att hänga samman på alla nivåer utifrån att det behöver bli mer pedagogiskt och begripligt 
utifrån varför vi gör vissa saker och hur vi får information om att vi har koll på läget. 
 
Ofta hör vi att våra medarbetare går vilse i att man inte hittar rutiner och det kan också bero på 
att vi haft en övertro på att skapa rutiner. 
 
Som ett första steg har varje chef fått beskriva vad man behöver för fakta för att med lätthet 
kunna ha koll på sin del och som ett andra steg har vi gett stöd i att kartlägga samtliga 
huvudprocesser för att beskriva – vad säger vi att vi gör. Syftet med det är att identifiera riskerna i 
våra processer för att just där skapa tydliga rutiner kring hur vi gör för att minimera dessa risker.  
 

 illit inneb r inte valfri  arbete

 illit inneb r a  premiera l rande

 illit inneb r a  gå från kontroll  ll koll

 illit  r e  ansvar f r alla delar i styrked an

                      
                
                           

  et  r i m tet som f r ndringen sker och d rf r  r din  d och din kompetens de vik gaste 
komponenterna f r a  ge medborgaren redskap a  klara sig s  lv .  et inneb r a   ag litar på din 
kunskap  di  omd me och din vil a a  genomf ra e  bra arbete utan a  styra i detal er . Min uppgi  blir 
a  skapa f ruts  ningar  ge n ra st d och a  undanr  a hinder.  ag tror på frihet under ansvar och e  
s  lvledarskap u från a  vi alla  r kapabla vu na  och a  vi  llsammans klarar det.

                                           

  ag tror a  vi alla v  er och utvecklas genom a  vi k nner en grundtrygghet i vårt uppdrag . Vad ska 
 ag uppnå  vad f rv ntas av mig  vad kan  ag f rv nta mig av dig.    vår k nsla av sammanhang g r a  
 ag begriper  hanterar och k nner a  saker  r meningsfullt .  et g r också a   ag vet var ramarna f r mi  
uppdrag  r och a   ag inom dessa har stort handlingsutrymme f r a  t nka och l sa saker .

                           

    g ra fel  r såklart  obbigt  men om vi  llsammans ser a  vi kan l ra oss av våra brister och ta 
fram goda e empel så kan vi skapa e  l rande på helheten.Var inte r dd f r a  prata ansvar.    aldrig 
g ra fel  leder f rmodligen inte  ll utveckling.  å vi f rlåter mindre fel och agerar f r a  l sa allvarliga 
problem. Vi kan luta oss mot forskning och erfarenhet n r vi skapar hållbara l sningar . Vi tar h  lp genom 
samråd om vi beh ver det.

                          

    lvklart inneb r det a  vi ska f l a och respektera de ramar och regler som f l er med vår uppgi   
 llit  r inte fri  valt arbete.  et kan ocksåvara en utmaning a  få ihop verksamhetens mål medmina 
 nskemål som medarbetareoch medborgarens behov.   rf r  r det vik gt a  vi ger feedback och 
återkoppling genom a  prata med varandra f r a  l sa saker.

             

  ag tror på a  vi kommunicerar  ppet   rligt och transparent

 et h r fotot av  k nd f rfa are licensieras enligt            

\ 
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I ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (struktur SN  2014-01-28 § 9) kan man läsa om 
de olika nivåernas ansvar för att nå kvalitet i arbetet.  
  

 ”Kvalitet är ett personligt åtagande där varje chef  och medarbetare ytterst ansvarar för kvaliteten i sitt eget arbete. 

Chefer och medarbetare på alla nivåer ansvarar för att delta i det systematiska kvalitetsarbetet.” 

 Bland annat står det att alla medarbetare ska kontinuerligt delta i det systematiska kvalitetsarbetet 

genom att: 

• skapa förtroende och god kvalitet genom att visa engagemang, lyhördhet, positiv 

inställning och respekt i varje möte med medborgare, närstående och varandra. 

• arbeta i enlighet med framtagna processer, rutiner, riktlinjer och metoder och 

återkoppla när dessa inte fungerar 

• medverka i kvalitetsutvecklingen på enheten genom att delta i framtagandet, 

utvärdering och utveckling av processer, rutiner och metoder  

• delta i uppföljning av mål och resultat 

• rapportera avvikelser och brister i kvaliteten 

 

Vad är kvalitet? 

Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och 

andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 

funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.  

 Kvalitet definieras i föreskrifterna (SOSFS 2011:9) som uppfyllelse av krav och mål som gäller 

för verksamheten enligt lagar och föreskrifter och beslut fattade med stöd av dessa. 

Verksamhetens kvalitet är en följd av att tjänsterna svarar mot de mål (lagar, förordningar, 

föreskrifter, beslut med stöd av dessa samt politiska beslut) som beslutats samt att de: 

• bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet 

• utgår från helhetssyn på den enskildes situation, är samordnade och präglas av 

kontinuitet 

• är trygga och säkra och präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen 

• är kunskapsbaserade och effektivt utförda i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet 

• är tillgängliga, att information och kommunikation är begriplig och anpassad 

efter olika gruppers behov samt är präglad av ömsesidighet och dialog 

• är effektiva och att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. 

 

Som ett led i att säkra kvalitet och resultat ger ledningssystemet riktning om att 

verksamheterna ska: 

• identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet. 

• identifiera de aktiviteter som ingår i processen och bestämma aktiviteternas 

inbördes ordning och 

• utarbeta och fastställa rutiner för varje aktivitet som behövs, för att säkra 

verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångsätt för 
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hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i 

verksamheten. 

 
 

 

 

1.2 Måluppfyllelse 
 
Service och livskvalitet för medborgarna 
Vid brukarundersökningen på myndighetsdelarna delades 225 enkäter ut och 45 besvarades (20 
%) Resultatet vid brukarundersökningen var ett Nöjd Kund Index med 73,33 vilket är godkänt 
men inte statistiskt säkerställt då det är för låg svarsfrekvens.  
 
Som ett led i att våra klienter inte ska behöva träffa fler personer än nödvändigt arbetar vi med en 
gemensam samrådsprocess där tjänstepersoner kan sammankalla varandra för att få hjälp med att 
hitta lösningar som bidrar till klientens bästa. Under året har förvaltningen haft 10 sådana samråd 
och man har upplevt en positiv förbättring i 7 av dem. 
 
Attraktiv arbetsgivare 
Socialförvaltningens medarbetarenkät som mäter den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, 
genomfördes under hösten med ett positivt resultat. Det genomsnittliga resultatet ökade från 
medelvärde 3,05 till 3,33 av 4,0 från 2020 till 2021. Detta är en tydlig uppåtgående trend sett till 
hela förvaltningen där Barn och ungas ökade mest i förhållande till förra årets resultat.  Högst 
resultat har upplevelsen av en trygg arbetsplats med 3,57 och lägst har en hanterbar 
arbetssituation med 3, 09. 
 
Medarbetarenkäten som mäter hållbart, motiverat och engagerat medarbetarskap (HME) fick inte 
godkänt då resultatet blev 74, vilket är fyra enheter (78) från ett godkänt resultat. 
 
Personalomsättningen har minskat och börjar nu närma sig en mer sund personalomsättning. 
 
God ekonomi 
Socialförvaltningens ekonomi är inte i balans utan visar på underskott. Största orsaken är att antalet 
barn och unga med behov av stöd har ökat de senare åren, samtidigt så har det skett en drastisk 
kostnadsutveckling då den köpta vården kostar avsevärt mer per dygn än tidigare. Barn och 

      Å       

Vad s ger vi a  vi g r 
  rocesser  

  r vi det vi s ger 

 ur vet vi det 
  ntern kontroll  genkontroll 

 inns det risker i det vi g r 
   ndelse och riskanalys 
  u ner f r a  d mpa risker 

 inns det avvikelser

 nalys resultat
   f rhållande  ll oss s  lv
  ch andra

  e   arah fel och brister 
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Ungdomsvården kostar mer per invånare i Hässleholm än andra kommuner i genomsnitt. Gällande 
missbruksvården så har omställningen till att skapa eget behandlingshem för vuxna gjort att 
kostnaden per brukare allt jämt ligger lägre i Hässleholm än genomsnittet av andra kommuner. 
Nettoavvikelsen för 2020 enligt KOLADA visar på ca minus 5 procent vilket motsvarar ca 11 
miljoner kronor, vilket indikerar att budgeten är för låg för uppdraget(här ingår även 
försörjningsstödet som ligger på Arbetsmarknadsförvaltningen).   
 
 

1.3 Årets resultat 
Årsresultatet för 2021 visar ett underskott på -9,1mkr jämfört med budgeten vilket till stor del 

förklarar med att det varit högt antal anmälningar under de senaste åren.  

Verksamhetsområde övergripande visar ett överskott på 2,3 mnkr. En del kompensation för 
Covid -19 har inneburit cirka +0,7 mnkr i överskott, likaså momsbidraget med cirka +0,2 mnkr. 
Socialnämnden bytte ett antal lokaler under året för att minska sina kostnader, lokalhyror visar 
överskott med +0,4 mnkr. Även personalkostnader visar överskott med +0,8 mnkr på grund av 
tjänstledigheter och vakanser. 
 
Verksamhetsområde barn och unga visar ett underskott på – 14,7 mkr i förhållande till 
budgeten. Den stora orsaken till underskottet är ökade placeringskostnader för 
familjehemsplaceringar och höga placeringskostnader för institutionsplaceringar, cirka -11,3 mnkr 
på familjehemsplaceringar och cirka -6,5 mkr på institutioner, detta är följden av ett högt inflöde 
av ärenden under de senaste åren. Tjänstledigheter, vakanta tjänster under våren och 
sjukskrivningar under hösten har medfört att personalkostnader visar överskott med cirka 2,5 
mnkr. 
 
Verksamhetsområde mottagning, stöd och prevention visar ett överskott på 2,0 mnkr. Flera 
tjänstledigheter samt vakanser är orsaken till överskottet.  
 

Verksamhetsområde vuxna visar ett överskott på 1,3 mnkr. Sjukskrivningar samt vakanser är 
orsaken till överskottet.  
 

Förvaltningens investeringsbudget visar ett underskott på -0,5 mnkr. Förvaltningen bytte ett antal 
lokaler under året för att minska sina kostnader.  Investeringar har gjorts för att renovera och 
verksamhetsanpassa de nya lokalerna. Det utökade investeringsbehovet medförde att förvaltningen 
fick en utökad investeringsbudget från 0,5 mnkr till 1,5 mnkr. Larm- och låssystemet på 
Järnvägsgatan har skapat en säkrare och tryggare arbetsplats, men också kostat mer än vad tidigare 
estimerats. 
 

Socialförvaltningens ekonomi är inte i balans utan visar på underskott. Största orsaken är att antalet 
barn och unga med behov av stöd har ökat de senare åren, samtidigt så har det skett en drastisk 
kostnadsutveckling då den köpta vården kostar avsevärt mer per dygn än tidigare. Barn och 
Ungdomsvården kostar mer per invånare i Hässleholm än andra kommuner i genomsnitt. 
Omfattande förändringsarbete pågår gällande arbetet med placerade barn och unga för att erbjuda 
kostnadseffektivare lösningar. Gällande missbruksvården så har omställningen till att skapa eget 
behandlingshem för vuxna gjort att kostnaden per brukare allt jämt ligger lägre i Hässleholm än 
genomsnittet av andra kommuner.  
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Mellan år 2015 till 2021 har det inkommit i snitt 2019 anmälningar gällande barn och unga. Lägst 

var det 2015 med 1488. Från 2018(1772) till 2019(2415) var det en avsevärd ökning, för att under 

2020 öka ytterligare till 2838.  Under 2021 har det inkommit 2409 anmälningar vilket är färre än 

förra året men fortfarande betydligt högre än medelsnittet. Av de 2409 anmälningarna har det 

handlat om 1234 unika barn. Av alla anmälningar har man bedömt att man ska utreda vidare i 44 

procent och av alla utredda barn har 29 procent fått en insats.  

I genomsnitt har 23, 5 barn varit placerade på extern institution mellan 2015–2021 och för året 

2021 är resultatet 24 vilket är en färre från förra året. 

 

Bild av antalet anmälningar och ansökningar över tid gällande barn och unga 
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Verksamhetsområde barn och unga arbetar med åldersgruppen 0–21 år. Arbetet består av 

utredning och uppföljning av insatser, boende- och stödinsatser genom Familjebasen. I 

verksamheten ingår följande enheter:    

• Utredning (team 1–4): 21 socialsekreterare, fyra enhetschefer.   

• Familjehem: 6 familjehemssekreterare, 8 barnsekreterare (en    överanställning), 1   
specialistsocionom och 1 enhetschef.   

• Familjebasen: 9 behandlingspedagoger, 1 ungdomssamordnare, 1 biträdande    
föreståndare och 1 föreståndare.   

 
 
2.1 Å     om g       

  
Verksamhetsutveckling och organisationsförändringar   
Organisationsförändringen som beslutades i slutet av 2020 verkställdes den 15 mars. Utredning 
och uppföljning gick över till fyra mindre team om 5–6 medarbetare med vars en  
enhetschef. Utredningsarbetet omstrukturerades i en fyraveckors cykel i syfte att skapa nära 
arbetsledning, dels för att motverka den höga personalomsättningen dels för att skapa god kvalité 

för medarbetarna. Under 2021 har antalet utredningar som ej avslutats i tid halverats i jämförelse 
med föregående år. Detsamma gäller förlängda utredningar som minskat från 144, 2020 till 39, 
2021 (tom 211126). En annan effekt av omorganisationen är minskad utredningstid där perioden 
innan förändringen (201101–210430) hade en genomsnittstid på 115 dagar. Efter förändringen 
(210501–211031) var genomsnittstiden 102 dagar.   
  
Familjebasen har det senaste året upplevt en ökad efterfrågan på öppenvårdsinsatser. 
Verksamheten har därför arbetat för att kunna erbjuda mer flexibla lösningar för att möta 
familjers varierande behov. Som ett led i detta har Familjebasen beslutat för en 
organisationsförändring där man med delar av personalen från HVB- verksamheten kommer att 
starta upp ett högintensivt öppenvårdsteam under 2022. Utifrån placeringsstrategin har 
fokus legat på att använda Familjebasens HVB i stället för externa placeringar. Platserna 
på Familjebasens HVB har varit belagda 83 % av året och externa HVB-platser har halverats från 
januari till december.    

  
Familjehemsenheten har under året präglats av en hög personalomsättning under året men under 
hösten 2021 verkar situationen stabiliserats något. Flera åtgärder har vidtagits för att skapa 
stabilitet och en förbättrad arbetsmiljö som exempelvis:  

• enheten har utökats med en tjänst under året.   
• uppdraget att utreda vårdnadsöverflytt har flyttats till Familjerätten   
• nya kontaktpersons-/familjeutredning har organiserats till en person  
• Individ- och familjesupporten har utökats med en tjänst för att kunna arbeta med 
biologföräldrarna. 
 

Mycket fokus har under året även lagts på att arbeta med att förbättra samarbetet mellan 
barnsekreterarna och familjehemssekreterarna. Arbetet med att hålla barnsamråd har prioriterats 
med gott resultat. Det ökade inflöde under 2020 och svårigheterna med att få tag i familjehem 
har gjort att konsulentstödda familjehem behövts anlitas i stor omfattning. Detta har medfört 
att verksamheten idag har 19 barn placerade i konsulentstöda familjehem vilket har fått till följd 
att placeringskostnaderna för familjehemsvården har ökat kraftigt.   
  
 Coronaanpassningar och arbetsmiljö  

-
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Under större delen av 2021 har pandemin haft stor påverkan på verksamheten. Hemarbete har 
skett i större utsträckning än tidigare och digitala möten blev till en vardag för medarbetarna. Det 
har inneburit kontakten med klienter skett på andra sätt än fysiska möten. Vissa delar i 
omställningen under pandemin har visat sig vara positiva för medarbetarnas arbetsmiljö och 
trivsel på arbetsplatsen. Det har handlat om fortsatt möjlighet till hemarbete, både planerad och 
vid symptom. Många samverkansmöten har skett digitalt vilket minskat restiden och i sin tur 
bidragit till mer tid till sitt uppdrag.  
  

 

  

2.2 M                 
  

Samhälls-service av hög kvalitet   
Nämndmål: Vår myndighet ska erbjuda hög service med god kvalitet. Vi gör rätt saker i rätt tid i syfte att skapa 
motivation och engagemang – tillit. Målen är delvis uppfyllda.  
Vid brukarundersökningen besvarades delades 225 enkäter ut och 45 besvarades (20 %) 
Resultatet vid brukarundersökningen var 73,33 vilket är godkänt men inte statistiskt säkerställt då 
det är för låg svarsfrekvens.  
Kundtiden mättes under två veckor i november. Resultatet för barn och unga var:  
7–8 % direkt kundtid barn  
11–14 % direkt kundtid förälder/vuxen.   
Målet om en direkt kundtid med 25 % nås inte.   
  

Hög livskvalitet för invånarna     
Nämndmål: Barn har rätt att skyddas mot våld och vanvård eller annat utnyttjande samt att utvecklas. Målet är 
delvis uppfyllt.  
 Närmre 90 % av barnen uppger att de trivs bra i familjehemmet. Av de placeringar som avbröts 
var två sammanbrott. Stickprov på vård- och genomförandeplaner visar hög måluppfyllelse.  
   
God ekonomi   
Nämndmål: Bäst nytta för pengarna med budget i balans. Målet är delvis uppfyllt.  
Verksamheten överskrider budgeten men antalet vårddygn av externa 
HVB har minskat och kostnadsutvecklingen är positiv. Platserna på Familjebasens HVB har varit 
belagda med 83 % (målvärde 80 %) vilket ger en vårddygnskostnad på 3032 kr (målvärde 3399 
kr) Den enskilt största orsaken till att verksamheten överskrider budgeten är att kostnaden för 
familjehemsvården har ökat med totalt 9 mnkr vilket till största del beror på många placeringar i 
konsulentstödda familjehem.   

   
Attraktiv arbetsmiljö  
Nämndmål: Våra medarbetare upplever att de har en god arbetsmiljö. Målet är uppfyllt.   
Socialförvaltningens medarbetarenkät (organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA) genomfördes 
under hösten med ett positivt resultat, särskilt för Barn & unga. Det genomsnittliga resultatet 
ökade från medelvärde 3,05 till 3,32 från 2020 till 2021. Detta är en tydlig uppåtgående trend sett 
till hela förvaltningen där Barn och ungas ökade mest i förhållande till förra årets resultat.   
  
Hållbar produktion och konsumtion  
Nämndmål: Ett självständigt liv.   
Målet är uppfyllt. Aktiviteter och mål inom detta område har inriktat sig mot de unga som närmar 
sig att bli myndiga och ska förberedas för att klara sig själva. Även nätverkets roll har belysts. Mål 
och aktiviteter har lett till mer långsiktigt inriktad planering och åtgärder.  
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2.2 Å                 
Verksamhetsområde barn och unga kommer på helårsbasis redovisa en negativ avvikelse mot 

budget med cirka -14,7 mnkr.  Utfallet består i:   

• HVB-placeringar inkluderat våld i nära relationer visar negativt utfall med -4,8 
mnkr mot budget. HVB-placeringar visar en kostnadsminskning med 5,9 mkr mot 
föregående år.  
• Familjehem inkluderat konsulentstödda och särskilt förordnade vårdnadshavare 
visar negativt utfall med -11,2 mnkr negativ avvikelse mot budget. 9,5 mnkr 
kostnadsökning mot föregående år 
• Kontaktpersoner och kontaktfamiljer visar negativt utfall med -0,4 mnkr mot 
budget  
• Personalkostnader +2,3 mnkr   

Den totala kostnaden för placeringar har ökat med 4,7 mnkr i jämförelse med 2020. Detta trots 
att de externa vårddygnskostnaderna för HVB har minskat med cirka 5,9 mnkr. Exempelvis har 
antalet dygn i månaden minskat från 575 vårddygn i januari till 218 vårddygn i oktober gällande 
externa HVB-placeringar. Utfallet för januari var 3460 tkr jämfört med oktober månad med 1701 
tkr.  
Familjehemsvården står för större delen av den negativa kostnadsutvecklingen och är också 
huvudskälet till det negativa resultatet. Svårigheten med att rekrytera familjehem har medfört att 
konsulentstödda familjehem anlitats i allt större omfattning till en betydligt högre 
kostnad. Ökningen av antalet konsulentstödda skedde i första hand 2020 och inledningen av 
2021. Då praxis varit att kommunens övertagande av familjehem sker först efter två år innebär 
det att kostnaden ligger kvar 2022.  
  
Åtgärder   

• Att starta upp ett högintensivt öppenvårdsteam inom Familjebasen. Teamet skall ta 
över och fortsätta arbetet kring ungdomarna som bor i stödboende, men utöver det 
även erbjuda stöd till ungdomar som bor kvar i föräldrahemmet. Målsättningen med 
detta är att ungdomar både i stödboendelägenhet och i det egna hemmet och deras 
familjer skall erbjudas stöd i ett tidigare skede och därmed undvika en placering på 
HVB-hem.  
• Att införa en mentorhemsbaserad modell för familjehemmen inspirerad 
av Mockingbird family model med mål att öka kvaliteteten och attraktivitet inom 
familjehemsvården i Hässleholm.  

  
2.4 U v      g            
Inom verksamhet Barn och unga kommer fortsatt fokus vara en trygg och säker vård för de barn 
och unga som placeras i familjehem eller HVB. Att vidareutveckla hemmaplanslösning kommer 
också vara prioriterat. Hässleholms kostnader för familjehemsvården ligger betydligt högre än 
jämförbara kommuner. Hässleholm har alla möjligheter att bli självförsörjande på familjehem 
men det krävs ett arbete med stödet till familjehemmen och med rekrytering och att bygga upp en 
familjehemsvård som är attraktiv för familjehemmen samtidigt som den är bra för barnen. Detta 
kommer på sikt innebära en kostnadseffektivisering av verksamheten.   
  
Under året kommer verksamheten påbörja utbildning i Signs of Safety, ett lösningsorienterat, 
styrkebaserat arbetssätt som inkluderar barnet och barnets familj och nätverk i processen. Denna 

modell ligger väl i linje med förvaltningens gemensamma fokus på att erbjuda sociala tjänster och 
genom tillit stärka medborgarnas egna resurser för att skapa ett självständigt liv.   
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3.Verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention  

 

 
 
 
Verksamhetsområdet har under året gjort vissa förändringar och består nu av följande enheter:  

• Familjerätt, Familjens hus och Familjerådgivningen. Enheten består av sju 
familjerättssekreterare, två familjerådgivare och en socialrådgivare/samordnare. Enheten 
är budgeterad för 7,75 tjänster plus enhetschef. 

• Mottag och Förebyggandecentrum, 10,0 tjänster, en arbetsledare och en enhetschef. 

• Individ- och familjesupporten med 12,2 tjänster plus enhetschef och arbetsledare. 
Ytterligare 2,0 behandlartjänster finansieras med stadsbidrag.   

 
Samverkan tre förvaltningar ingår i verksamhetsområdet. Processledaren arbetar på uppdrag av 
styr- och ledningsgruppen för Tre förvaltningar.  

 
Verksamhetsområdet har i uppdrag att ta emot medborgare i behov av hjälp och stöd. Dels på 
Mottaget, dels genom att det går att söka sig till våra öppna insatser för service och stöd som inte 
behöver föregås av en utredning och beslut om bistånd. Förebyggandecentrums uppdrag är att 
arbeta för ett säkert och tryggt Hässleholm och på samhällsnivå samverka med andra aktörer för 
att öka barn och ungas psykiska hälsa. På Individ- och familjesupporten är uppdraget att ge stöd, 
service, hjälp och behandling, med eller utan biståndsbeslut.  Familjens hus är en viktig 
mötesplats för föräldrar med små barn och erbjuder stöd och deltagande i föräldrastödsgrupper 
och utbildningar.  
Familjerättens uppdrag innehåller utredningar om vårdnad, boende och umgänge, 
samarbetssamtal och yttranden till tingsrätt. Familjerådgivningen är en verksamhetsamhet 
separerad från övrig verksamhet som arbetar med relationsproblematik. Samtalen där är 

■ Mottag, stöd och prevention 

Mottag och Förebyggandeenhet 
'adine Giuffrida Jansson 

centrum 
Drog &Brott 

Socialrådgivning 

Tillstånd 

lndrvid och fami ljesupporten 
Sanna Möller 

Familjerätrsenhet och Rådgivning 
Lena Källström 
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avgiftsbelagda. I verksamhetsområdet finns även Drog- och brottsförebyggande samordning och 
serveringstillstånd med tillsyn. 
 
 

3.1 Året som gått 

 
Året har präglats av pandemin och den omställning i verksamheten som har krävts. Enheterna 
har utvecklat och provat olika former av digitala verktyg för att nå ut till medborgarna på nya sätt 
när fysiska möten inte har varit möjliga att genomföra. Från att inledningsvis varit trevande i att 
ha samtal och arbeta med behandling digitalt gick det senare över förväntan. För Individ- och 
familjesupporten har det inneburit att behandlarna har kunnat fokusera på samtal och att mindre 
tid har gått till transporter inom kommunen. Även återbuden blev färre eftersom samtal ofta har 
kunnat genomföras trots symtom. Under hösten återgick enheterna till fysiska möten men 
fortfarande finns erbjudandet om digitala möten kvar. Föräldrautbildningar i egen regi och 
tillsammans med personal från Barn och utbildningsförvaltningen har genomförts, digitalt och 
fysiskt. 
 
Under året har de flesta medarbetare gått webbutbildningen ”Samtal med barn i socialtjänsten”, 
som SKR, Sveriges kommuner och regioner har erbjudit. Kompetensutveckling kring våld i nära 
relation och för att erbjuda våldsutövare behandling har skett under året. Flera enheter har gått 
kompletterande utbildning i skattningsverktyget OSR/SRS som mäter nyttan av samtal. 
Skattningsverktyget används inom Feedback informed treatment, (FIT).  

Under 2021 har familjerättsenheten arbetat med att tydliggöra barnets perspektiv, 
barnperspektivet och barnrättsperspektivet. Hela verksamhetsområdet har under året arbetat med 
att förbättra samverkan samt med att tydliggöra de olika uppdragen för enheterna.   
 
Det har varit svårt att förutse hur inflöde och belastning skulle komma att se ut i den rådande 
situationen med pandemi. Mottaget har under 2021 fram t o m november hanterat 1296 
anmälningar om oro för barn och unga och 328 anmälningar om vuxna. Förhandsbedömningar 
ska vara avslutade inom 14 dagar och för hela perioden var 87% avslutade i rätt tid. Vi kan 
konstatera att den nuvarande personalstyrkan innebär att enheten får svårt att hantera hög 
belastning och särskilt i kombination med medarbetares frånvaro.  
 
Förebyggandecentrum har under året utökats med 1,5 socialrådgivartjänster vilket har inneburit 
att den förstärkning som tidigare har gjorts gällande unga lagöverträdare har kunnat 
permanentats. Förebyggandecentrum tar nu hela ansvaret för att påföljden ungdomstjänst 
planeras och genomförs med ökad rättssäkerhet och högre kvalitet som följd. Utökningen har 
inneburit att Förebyggandecentrum nu kan erbjuda stöd till unga brottsoffer och deras anhöriga 
samt att mer fokus kan läggas på öka antalet medlingsärenden mellan gärningsperson och 
brottsoffer. 
 
Det förebyggande arbetet har en tydlig utgångspunkt i det förvaltningsövergripande 
samverkansforumet ReAgera. Trots organisatoriska förändringar, ny personal och de 
begränsningar som pandemin inneburit så har de övergripande delarna i det förebyggande arbetet 
som byggts upp under de senaste åren kunnat upprätthållas. Arbetet med gemensamma 
lägesbilder genom EST (Effektiv samordning för trygghet) har gjorts varje månad. Då lägesbilden 
visat behov av tätare samverkan kring Resecentrum och Kulturhuset har samverkansträffar med 
Jernhusen, Trafikverket, ordningsvakter, polis och företrädare för kommunen startats varannan 
vecka med syfte att fånga upp ungdomar i risk tidigare samt för att komplettera lägesbilden.  
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SSP (samverkan skola, socialtjänst och polis) har genomförts via Teams och vid fysiska möten. 
Syftet med SSP är att arbeta med brottsförebyggande frågor som är gemensamma för skola, 
socialtjänst och polis och att bidra med lokal information till ReAgeras gemensamma lägesbild. 
 
I samverkan med Maria Skåne Nordost och polisen har även inspirationspass med inriktning mot 
droger tagits fram och erbjudits skolor. Detta i syfte att öka kunskapen och klargöra de rutiner 
och riktlinjer som finns för att öka möjligheten för tidig upptäckt.  
 
Med anledning av pandemin och de utmaningar det inneburit för samverkande aktörer i MBU, 
människan bakom uniformen, beslutades att årets planerade tillfällen skulle ställas in. 
Arbetsgruppen har dock fortsatt sin samverkan och fokus har kunnat läggas på ambassadörerna 
som har träffats vid sex tillfällen och bland annat gjort reklam för sin verksamhet och deltagit vid 
trygghetsvandring för kommunens unga. MBU är numera en etablerad del av det gemensamma 
förebyggande arbetet och arbetsgruppen har inneburit ännu ett forum för samverkan, både med 
interna och externa aktörer. 
 
För att öka ungas delaktighet i frågor som rör säkerhet och trygghet har fyra ungdomar haft 
sommarens feriearbete hos Förebyggandecentrum där de har planerat och genomfört en 
trygghetsvandring för unga samt undersökt hur säkerheten och tryggheten kan öka på sociala 
medier. 
 
Under året har en tillståndsinspektör hanterat handläggningen av ärenden som regleras enligt 
alkohollagen till skillnad från tidigare år då det funnits två. Därför har tillsynsarbetet gjorts 
tillsammans med socialrådgivare. Även kontrollköp av folköl har genomförts tillsammans med 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.  
 
Under sommaren flyttade Individ- och familjesupporten, Förebyggandecentrum och 
Familjerätten till gemensamma lokaler, på Järnvägsgatan 1. Detta har tagits emot väl av 
medarbetare, underlättar samverkan och har bidragit till en bättre arbetsmiljö.  
 

3.2 Måluppfyllelse 
Individ och familjesupporten har som mål att 50% av arbetstiden skall vara kundtid. 
Kundtidsmätning gjordes vecka 18 och 42. Vecka 18 uppmättes 41% inbokad kundtid och v 42 
var siffran uppe i 49%. Snittet landar på 47% kundtid. Av de som gick i familjebehandling var 
barnen/ungdomarna med i 34% av samtalstiden. Kundtiden som uppmätts under året är högre 
än tidigare år och ligger strax under målvärdet. Det bör särskilt uppmärksammas att barn och 
unga deltar i väldigt hög grad i samtalen.  

Under året har 169 familjebehandlingar avslutats och 99 vuxenbehandlingar. Individ- och 
familjesupporten har arbetat intensivt för att undvika kö och ha en god och relevant 
genomströmning som ett led i att hantera de befintliga resurserna.  

Familjerättens mål är att direkt kundtid ska uppgå till 25%. I årets mätning uppgick denna till 30 
%, d v s 5 % enheter över målvärdet.  
 
Medarbetarna på familjerådgivningen har under 2021 haft en ganska ojämn, men förhållandevis 
låg arbetsbelastning i relation till faktiska personalresurser. Familjerådgivningens mål är att direkt 
kundtid ska uppgå till 80 %. I årets mätning uppgick den direkta kundtiden för 
familjerådgivningen till 49%. Med anledning av detta beslutades i november månad att dra ner på 
familjerådgivningens resurser.  
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Socialrådgivaren på Familjens hus har under 2021 haft mindre direktkontakt med föräldrar och 
barn än under tidigare år. Detta beror mycket på att en stor del av gruppverksamheten på 
Familjens hus har fått pausas under pågående pandemi. Målet är att direkt kundtid ska uppgå till 
80%. I årets mätning uppgick den direkta kundtiden för socialrådgivaren till 67%. 
 

Målet att varje medarbetare ska ha en genomgång av sin tjänst var sjätte vecka är uppfyllt för alla 
enheter och på Mottaget sker genomgångarna mycket tätare, minst var 10:e dag, med hänvisning 
till de snabba processer som genomförs där.  

Alla vuxna med kontakt inom öppenvården ska ha förbättrat sin situation vid avslutning av sin 

behandling, ORS och uppleva att samtalen varit till nytta, SRS.  Resultatet visar en skillnad på 
5,74 för Familjerådgivningen och 8,1 för Individ- och familjesupporten. Det uppmätta resultatet 
för SRS är i snitt 37,7, även det är över målvärdet.  

  
Målsättningen är att det brottsförebyggande arbetet ska vara kunskapsbaserat och följa BRÅs 
rekommendationer utifrån en gemensam samverkansprocess. En viktig del i detta arbete är 
samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis och åtgärder som utgår från 
medborgarlöften, vilket görs regelbundet. Samverkansprocessen utgår ifrån den lokala lägesbilden 
som uppdateras varje månad och följer sedan förutbestämda steg där alla parter tillför sina 
specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att minska sannolikheten för brott. Detta görs 
i EST- arbetet, effektiv samordning för trygghet, och har använts i exempelvis framtagande av en 
rutin kring hur problem med skadegörelse ska hanteras utifrån de olika samverkansparternas 
uppdrag och kompetens. Det kunskapsbaserade arbetet utvecklas ständigt och steg har tagits för 
att arbetet ska systematiseras ytterligare med hjälp digitala hjälpmedel och utbildningssatsningar i 
kunskapsbaserat arbetssätt. 
 
 

3.4 Årets resultat 

 

Totalt har hela verksamhetsområdet Mottag, stöd och prevention en budget på 26 576 tkr. 

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott på 2,0 mnkr mot budget. Överskottet avser 
personalkostnader och materialinköp.   
Överskottet har sitt ursprung i att det har funnits vakanser, tjänstledigheter och sjukskrivningar 
på enheterna under året. Tjänsten som processledare för Tre förvaltningar tillsattes inte förrän 
till halvårsskiftet och på enheterna har det funnits vakanser, sjukfrånvaro och tjänstledigheter. 
Situationen med pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra trygghetssatsningar samt 
kurser/utbildningar vilket också är en del av överskottet.   

 

3.5 Utveckling på sikt 
Verksamhetsområdet som helhet kommer under 2022 fortsätta att arbeta med att utveckla och 
främja delaktighet, barns perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet. 
  
Förhoppningen är att personalsituationen på Mottaget stabiliseras vilket ska leda till att vi i större 
utsträckning kan hålla tiden för förhandsbedömningarna inom ramen av 14 dagar och kunna 
intensifiera informationen om möjligheterna att söka stöd och service, anmälningsplikt och 
uppgiftsskyldighet.  
 
Både nationellt och lokalt har en ökad systematik i det brottsförebyggande arbetet initierats, vilket 
bland annat går att utläsa i regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott. För att 
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vi framöver ska lyckas i det förebyggande uppdraget är det en förutsättning att vi fortsätter att 
använda oss av de upparbetade förvaltningsövergripande samverkansstrukturerna som vi byggt 
upp tillsammans och att vi använder oss av de gemensamma tillgängliga resurserna. För att uppnå 
detta kommer fokus fortsättningsvis ligga på att implementera ett systematiskt och 
kunskapsbaserat arbetssätt där gemensamma lägesbilder, orsaksanalyser, åtgärder och utvärdering 
blir en naturlig del i det vardagliga arbetet. Som ett led i detta kommer Embrace, som är ett IT-
system som förenklar och hjälper oss i det kunskapsbaserade arbetet att implementeras. I 
samband med det kommer även utbildningssatsningar göras för att skapa en gemensam 
kunskapsgrund och förståelse för vikten av ett kunskapsbaserat arbete hos alla partner som ingår 
i samverkan.  

För att få bäst resultat i det förebyggande arbetet krävs planering och åtgärder på tre olika nivåer, 
samhälls-, grupp- och individnivå. Då det nu finns bättre personalmässiga resurser att även 
utveckla åtgärderna på individnivån kommer arbetet med att i samverkan tidigare fånga upp 
ungdomar med hjälp av exempelvis orossamtal och föräldrarådslag. Även arbetet med unga 
lagöverträdare ska utvecklas där mer behovsanpassade åtgärder 

En del i den fortsatta utvecklingen under 2022 är att tillsammans med myndighetsteamen ta fram 
en process för ett intensifierat arbete med ett fåtal ungdomar där det finns behov av individuella 
planer i samverkan. 

Vidare kommer vi att i samverkan med Studiefrämjandet genomföra föräldrastödsgrupper på lätt 
svenska och i kombination med andra språk för att nå ut till ytterligare familjer i behov av stöd.  

Vi har kunnat identifiera att det finns behov av att erbjuda ett mer anpassat och praktiskt stöd till 
vissa familjer som vi kommer i kontakt med, utformat utifrån det behov som beskrivs av 
medborgaren. Stödet ska kunna ges direkt utan någon längre väntetid, som service och behöver 
då inte registreras eller utredas. För att genomföra detta krävs en omfördelning av resurserna 
inom Individ- och familjesupporten och en planering för hur arbetsprocessen ska se ut.  

Vår utmaning är att under 2022 behålla den samverkan vi har och utveckla den ytterligare, att 
fånga upp och anpassa vårt stöd till våra medborgare och att arbeta förebyggande utifrån rådande 
evidens till nytta för Hässleholms kommuninvånare, stora och små.  
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4. Verksamhetsområde Vuxna 

 
Verksamhetsområdet Vuxna utreder individer över 18 år utifrån deras behov och erbjuder rätt 
hjälp i rätt tid och i linje med de målsättningar som framkommit. Vi följer sedan upp de insatser 
som vi erbjudit för att säkerställa att behov och målsättningar blir uppfyllda. Vi rustar klienten för 
ett självständigt liv- eller för att ta emot annat relevant samhällsstöd. Vi initierar och deltar vid 
samråd och samverkar med andra aktörer för att finna gemensamma lösningar i syfte att erbjuda 
individen rätt hjälp. Verksamhetsområdet innefattar två enheter, utredning- och uppföljning av 
vuxna samt behandlingsenheten. I behandlingsenheten ingår Novagården HVB, Fenix öppenvård 
samt nattjouren.    
 
Personal verksamhetsområde Vuxna 2020 Verksamhetschef 1,0   
Utredning- och uppföljningsenheten vuxna Enhetschef 1,0 / Samordnare, arbetsledare VNR 
1,0/Socialsekreterare 9,0 / Bostadssamordnare 2,0  
Behandlingsenheten Enhetschef 1,0 / Behandlingssamordnare 1,0 / 
Behandlingspedagog/Behandlingsassistent 10,0 / Behandlare 2,0/ Skötare/nattjouren 2,19  
  
 

4.1 Året som gått 
Utredning och uppföljningsenheten där arbetet med att samordna våld i nära relationer finns, har 
bland annat utvecklat rutiner för arbetet med våld i nära relationer, främst gällande arbetet med 
akuta placeringar på skyddat boende.  
 
Under året beslutade förvaltningschefen om att genomlysa behandlingsenheten. Uppdraget 
genomfördes av en konsult, Björn Wäst. Huvudsyftet var att genomlysa utifrån ett nuläge 
gällande behandlingsupplägg, arbetsmetodik, kultur och rutiner/styrdokument för att säkerställa 
verksamhetens kvalitet, ändamålsenlig organisation behov utifrån ledning, styrning och uppdrag.  
Konsulten genomförde samtal med chef, samordnare, medarbetare och brukare.  
 
 
 
 

□vuxna 
LJ 

Utredning & Uppföljningsenhet 
EmmaJensen Behandlingsenhet 

:Mikael Eriksson 
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Organisatoriska förutsättningar  
Behandlingsenheten har en slimmad organisation utifrån den målgrupp som den riktar sig till, 
vilket gör att det finns en inbyggd sårbarhet i organisationen. Däremot visar genomlysningen på 
att det finns ett stort engagemang och god kompetens inom organisationen. Det framgår att det 
saknas ett tydligt och aktivt ledarskap inom enheten. Detta visar sig i avsaknad av övergripande 
mål- och kulturarbete, strategiskt utvecklingsarbete samt otydliga förväntningar på 
verksamheterna och dess medarbetare, vilket skapar stress och irritation inom enheten. För en 
mindre kommun som Hässleholm är det av yttersta vikt att insatserna för målgruppen hänger 
samman och att de matchar individernas behov. Saknas insatser eller om det blir en för stor 
diskrepans mellan befintliga insatser, blir resultatet misslyckanden och ökande kostnader.  
 
Novagården 
Novagården har utifrån sitt ursprungliga uppdrag som HVB en tillräcklig bemanning, men då 
kommunen saknar andra boendealternativ för invånare med missbruks- och 
hemlöshetsproblematik placeras även individer med ett större stödbehov på Novagården. 
 Dessa klienter saknar ofta motivation och ibland även förmåga att tillgodogöra sig den 
behandling som erbjuds. Detta påverkar verksamheten negativt utifrån att bemanningen inte är 
anpassad efter det stödbehov dessa placeringar utgör.  
Dessutom påverkas grupprocessen och därmed behandlingsresultatet för de klienter som är 
motiverade. Behandlarna hinner inte heller ge det individuella stöd som behövs. Genomlysningen 
visar att många klienter vid upprepade tillfällen återkommer efter avslutad behandling. I flertalet 
fall är detta en följd av ovanstående problematik samt på grund av att det saknas 
boendestödsinsatser riktade till målgruppen.  
Genomlysningen visar också att det finns ett utvecklingsbehov i verksamheten kring utformandet 
av genomförandeplaner tillsammans med klient. Genomförandeplanen är central då denna är 
klientens och behandlarens gemensamma arbetsmaterial, som ger förutsättningarna för den 
enskildes behandlingsutveckling. Upprättande av genomförandeplan bör därför ske mellan klient, 
kontaktperson och den medarbetare som håller i klientens missbruksbehandling 
 
 Fenix  
Utifrån grunduppdraget som öppenvårdsbehandling har Fenix en tillräcklig bemanning. Analysen 
är att det som påverkar medarbetarnas arbetssituation mest är att det delvis saknas en 
stödfunktion för klienter utanför själva behandlingen. Många av Fenix klienter har behov av stöd 
i form av ADL (aktiviteter i det vardagliga livet) för en bibehållen drogfrihet. Fenix terapeuter är 
klienterna behjälpliga i detta stöd, vilket sannolikt är avgörande för ett fullgott 
behandlingsresultat. Men det påverkar arbetsbelastningen negativt utifrån att det är svårt att räcka 
till. Behandlingstiderna är utifrån klientunderlag fullt rimliga och ligger i linje med liknande 
verksamheter. Många externa öppenvårdsinsatser har ett mer etablerat klientunderlag där 
individen bland annat har arbete, bostad och välfungerande nätverk. Motsvarande klienter på 
Fenix har inte, vad genomlysningen visar, längre behandlingstider än hos andra aktörer.  
 
Nattjouren 
Nattjouren är ett akutboende med två syften, att ge individen tak över huvudet samt att ge 
individen stöd och förutsättningar att utveckla sina sociala färdigheter och därigenom möjliggöra 
en förflyttning mot ett mer självständigt liv i en långsiktig boendelösning. I ett boende likt 
Nattjouren ges litet utrymme för socialt förändringsarbete då den enskilde oftast är för trött och 
påverkad för att tillgodogöra sig det stöd som kan ges varpå möjligheten till förflyttning är 
kraftigt begränsad. 
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Boende med stöd 
Hässleholms kommun har fem boendeplatser i boende med stöd. Dessa platser är lokaliserade i 
direkt anslutning till Novagården vars personal är de som tillhandahåller stödet. Platserna är 
förknippade med krav på drogfrihet och används både som utslusslägenheter från Novagården 
och extern placering, samt i mån av plats som stödboende för personer i hemlöshet. Både 
medarbetare och socialsekreterare uppger att det finns för få platser med boende med stöd inom 
kommunen, samt att det saknas platser för personer i missbruk som inte är motiverade till 
behandling. Av denna anledning placeras en del klienter på Novagården som egentligen inte är 
speciellt motiverade till behandling, utan som mest är i behov av boende. 
 
 
Kommunen har två medarbetare som arbetar med andrahandskontrakt. En som ansvarar för 
samverkan med fastighetsägarna och arbetar aktivt med att anskaffning av lägenheter, sköter det 
praktiska med kontraktsskrivningar, inflytt, störningar och avslut vid behov. Den andra arbetar 
som boendehandläggare och ansvarar för utredningen kring den enskildes rätt till bistånd samt 
stödbehov kopplat till boendet. Dessa två arbetar i nära samverkan med varandra. För att ha rätt 
till bistånd för ett andrahandskontrakt ska klienten ha utrönt alla möjligheter att själv anskaffa ett 
boende. För klienter som erbjuds behandling innebär det att de under behandlingstiden ska 
ansöka om lägenheter på den öppna bostadsmarknaden för att kunna bli aktuella för ett 
andrahandskontrakt genom kommunen. Enligt kommunens boendehandläggare är 
utredningstiden från att ett ärende inkommit till beslut ca 4 månader. Därefter behöver det finnas 
tillgång till en lägenhet som matchar individen behov. Ett biståndsbeslut innefattar enbart ett 
andrahandskontrakt vilket inte per automatik innebär stöd för klienten. Stödbehovet som utreds 
är kopplat till omsorgsförvaltningens boendestöd vilket omfattar stöd utifrån en psykisk- och 
fysisk funktionsnedsättning samt hemtjänstinsatser. Enligt både bostadhandläggare och 
socialsekreterare omfattar det inte personer i aktivt missbruk, vilket innebär att en person som 
har rätt till insats kan tappa sitt stöd vid återfall. I samtliga samtal och intervjuer som genomförts 
har det påtalats att många av de klienter som flyttar till eget boende och andrahandskontrakts 
misslyckas i sina boenden relativt snabbt och får börja om från början. 
 
Då kommunen inte har några andra egentliga boendelösningar än andrahandslägenheter så 
förutsätter det att kommunen arbetar på ett annat sätt än vad man gör idag med sina 
andrahandskontrakt. Målgruppen missbruk har ofta låg chans att komma in på den öppna 
bostadsmarknaden av flera olika skäl. Framför allt då de ofta har skulder som gör att de inte 
godkänns av fastighetsägarna eller att de är fysiskt slitna och ärrade av ett hårt liv vilket försvårar 
deras möjligheter. Av denna anledning bör socialsekreterare göra en rimlighetsbedömning om det 
är att anse att klient har förutsättningar att ordna eget boende. Om inte, bör kommunen bortse 
ifrån kravet på att söka eget boende och därigenom bara utreda stödbehov vilket skulle påskynda 
utredningstiden. Detta skulle möjliggöra för många klienter att ha ett ordnat boende vid avslutad 
behandling. All erfarenhet visar dessutom att en klient som inte har sitt boende ordnat under 
behandlingstiden inte kommer tillgodogöra sig behandlingen fullt ut, då hens fokus kommer 
störas av den osäkra boendesituationen efter avslutad behandling. Det är vederlagt enligt flera 
studier att det inte är drogfriheten i sig som är anledningen till att en brukare klarar sitt boende, 
utan stödet som erbjuds och att det matchar individens 17 förutsättningar och behov. detta ger 
skäl att vända på det och inte se lägenheten som ett bistånd, utan att man ger stöd i lägenhet som 
bistånd. Klienten kan på detta sätt inte välja bort stödet efter kontraktsskrivning utan att 
samtidigt välja bort lägenheten.  
 
 
 Det framgår av genomlysningen att det saknas möjlighet att erbjuda hemlösa individer med 
missbruksproblematik en mer långsiktig boendelösning där individen skulle ges möjlighet att 
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landa och få stöd till en etablering i ett eget boende. Utifrån forskning är kollektiva 
stödboendelösningar inte att föredra för målgruppen då dessa tenderar att "låsa in" klienten i 
utanförskap. Erfarenhet visar att ett kvalificerat boendestöd kan hjälpa personer i aktivt missbruk 
att etablera sig på bostadsmarknaden. Detta skulle vara den mest gynnsamma lösningen ur såväl 
ett ekonomiskt perspektiv som för individen.  
 
Sammanfattningsvis visar genomlysningen att Hässleholms kommun har en väl utbyggd 
behandlingsorganisation. Det skulle gå att utveckla den röda tråden mellan verksamheterna så 
behandlingsalternativen synkroniserar bättre med varandra. Ökad samverkan skulle ge 
samordningsvinster som hade varit gynnsamma för både verksamhet och klient. Här är det tydligt 
att det saknas en sammanhållande chef med adekvata ledaregenskaper och förståelse för 
behandlingsverksamhetens komplexitet. En brygga mellan behandlingsinsatserna skulle kunnat 
vara den gemensamma resurs som anställts för att avlasta behandlingsarbetet på både 
Novagården och Fenix.  
 
Det framgår av genomlysningen att det saknas möjlighet att erbjuda hemlösa individer med 
missbruksproblematik en mer långsiktig boendelösning där individen skulle ges möjlighet att 
landa och få stöd till en etablering i ett eget boende. Utifrån forskning är kollektiva 
stödboendelösningar inte att föredra för målgruppen då dessa tenderar att "låsa in" klienten i 
utanförskap. Erfarenhet visar att ett kvalificerat boendestöd kan hjälpa personer i aktivt missbruk 
att etablera sig på bostadsmarknaden. Detta skulle vara den mest gynnsamma lösningen ur såväl 
ett ekonomiskt perspektiv som för individen.  
 
 

4.2 Måluppfyllelse och resultat 
Kostnader för placeringar som gäller missbruk har överskridit budget då enstaka placeringar varit 
väldigt kostsamma Av dem som placeras externt förekommer samsjuklighet, läkemedelsassisterad 
rehabilitering vid opiatberoende, LVM/LVU eller hotbild på grund av till exempel drogrelaterade 
konflikter. Bostadsbristen är fortfarande ett problem och bidrar till att enskilda kvarstannar på 
institution.  
 
Gällande missbruk ser vi att kommunens eget HVB periodvis stått med tomma platser, medan 
vårt Boende med stöd haft kö.  
 
I bosättningsarbetet har man ökat det aktiva stödet i bostadssökande till dem som har 
bostadssociala kontrakt eller vårdas på institution. 
Det finns 46 pågående bostadssociala kontrakt. 13 personer har hittills gått till egna kontrakt 
under året, vilket är en ökning.  
 
Liksom föregående år, så når socialsekreterarna målet om 25 % direkt kundtid.  
 
Krami har erbjudit stöd till 30 Hässleholmsbor i år och hittills har 5 av dem gått vidare till studier 
eller arbete.  
 
Behandlingsresultatet för Novagården visar på att KASAM ökar med 26 i genomsnitt. 

Vi kan också se att vi har fler in (24) än ut (18) värde vilket talar för avbruten behandling eller 

brist i våra rutiner. Vi jobbar mycket aktivt just nu med att få in KASAM tidigt i 

behandlingsprocessen (första veckan) via tydlighet i rutiner och ansvarsfördelning, och samma 

sak gäller för utvärde för KASAM. Tidigare brister i denna rutin kan vara en faktor som påverkar 

antalet användbara KASAM.  
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Novagårdens bedömning är att fyra personer över året har fått förlängd insats på Novagården på 

grund av avsaknad av annat boende. Utav dessa var en person i väntan på insats och placering 

från omsorgen. Övriga tre har beviljats andrahandskontrakt och väntat på lediga lägenheter.  

Utav dessa tre har två varit färdigbehandlade hos oss men varit beviljade insatser från omsorgen 

som inte har kunnat starta innan annat boende. Då insatsen från omsorgen har varit grundad på 

behov har Novagården täckt det behovet i avvaktan på lägenhet. Övrig person har tillhört 

målgrupp 70+ med dåligt allmäntillstånd.  

 

I genomsnitt har det bott 2,8 personer på Nattjouren under året. Under tertial 1 avvisades, fem 

personer. Tertial 2, 2 personer och Tertial 3, 5 personer. Dock avvisades ingen i november och 

december. 

4.3 Årets resultat  
Verksamhetsområde vuxna har under 2021 haft en årsbudget på 20 151 tkr. Verksamhetsområdets 
resultat visar ett överskott på 1,3 mnkr. Sjukskrivningar samt vakanser är orsaken till överskottet.  

• Budgeten för institutionsplaceringar visar ett underskott på -0,8 mnkr, en kostnadsökning 
med 2,9 mnkr jämfört med 2020.  

• Budgeten för våld i nära relationer visar ett underskott på -0,1 mnkr 
 
 

4.4 Utveckling på sikt 
Framför oss ligger ett fortsatt utvecklingsarbete i den interna missbruksvården för en 
effektivisering i hela vårdkedjan. Beroendevården är komplex och sammansatt då en del är 
motiverade – andra är inte motiverade. En del går på LARO för en läkemedelsassisterad 
behandling som en del av en helhet och behöver kanske därför ett annat komplement än en 12 
stegsbehandling osv.  
Tydligt är att den delen som handlar om boende och boende med stöd behöver utvecklas för att 
skapa hållbara resultat. Hur detta kommer att se ut framöver kommer vi att väva in i 
utvecklingsarbetet då vi behöver bygga lösningarna på Hässleholms förutsättningar och nuläge. 
Under 2022 kommer vi därför att starta en medarbetargrupp som har fokus på att kartlägga, 
analysera och skapa den verksamhet som behövs för att ge medborgarna bäst nytta.  
 
Vi beskriver vidare vad tanken med Bostad Först är, för att ge en bild av detta – vart Hässleholm 
sedan hamnar i detta får utvecklingsarbetet visa.  
 
Traditionellt sett i Sverige har boendeverksamheter haft en tydlig organisering utifrån 
trappstegsmodellen med innebörden att individen ska visa att hen klarar ett boendesteg innan hen 
anses redo för att flytta vidare till nästa. Dessa verksamheter tar ofta sin utgångspunkt i uppsatta 
krav/förutsättningar för vad individen ska uppnå oavsett de individuella behoven eller 
förutsättningarna. Ett typexempel i denna modell är krav på genomgången behandling och 
drogfrihet innan man erbjuds en långsiktig boendelösning som en lägenhet. Resultatet av denna 
typ av kravställan är en hög grad av misslyckanden ofta med utskrivning som följd. Första steget 
enligt trappstegsmodellen är ofta någon form av akutboende där individer med aktivt missbruk 
ges tak över huvudet och visst stöd för att ta sig vidare till behandling eller annat drogfritt 
boende. Forskning visar att hemlösheten i sig är en större orsak till missbruk och psykisk ohälsa 
än att missbruk och psykisk ohälsa är orsak till hemlöshet. Därav kan man se i forskning att mer 
långsiktiga och individuella boendelösningar är att föredra framför kollektiva där individen 
tenderar att cementeras i utanförskap. I Glasgow, Skottland har man gjort en studie på effekten 
av nedstängningen av akutboenden som påbörjades runt omkring 2005. Denna studie visar på en 
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klar förbättring av den psykiska hälsan samt minskat missbruk hos de individer som flyttat från 
långvarigt boende i akutboende till mer långsiktiga och kvalitativa boendelösningar 
 
Trenden både nationellt och internationellt är att arbeta mer utifrån så kallad harm reduction eller 
skademinimering, det vill säga att erbjuda långsiktiga boendelösningar där individen erbjuds 
boende med individanpassat stöd utifrån den enskildes förutsättningar och behov.  
 
Bostad först är det tydligaste exemplet på harm reduction inom socialt boende. Det kommer allt 
fler studier som visar att det är vilken typ av boendestöd som erbjuds som är avgörande för 
individens resultat, inte drogfrihet. 
 
Bostad först är ett program utformat för människor som behöver omfattande stöd för att ta sig 
ur hemlöshet, orsakad av exempelvis missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Till skillnad 
från mer traditionellt hemlöshetsarbete, där individen förväntas göra stora beteendeförändringar 
för att "förtjäna" en bostad, är själva bostaden en startpunkt snarare än ett slutmål i Bostad först.  
 
Bostad först bygger på följande åtta grundprinciper. Forskning visar att en förutsättning för ett 
framgångsrikt Bostad först program är att programmet implementeras i sin helhet och inte bara 
till vissa delar. 

o Bostad är en mänsklig rättighet 
o Rätten till val och självbestämmande  
o Bostad och behandling ska separeras från varandra  
o Stöd riktas till återhämtning  
o Stöd baseras på skademinskning  
o Aktivt engagemang utan tvång och fostran  
o Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål  
o Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver 

 
 Ett vanligt missförstånd gällande Bostad först är att stöd är frivilligt och att det därav finns en 
inbyggd kravlöshet i programmet, vilket inte stämmer. Den stora skillnaden är att det inte ställs 
andra och större krav på individen än de krav som ställs att på andra hyresgäster, och stödet 
anpassas efter individens egenupplevda behov och förutsättningar för att klara sitt boende.  
 
Stödet utformas utifrån:  

o Personal gör regelbundna uppföljningar av deltagarens bostadssituation, 
och undersöker då faktiska och potentiella problem som kan göra det 
svårt för hen att behålla sitt kontrakt. 

o Personal ser till att deltagaren har så goda relationer som möjligt till sina 
grannar. Individens möjligheter att behålla sitt hyreskontrakt är kopplade 
till hens integration i samhället, därav ges individen stöd i samspelet med 
grannar. 

o Personal ger praktiska råd och annan hjälp för att se till att bostaden är 
lämplig. En bostad behöver vara funktionell vid inflytt för att ge trygghet 
och stabilitet. därav behöver många stöd i införskaffande av möbler, 
köksutrustning med mera.  

o Personal hjälper deltagarna att göra upp en hushållsbudget. Initialt se till 
att hyra, el, vatten blir betalt. Stöd och rutiner för en fungerande 
hushållsekonomi och stöd i att ansöka om bostadstillägg etcetera.  

o Personal erbjuder råd och stöd för ett självständigt liv. Kan vara stöd med 
matlagning, städ, då en del aldrig eller för längesedan gjort dessa saker.  

o Personal ska vid behov erbjuda andra typer av stöd.  
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Det är viktigt att Bostad först programmet är flexibelt, accepterande och icke-dömande och att 
stöd utgår från individens egenupplevda behov. Ofta behövs bara någon som lyssnar – inte som 
en företrädare för programmet utan som medmänniska. En viktig förutsättning för en lyckad 
insats är förarbetet med klienten där man säkerställer klientens vilja och förståelse för att ta emot 
stödinsatser utifrån sina behov. Erfarenhet visar att implementering av Bostad först som program 
behöver vara väl förankrat inom kommunen, där politik, chefer samt medarbetar inom 
socialtjänst och fastighetsägare har en gemensam förståelse för programmet. Såväl nationell som 
internationell forskning visar att ca 80% klarar ett eget boende utifrån denna modell om 
grundprinciperna efterlevs.  
 
 Studier visar tydligt att bristen på sysselsättning och aktivering ökar den psykiska ohälsan och 
bidrar till ett ökat missbruk. Därför är det viktigt att det finns aktiviteter som är fysiskt 
stimulerande och som är planerade och återkommande så att brukarna har något att se fram mot. 
Många brukare är kreativa personer som mår bra av skapande som exempelvis att måla, spela och 
lyssna på musik. 
 
 
Fortsatt samverkan och utveckling av arbetssätt vid våld i nära relationer utvecklas med fokus på 
bland annat ärenden där den enskilde inte kan återvända till hemkommunen. Förhoppningen är 
att vi ska förbättra planeringsarbetet för vård efter institutionsplacering.  
 
Vi har vidare en betydande ökning av anvisningar till bosättning från Migrationsverket framför 
oss. Hässleholm har fått meddelande om att ta emot 17 anvisningar år 2022. 
 
Kriminalvården flaggar för att de kan komma att ersätta Kramis verksamhet med andra aktörer, 
samtidigt har det kommit en del nya politiska direktiv som kan komma att påverka arbetet med 
målgruppen som har begått brott. 
 

 

 

5. Avslutningsvis - Förvaltningens utveckling på sikt 
 

o Fortsätta resan mot att bygga tillit i syfte att stärka medborgarnas resurser till att skapa 
ett självständigt liv.  Här ingår också betydelsen av hur pratar vi om vår kommuns 
attraktivitet och styrkor. Hur skapar vi sociala tjänster som våra medborgare vill ha? 

o Stärka arbetet med kvalitetsledningsarbetet så att det blir en röd tråd och begripligt 
utifrån – vad säger vi att vi gör, gör vi det vi säger, vad kan vi lära oss av detta. 

o Starta ett utvecklingsarbete utifrån vuxna med beroende i syfte att täppa till 
organisatoriska hål, i syfte att erbjuda rätt stöd i rätt tid vilket innebär att i större 
utsträckning kunna skräddarsy, individuellt anpassade lösningar för både stöd, boende 
och behandling. 

o Fortsätta arbetet med att ge barn och unga en trygg och säker vård till lägst kostnad. 
o Arbeta vidare med att skapa en trygg och säker kommun. 
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§ 8 

Dialog 

Arbetsgivaren för en dialog med de fackliga representanterna om tankar kring 
organisationsförändring vuxna. Arbetsgivaren och de fackliga representanterna för 
en dialog om de idéer som presenteras. Arbetsgivaren informerar om att frågan 
kommer att lyftas på förvaltningsträffen den 16 februari, först då idéer 
offentliggörs för förvaltningens medarbetare. Arbetsgivaren menar att steget från 
idé till reella planer kan påbörjas först därefter. Arbetsgivaren informerar även om 
att ärendet kommer att lyftas på förvaltningssamverkan som informationspunkt i 
ett senare skede.  

Vidare för arbetsgivaren och de fackliga representanterna en dialog om arbetet på 
nattjouren. De fackliga representanterna önskar mer information om vad som är 
på gång och lyfter funderingar kring arbetet. Arbetsgivaren bemöter de 
funderingar som finns. 

 

§ 9 

Samverkan inför beslut (ersätter MBL § 11) 

Budget 2022 – Ekonomichef, Omid Ismail informerar om bokslutet 2021, 
internbudgeten 2022 samt fördelningar av budgeten som Kommunfullmäktige 
beslutat ska fördelas Socialförvaltningen 2022 med ett tillskott på 13 359 tkr. 

Omid redovisar utfallet av förvaltningens budget 2021, som totalt uppvisar en 
förlust på 9,1 miljoner kronor. Denna förlust redovisar Omid främst beror på 
dyra kostnader i placeringen av barn och unga i externa familjehem och HVB. 
Omid redogör också för liknande ekonomiska tendenser i grannkommunerna. Till 
detta redogör Omid för ett tillskott till de externa placeringarna på 8 630 tkr i 
2022 års budget jämfört med innevarande år.  

Vidare visar Omid på att de flesta verksamheter håller sin budget, något som visar 
på att cheferna har koll på budgeten och känner till satta ramar. Det visar också på 
att förvaltningen i stort har en rimlig budget. Omid redovisar också för områden 
med överskott till följd av föräldraledighet, personalomsättning och 
tjänstledigheter. Omid informerar också om frågan om hur arbeta med 
överskottet, som ex. skulle kunna leda till nyanställning eller för att driva 
utveckling och arbetsmiljön.  

De fackliga representanterna tackar Omid för en tydlig och pedagogisk dragning.  

Kommunal och Vision ställer sig oeniga till den budget Kommunfullmäktige 
fastställt och därmed oeniga till förslaget. 

http://www.hassleholm.se/
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Akademikerförbundet SSR och Akavia har inget att erinra vad gäller 
socialförvaltningens fördelning av de tilldelade medlen. Däremot ställer de sig 
oeniga till Kommunfullmäktiges beslut om de medel som förvaltningen yrkat om. 

 

Verksamhetsplan 2022 – arbetsgivaren redogör därefter presenterad 
verksamhetsplan för 2022. De fackliga representanterna ställer sig eniga sig bakom 
arbetsgivarens förslag. 

 

Personalnyckeltal 2021 - Arbetsgivaren visar på en ökning i sjukfrånvaro med 0,7 
procentenheter, från 5,5 % 2020 till 6,2 % 2021. Arbetsgivaren visar också på en 
minskning i sysselsättningsgraden med 0,3 procentenheter. År 2021 var 
sysselsättningsgraden totalt 96,8 % varav heltidsarbete 76,9 %. 

Arbetsgivaren och de fackliga kommer överens om att lyfta ärendet igen nästa 
förvaltningssamverkan den 16 mars, då HR deltar igen. 

 

Preliminärt förslag till beslut om enhetschef – arbetsgivaren informerar om 
rekryteringsprocessen, att valet stått mellan starka kandidater och att arbetsgivaren 
gjort sitt val. 

De fackliga representanterna har inget att erinra om arbetsgivarens val. 
Kommunal vill också föra till protokollet att representanter från kommunals sida 
har tyckt olika i frågan.   

 

§ 10 

Övrigt 

Arbetsgivaren stämmer av med de fackliga representanterna om de fortsatt tycker 
att kl. 13:15 är en bra starttid för förvaltningssamverkan. De fackliga 
representanterna är eniga om att behålla tiden.  

 

§ 11 

Nästa förvaltningssamverkan 

Inbokad 2022-03-16. 
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Socialnämndens verksamhetsplan 2022 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Verksamhetsplan 2022 godkänns. 

 

Beskrivning av ärendet  

Verksamhetsplanen har tagits fram inom ramen för Kommunfullmäktiges 
fastställda Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 
Utifrån denna plan beslutar Socialnämnden formulera egna utvecklingsmål för den 
närmaste fyraårsperioden som sedan bryts ner till årsmål. Verksamhetsplanen ligger 
således till grund för verksamhetens inriktning med mål och prioriterade uppgifter 
2022. 

 

Bilagor 

Verksamhetsplan 2022 

 

Sändlista: 

Sus Lantz 
Socialchef 
  

Hässleholms 
kommun 
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Förkortningar 

 

BoU  Barn och Unga 

VX  Vuxen 

MSP  Mottagning, stöd och prevention    

NKI  Nöjd Kund Index 

OSR  Outcome Rating Scale, en metod i att mäta in och ut värde vid insats  

SRC  Session Rating Scale, en metod i att mäta samtalets betydelse (Bemötande osv) 

T1 Tertial 1-januari tom april (rapporteras första AU i maj) 

T2 Tertial 2-maj tom augusti (rapporteras sista AU i augusti, samplanerat med bokslut) 

T3 Tertial 3 – september tom december (rapporteras andra AU i januari) 

HVB Hem för vård och boende 

OSA  Organisatorisk och social arbetsmiljö 

FIT               Feedback Informed Treatment 
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1. Förord 

                     Vi skapar tillit i syfte att stärka medborgarnas egna resurser så att de kan skapa ett självständigt liv 

Som organisation har vi både ett formellt reglemente och ett gemensamt uppdrag om vad vi ska uppnå, vi har sedan några år formulerat det som att 

vi tillsammans, och i samverkan med andra aktörer, sätter medborgaren i fokus genom att vara tillgängliga och ha god kunskap om deras behov, och i 

enighet med gällande lagstiftning erbjuder vi individer, familjer och grupper råd, stöd, behandling och skydd i syfte att stärka deras egna resurser till 

att skapa ett självständigt liv. 

Vi bygger respektfulla relationer genom att sätta oss in i klientens perspektiv och vi tror att de har vilja och förmåga att lösa saker själv.  

Vi skapar kvalitet genom att ge rätt hjälp i rätt tid så att våra klienter upplever att det går snabbt och enkelt. Genom tydliga erbjudanden skapar vi 
rätt förväntningar vilket bidrar till att det känns meningsfullt. 
 
Vi använder våra resurser på ett sätt som skapar bäst nytta för våra medborgare och våra klienter träffar inte fler människor än nödvändigt. Vi 
avslutar när klientens behov och mål är uppfyllda och vi är aktiva i att hjälpa klienter till andra aktörer om det är där den bästa hjälpen finns. 
 
Tillsammans skapar vi en tillitsfull organisation som bygger på frihet under ansvar och där relationen mellan oss som jobbar präglas av tillit. Vi har 
som gemensam utgångspunkt att vi väljer att tro på varandras förmågor och den goda intentionen i det vi gör.  
 
Vi bidrar till att vi har en lärande organisation genom att reflektera och förbättra vårt arbete då vi gjort fel. Var och en förstår att helheten är 
viktigare än delarna och att vi tillsammans gör de förändringar som behövs för att möta klienternas behov. 
 
Inför 2022 sätter vi gemensamt fokus på att erbjuda sociala tjänster och genom tillit stärka medborgarnas egna resurser för att skapa ett 
självständigt liv. 
 

          Socialnämndens ordförande                Socialchef  
          Robin Gustavsson                         Sus Lantz 

► 
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2. Målstyrning 
 

I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om en målstyrningsmodell i syftet att förstärka det strategiska perspektivet och 
skapa en röd tråd i styrningen för att därmed öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet.  
 
Utifrån omvärldsanalys och utvärdering beslutar KF (kommunfullmäktige) om en strategisk plan som beskriver den framtida 
ambitionsnivån i form av utvecklingsmål. Nämnderna har därefter till uppgift att utifrån dessa formulera egna utvecklingsmål för 
den närmaste fyraårsperioden som sedan bryts ner till årsmål. 
 
Grunden till en framgångsrik styrning ligger i förmågan att förtydliga den politiska färdriktningen genom att bryta ned de 
övergripande målen till utvecklings- respektive årsmål med tydliga indikatorer. Dessa mål och indikatorer ska sedan följas upp 
under året. 
 

3. Ansvar och uppdrag 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende individ- och familjeomsorg enligt vad som sägs i lag om 

socialnämnd inom dessa områden och som inte anförtrotts annan nämnd. 

Socialnämnden har därmed ansvar för följande verksamheter: 

Kommunens uppgifter för barn, unga och vuxna som behöver stöd och vård enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, lagen om vård av missbrukare i 

särskilda fall och föräldrabalken i den mån sådan insats inte ligger på barn- och utbildningsnämnden eller omsorgsnämndens 

ansvar. 



Kommunens uppgifter i ärenden enligt familjerättslig lagstiftning i föräldrabalken, socialtjänstlagen, äktenskapsbalken och annan 

lagstiftning av samma karaktär. 

Familjerådgivning. 

Förebyggande och samordnade sociala insatser för enskilda och grupper i samhället som inte ligger på annan nämnds ansvar. 

Särskild vikt ska läggas på förebyggande barn- och ungdomsarbete och att barnperspektivet alltid beaktas. 

Särskilt stöd och hjälp till dem som varit utsatta för våld eller övergrepp av närstående och till barn som bevittnat våld 

(familjefridsärenden). 

Kommunens uppgifter i ärenden rörande bostadssocial verksamhet och bostadssamordning enligt socialtjänstlagen och lag 

(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, bosättningslagen, i den mån sådan insats inte åvilar 

omsorgsnämnden 

 Hushållsekonomisk rådgivning/Budgetrådgivning och rådgivning enligt skuldsaneringslagen.  

 Brottsförebyggande råd, samordning av drog- och brottsförebyggande arbete. 

Tillgänglighetsrådet har tillkommit under 2022. 

 Medlingsverksamhet enligt lagen (2002:445) om medling i anledning av brott. 

Fördelning av föreningsbidrag och utdelning från stiftelser inom nämndens ansvarsområde och som inte har anförtrotts annan 

nämnd.     Socialnämnden har det yttersta ansvaret enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen för dem som vistas i kommunen om inget 

annat avtalats om ansvarsfördelning med annan nämnd. 

Kommunens uppgifter i ärenden enligt samverkansavtal med Omsorgsnämnden och Arbetsmarknadsnämnden. 

Socialnämnden har ansvar för organisation av kommunens POSOM- ledningsgrupp. 

 



 

 

4. Mål 
 

 4.1 Samhällsservice av hög kvalitet 
 

Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet 

Den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka 

Hässleholms kommun har en tillgänglig och attraktiv stadskärna  

Hässleholms kommuns kontakter med näringslivet ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet  

Våra medborgare ska uppleva att de får sociala tjänster som innehåller både kvalitet och resultat 
 

Nämndens mål Verksamhetsmål Riktning Målvärde Aktiviteter Ansvar Rapporteras 
 Tillståndsenheten 
ska ha en fortsatt hög 
servicenivå med god 
kvalitet. 

God service med ett 
professionellt 
bemötande  

God tillgänglighet på 
telefon, mejl och 
besök både på 
tillstånd och för 
aktuella eller 
tilltänkta 
serveringsställen 

Mycket nöjd 
75 - 

Nöjd 55–74 
Godkänd 40–
54 
Inte godkänd 
0–40 

     
  

Mäts via Näringslivs 
undersökningen/ 
 
 
 

MSP 
 
Verksamhetschef/ 
Enhetschef/ 
Tillståndsinspektör 

HELÅR 

Vår Myndighet ska 
erbjuda hög service 
med god kvalitet. 

God service med ett 
professionellt 
bemötande 
 
 

Våra klienter ska 
uppleva att vi är lätta 
att förstå, lätt att få 
kontakt, att vi lyssnar 
och är intresserade, 
ger möjlighet att 

 
Mycket nöjd 75 
-  
Nöjd 55–74  
Godkänd 40–54  

Mäts via kundenkät som 
delas ut på: 
 
1) Utredning och 
Uppföljning Barn och 
Unga 

VX/BoU/MSP 
 
Stab/ 
Verksamhetschef/ 
Enhetschef/ 

HELÅR 
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påverka, motiverar 
beslut, informerar 
om hur man lämnar 
synpunkter och att 
det är tydliga 
förväntningar, 
kontakten har 
tillräckliga kunskaper 
– även om andra 
myndigheter, att 
man behandlas 
rättvist och sakligt. 
Synen på stödet i sin 
helhet. 

Inte godkänd 0–
40   

2)Utredning och 
Uppföljning, Vuxna 
3)Familjerätt 
 

Handläggare 
Myndighet 
 
 

 Vi gör våra 
förhandsbedömningar 
i tid  

1.Vi säkerställer 
vårdnadshavarnas 
och barnens 
delaktighet i 
bedömningarna. 
2. Vi säkerställer att 
vi återkopplar om 
utredning inleds eller 
inte till anmälare. 
 

100 % ska vara 
bedömda i tid  

1) Mottaget MSP 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Handläggare  

Följs och 
rapporteras 
varje tertial till 
nämnd 

Vi skapar varaktiga 
resultat  

Vi skapar förändring 
genom att stärka 
medborgarnas resurser 
i syfte att de ska klara 
sig själv 
 
 
 

1) Vi prioriterar att 
skapa tid med våra 
klienter för att möta 
dem där de är, och 
för att på så sätt ge 
dem redskap att föra 
sin utveckling framåt. 

Utredning och 
Uppföljning 
Minst 25% 
 
Familjehem 
Barnsekreterare  
minst 25 % 
Familjehems- 

Vi har koll på att det 
finns: 
 
1) Kunskap om varför vi 
har koll på vår arbetstid 
 

MSP/VX/BoU 
 
Verksamhetschef/ 
Enhetschef/ 
Medarbetare 

HELÅR 
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4.2 Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
 

Kunskapsuppdraget ska stå i fokus 

Förbättrad hälsa 

Hässleholms kommun ska ha välkomnande och trygga livsmiljöer 

Utanförskapet ska minska 

Vi stärker medborgarnas resurser så att de kan skapa ett självständigt liv 
 

Nämndens mål Verksamhetsmål Riktning Målvärde Aktiviteter Ansvar Rapporteras  

 
 
 
 
 
 
 

2) Vi tycker det är 
viktigt att alla får 
vara delaktiga, 
komma till tals och 
uttrycka sin mening. 
Här beaktar vi särskilt 
barnens röst. 
3) Vi har ett 
coachande 
förhållningssätt och 
tar tillvara klientens 
egna resurser. 
4) Vi vet att 
förändring kräver 
regelbundenhet i tid, 
annars blir det bara 
uppföljning 
 

sekreterare minst 
40 % 
 
Individ och 
familjesupporten 
Minst 50 % 
 
Fenix 
Minst 50 % 
 
Service (ej 
dokumenterande 
verksamhet) 
Minst 80 %  

2)Strukturerad 
återkommande 
planering av arbetstiden 
 
3)Särskilda mätningar 
två veckor under året  
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Barn har rätt att 
skyddas mot våld och 
vanvård eller annat 
utnyttjande samt att 
utvecklas 
 

Vi bygger starka barn 
genom trygg och 
säker vård  
 
 

1)Barn ska återföras 
till sina föräldrar, så 
fort det går, om det är 
till barnets bästa.  
 
2)Ett barn som 
skyddas från sin 
familjemiljö, ska ha 
rätt till alternativ 
omvårdnad med så få 
omflyttningar som 
möjligt. 
 
3)I de fall barn inte 
kan återföras med 
sina föräldrar, ska vi 
så långt det är möjligt, 
utifrån barnets bästa, 
säkerställa rätten till 
sitt ursprung och 
umgänge. (Vi skriver 
livsböcker).  
Umgänget med 
föräldrarna ska ses 
som mycket viktigt 
och bör anpassas 
efter barnets behov 
och 
föräldrarnas/nätverke
ts förmåga - inte 
slentrian. 
 

1) Föräldrar till 
placerade barn ska 
ha en egen 
handlingsplan som 
visar vad man som 
förälder behöver 
göra för att barnen 
ska kunna flytta 
hem. 
2)Alla barn som bor i 
jourhem ska flytta 
till ett familjehem 
inom lagstadgad tid. 

1) Koll på att föräldrar 
som har en egen 
uppdaterad 
handlingsplan  
2)Redovisa hur stor 
andel som har flyttat i 
tid 
3)Vi har koll på att 
varje barns som 
placeras får en 
placeringspåse med 
nödvändig information 
och en livsbok. 
4)Alla barn har en 
uppdaterad: 
Umgängesplan 
Vårdplan 
Genomförandeplan  
5)Familjebasen 
använder ”Livets 
stege” vid in och 
utskrivning för att visa 
på resultat. 

BoU 
 
Verksamhetschef
/Enhetschef/ 
Medarbetare 

HELÅR 
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4)Barn ska muntligt 
och skriftligt 
informeras om vart de 
ska vända sig om de 
inte har det bra när de 
är placerade (Vi ger 
barnen en 
placeringspåse) 
 

  Alla barn som är 
placerade, ska 
uppleva att de har det 
bra där de är 
placerade 

1)Alla barn ska 
uppleva att de får 
vara delaktiga i sin 
planering  
 
2)Alla barn som 
placeras ska 
hälsoundersökas 
 
3)Alla placerade 
barns skolgång ska 
noga följas upp av 
handläggare. 
 
4) Barn ska muntligt 
och skriftligt 
informeras om vart 
de ska vända sig om 
de inte har det bra 
när de är placerade 
(placeringspåse) 
 

Vi mäter: 
 
Andel barn som 
upplever att de har det 
bra 
 
Andel barn som 
upplever att de varit 
delaktiga 
 
Vi har koll på: 
Hälsokontroller 
 
Hur skolan 
utvecklas/om barnet 
har adekvat kunskap 
för sin ålder 
 
 

BoU 
 
Verksamhetschef
/Enhetschef/ 
Medarbetare 

HELÅR 



 

 

 

 

 

12 

Möt så tidigt som 
möjligt för att skapa 
självständighet så fort 
som möjligt. 
 

Vi stärker de vuxna i 
att se sina egna 
resurser för att klara 
sig själv och sin familj 
av egen kraft.  
 

Vi använder FIT – 
Feedback Informed 
Treatment. 
Skattning av: 
Resultat ORS 
Samtal SRS  
 
 

1)Alla vuxna med 
kontakt inom vår 
öppenvård ska ha 
förbättrat sin 
situation vid avslut 
(ORS) 
2)Samt att de ska 
uppleva nyttan av 
samtalen (SRS) 
 

ORS uppstart: 
< än 25 
 
ORS avslut: 
> än 30 
 
SRS> 35 
 

VX/MSP 
 
Verksamhetschef
/Enhetschef/ 
Medarbetare  

HELÅR 

Ett liv fritt från droger 
ökar den psykiska 
hälsan 

Novagården erbjuder 
verktyg i syfte att öka 
känslan sammanhang 

Vi mäter Känslan av 
sammanhang 
(Begriplighet, 
hanterbarhet, 
Meningsfullhet)  

1) alla placerade på 
Novagården ska öka 
sitt KASAM med 30 
enheter från in, till 
utskrivning 

KASAM medel in 
KASAM medel ut  

VX 
 
Verksamhetschef
/Enhetschef/ 
Medarbetare 

HELÅR 

Våra medborgare ska 
uppleva att de har en 
trygg och säker miljö 

Vårt 
Brottsförebyggande 
arbete ska vara 
kunskapsbaserat  

1) grundar sig på 
kunskap om 
brottsproblemets 
omfattning, struktur 
och utveckling 
2)Utgår från analys av 
möjliga 
bakomliggande 
orsaker till 
brottsproblemet 
3)är riktat mot 
orsakerna till 
brottsproblemet 
4)insatserna är 
beprövade, så långt 

Vi har ett kunskaps 
baserat arbetssätt 
som följer BRÅs 
rekommendation 
utifrån en 
gemensam 
samverkansprocess 

Vi redovisar genom: 
Årlig 
Verksamhetsberättelse 
för ReAgera och 
Brottsförebyggande 
rådet. 

MSP 
 
Verksamhetschef
/Enhetschef/ 
Arbetsledare/ 
Medarbetare 

HELÅR 
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det går eller 
utvärderade 
5)följs upp 

 
  
   

4. 3 God ekonomi 
 

Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll 

Hässleholms kommun ska ha ett effektivt lokalutnyttjande 

Bäst nytta för pengarna med budget i balans   
 

Nämndens mål Verksamhets 
mål 

Riktning Målvärde Aktiviteter Ansvar  Rapporteras  

Vi handskas varsamt 
med de medel vi har 
fått tilldelade i budget 

Kostnad per brukare 
ska inte överstiga 
andra jämförbara 
kommuner i storlek 

Vi jämför kostnad 
per brukare både 
gällande barn och 
unga, samt missbruk 
i KOLADA, i gruppen 
andra jämförbara 
kommuner  

I paritet med andra 
jämförbara 
kommuner 

KOLADA EKONOMI HELÅR 

 Ekonomi i balans Utfall i bokslut i 
förhållande till 
tilldelade medel  

"Grönt: +/- 0,0-0,5 % 
 
Gult: -/+ 0,6–2,0 % 
 
Rött: -/+> 2,0% 

Budgetuppföljning  EKONOMI HELÅR 
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4.4 Attraktiv arbetsgivare 
 

Hässleholms kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv  

Vi ska attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare för att få en verksamhet med hög kvalitet  
 

Nämndens mål Verksamhets 
mål 

Riktning Målvärde Aktiviteter Ansvar  Rapporteras 

Våra medarbetare 
upplever att de har en 
god arbetsmiljö 
 
 
 
 
 
 

Vi skapar en trygg 
och säker 
arbetsmiljö 

Så långt det är 
möjligt arbetar vi för 
att förebygga risker 
och  
därför är det viktigt 
att varje chef förstår 
vad det innebär att 
förebygga ohälsa,  
samt tar ansvar för 
att sätta sig in i de 
rutiner som finns och 
att de både är kända 
och implementerade 
hos medarbetarna.  
 

Mer än 3 av 4 
 

Organisationsnivå: 
Mäts via anonym 
enkät på gruppnivå 
en gång per år. 
 

HR 
 
Förvaltningschef/ 
Verksamhetschef/ 
Enhetschef/ 
Medarbetare 
 

HELÅR 
 
T1, T2, T3 

 Vi upplever vår 
arbetsmiljö som 

1) Vi har en tydlig 
kompass utifrån 

Över 78 
77 - 78 

1) Vi mäter HME i 
övergripande enkät 

HR HELÅR  ~ _j 
I 
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hållbar, vi är 
motiverade och 
engagerade och 
arbetar aktivt med 
tillit 

varför är jag här, gör 
jag någon skillnad för 
dem jag är till för, hur 
vet jag det, vilka 
tecken och bevis ser 
jag? 
2) Jag upplever att 
det är tryggt och 
tydligt och vet vilka 
beslut jag får fatta. 
3) Vi är väl förtrogna i 
ett coachande 
förhållningsätt 
(NÖHRA)  
4) Vi följer upp nära 
med feedback  
5) vi samspelar med 
de vi behöver för att 
lösa saker 
 
 

Under 77 2) Vi har koll på 
vårt uppdrag och 
vad som förväntas 
av oss 
3) Vi har en idé och 
plan om hur vi 
skapar ett tryggt 
team. 
4) Vi känner till och 
använder oss av 
NÖHRA, samt ger 
och får sorterad 
feedback. 
5) Vi är 
intresserade av vad 
våra klienter tycker 
om våra tjänster, 
utvärderar, 
analyserar och 
arbetar för att 
förbättra och 
förenkla. 
6) vi samspelar och 
känner till att det 
finns en process 
som heter Samråd. 
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  4. 5 Hållbar produktion och konsumtion  
 

Hässleholms kommuns klimatpåverkan ska minska 

Vi skapar långsiktig hållbara lösningar (social, ekologisk och ekonomisk)  
  

Nämndens mål Verksamhets 
Mål 

Riktning Målvärde Aktiviteter Ansvar  Rapporteras 

Ett självständigt liv Hemlösheten ska 
minska 

Vi arbetar med 
empowerment i syfte 
att stärka individens 
upplevelse av att ha 
makt över personliga, 
socioekonomiska och 
miljörelaterade 
faktorer som 
påverkar hälsan. 
Vi har motiverande 
samtal med de 
boende för att skapa 
en långsiktig hållbar 
lösning 

Balans mellan utbud 
och efterfrågan av 
plats på nattjouren 
 
 

Ha koll på hur många vi 
har varit tvungna att 
avvisa beroende på att 
plats saknats. 

VX 
Verksamhetschef/
Enhetschef/ 
Medarbetare 

T1, T2, T3 

 

 

 



 

 

 

 

 

17 

 

5. Resurser 
 

 

 

6. Egenkontroll  
Samtliga egenkontroller redovisas till kvalitetssamordnare i stab enligt tabell nedan. 
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Kontrollmoment 
Vad ska granskas? 

Metod och frekvens Rapportering Ansvar 

Kontrollera andelen medarbetare som har 
lagstadgad kompetens 

Rapportering från 
verksamheten 

T3  VC BoU 

Kontroll av vårdnadshavares och 
familjehemsföräldrars syn på familjehemsenhetens 
råd, stöd och hjälp 

Brukarundersökning T3 STAB/VC BoU 

Kontroll av externa HVB-personals erfarenhet av 
samarbete med socialtjänsten 

Brukarundersökning  T3 STAB/VC BoU 

Antal sammanbrott per barn vid placering (HVB/SiS, 
familjehem och jourhem) 

Undersökning  T3  STAB/VC BoU 

Antal besök per barn i familjehem, av hur många 
handläggare 

Undersökning 
 

T3 STAB/VC BoU 

Antal gånger ansvarig- / barnhandläggare träffat 
barnet under året (externt HVB, SiS, familjehem och 
Jourhem). 

Undersökning 
 

T3 STAB/VC BoU 

Kontroll av åtgärder efter avvikelser och Lex Sarah 
utredningar 

Rapportering från 
avvikelsehanteringen 

T3 STAB 

Antal ärenden med förlängd utredningstid, barn och 
unga 

Undersökning T3 STAB/VC BoU 

Kontrollera barnrättsperspektivet i vårdnads, 
boende och umgängesärenden.   

Undersökning 
Att barnsamtal framgår av 
dokumentationen. Om inte, 
finns motivering? 

T3  STAB/VC MSP 

Ta fram jämförelser med andra 
verksamheters/liknande kommuners resultat 
(Öppna jämförelser, KOLADA)  

Analys T3 STAB/Ekonomi 
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7. Intern kontroll 2022 
Granskningsrapporten för nedan kontroller redovisas på nämnden i januari 2023. 

Kontroll-områden Rutin                   
"vilka regler, policys, 

system osv som ligger till 

grund för granskningen?" 

Kontrollmoment                       

"vad ska granskas?" 
Metod 1               
"hur kommer 

granskningen att 

göras?" 

Frekvens "hur 

ofta kommer 

granskningen               

att göras?" 

Ansvar                     

"vem är ansvarig för 

att granskningen                           

blir gjord?" 

Rapportering 

"vem ska utförd 

granskning rapporteras 

till?" 

Genomförandeplaner 
Socialtjänstlagen, Vuxna 

Riktlinjer och 
genomförande av 
genomförandeplaner 

Intern kontroll av 
genomförandeplaner 
upprättade av enheten 

Stickprov 10, minst 5 
ärenden per enhet 
perioden Jan-Sept.  

1 gång/ år 
redovisas i 
oktober 

EC Vuxna 
Novagården och 
Fenix 

EC Ekonomienheten 

Planer för vård som 
anordnas, VO vuxna 

Efterlevnad av lag, 
föreskrifter och 
riktlinjer 

Kontroll av att 
individens behov och 
mål är beskrivna i syfte 
att det kan säkra att 
individen får/fått det 
den behöver 

Stickprov 10 ärenden 1 gång per år, 
redovisas oktober 

EC Utredning 
vuxna 

EC Ekonomienheten 

Planer för vård som 
anordnas, barn och unga 

Efterlevnad av lag, 
föreskrifter och 
riktlinjer 

Kontroll av att 
individens behov och 
mål är beskrivna i syfte 
att det kan säkra att 
individen får/fått det 
den behöver 

Stickprov,        20 
ärenden BoU 

1 gång per år, 
redovisas oktober 

EC Utredning EC 
BoU 

EC Ekonomienheten 
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Genomförandeplaner 
Socialtjänstlagen, barn 
och unga 

Riktlinjer och 
genomförande av 
genomförandeplaner 

Intern kontroll av 
genomförandeplaner 
upprättade av enheten 

Stickprov 10–20 
ärenden perioden 
Jan-Sept.  

1 gång/ år 
redovisas i 
oktober 

EC Familjebasen EC Ekonomienheten 

Upphandling och inköp Kommunens policy och 
riktlinjer för 
upphandling, samt LOU 

Att upphandlade 
ramavtal följs och inköp 
görs enligt avtal 

Samtliga 
transaktioner på 
konton för 
materialinköp, 
drivmedel, 
konsulttjänster och 
avgifter för kurser, 
se vilka leverantörer 
vi har köpt från med 
eventuell 
fördjupning till 
kostnadsstället. 

2 gånger per år, 
april och oktober 

EC 
Ekonomienheten 

EC Ekonomienheten 

Delegationsbeslut Stab Lagstiftning, 
socialförvaltningens 
delegationsordning, 
riktlinjer och rutiner 

Granskning av 
delegationsbeslut 

Stickprov, minst 10 
beslut per 
myndighetsutövande 
enhet och verksam-
hetsområde  

2 ggr/år Stabspersonal EC Ekonomienheten 

Fördelning av 
serviceärenden på 
IoFsupporten 

Rutin för fördelning av 
serviceärenden  

Granskning av att det 
finns rutin för 
fördelning av 
serviceärenden samt att 
den följs 

Stickprov 5–10 
ärenden 

1 gång/år, 
oktober 

VC MOTT EC Ekonomienheten 
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Fördelning av ärenden 
med biståndsbeslut på 
IoF supporten 

Rutin för fördelning av 
ärenden med bistånd 

Granskning av att det 
finns rutin för 
fördelning av ärenden 
med bistånd samt att 
den följs 

Stickprov 5-10 
ärenden 

1 gång/år, 
oktober 

VC MOTT EC Ekonomienheten 

Oplanerade avslut samt 
orsak till avslut, intern 
öppenvård på Fenix 

Rutin för planering inför 
behandling 

Andel i behandling som 
avslutar oplanerat samt 
orsak till avslut 

Totalgranskning av 
alla avslut under 
perioden januari-
september  

1 gång/år, 
oktober 

EC Utredning & 
Uppföljning Vuxna 

EC Ekonomienheten 
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8. Verksamhetsmått som vi redovisar externt (verksamhetsberättelse och årsredovisning) 
Nämnd: Socialnämnd 

  
   

VERKSAMHETSMÅTT 2022 2021 

Barn- och ungdomsverksamhet, inkl ensamkommande barn     

Antal anmälningar och ansökningar    

Antal inledda utredningar SOL 11:1 *   

Antal barn och unga med beslutat öppenvårdsstöd under året   

Antal barn med kontaktpersoner och kontaktfamiljer under året   

Antal vårddagar 0-20 år i konsulentstödda familje- och jourhem   

Antal vårddagar 0-20 år i familje-, nätverks och jourhem   

Antal vårddagar 0-20 år på extern institution (inkl SiS)   

Antal vårddagar (internt HVB och stödboende)   

    

Vuxenverksamhet   

Antal anmälningar och ansökningar   

Antal inledda utredningar LVM   

Antal vårddagar fr. 21 år på SiS LVM-hem (fr 18 år 2019)   

Antal vårddagar fr. 21 år extern institution (fr. 18 år 2019)   

Antal vårddagar (internt HVB)   

   

Tillståndsenhet   

Antal permanenta serveringstillstånd   

Antal nya serveringstillstånd   
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Antal tillfälliga serveringstillstånd   

Antal tillsynsbesök   

    

Budget och skuldrådgivning   

Antal budget- och skuldrådgivningsärenden   

Antal skuldsaneringsärenden   

    

Familjerättsverksamhet   

Begärda utredningar från domstol för vårdnad, boende, umgänge   

Antal ärenden med kontaktperson   

Antal barn berörda av samarbetssamtal   

    

* Ansökan eller som på annat sätt kommit till nämndens kännedom, som kan föranleda åtgärd, inleds 

utredning enligt socialtjänstlagen (SOL). 
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1 Bakgrund 
I Hässleholms kommun är socialtjänsten indelad i tre nämnder; omsorgsnämnden, socialnämn-

den och arbetsmarknadsnämnden. Enligt socialtjänstlagen (SoL) är alla tre nämnderna social-

nämnder som kan fatta beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. I denna överenskommelse om 

samarbete ingår dock enbart omsorgsnämnden och socialnämnden. 

För specifika lagrum inom det sociala området har kommunfullmäktige beslutat att en av nämn-

derna ska vara ensamt ansvarig. Omsorgsnämnden ansvarar för lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och socialnämnden för lagen om vård och unga (LVU) och lagen 

om vård av missbrukare (LVM). 

Man kan ha rätt till insatser enligt samtliga lagrum samtidigt, och man kan ha rätt till flera insat-

ser inom samma lagrum. Enligt gällande lagstiftning är det kommunen som har ansvar att ge det 

bistånd som sökande har rätt till oavsett hur kommunen har valt att organisera sin socialtjänst. 

För att veta vilken nämnd som ansvarar för vad och hur nämnderna ska samarbeta har denna 

överenskommelse om gränsdragning och samarbete mellan nämnderna utarbetats. 

Socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen samarbetar när det gäller personer som kan be-

höva stöd från båda förvaltningarna. Utgångspunkten är att de som behöver vårt stöd ska upp-

fatta oss som en förvaltning. Det gemensamma arbetet kräver sekretessmedgivande från bru-

kare/klient. Om detta inte kan uppnås ansvarar varje förvaltning för att fatta beslut utifrån de 

ansökningar och anmälningar som inkommit till respektive förvaltning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-11; §72 om ett samarbetsavtal mellan socialnämnden 

och omsorgsnämnden. Under våren 2016 har KommunLex anlitades för att få en juridisk be-

dömning av samarbetsavtalet inför revidering. I stora delar bedömdes avtalet vara väl förenligt 

med i sammanhanget tillämpliga författningsbestämmelser, men i några delar lämnades rättliga 

anmärkningar. En kommunalrättslig utgångspunkt för samarbetsavtalet är att avtalet måste vara 

förenligt med den ansvarsfördelning för insatser och även kostnader för dessa som följer av reg-

lementena för de berörda nämnderna. Utifrån samarbetsavtalet från 2012 har socialnämnden 

och omsorgsnämnden delat kostnader då en gemensam planering funnits för en person. Kom-

munLex anser att detta inte är förenligt med de av fullmäktige antagna reglementen och kan till 

och med sägas utgöra ett kommunalrättsligt befogenhetsöverskridande, i den meningen att 

nämnden använder sina ekonomiska medel för andra ändamål än dem som nämnden ansvarar 

för. Det är insatsen som avgör vilken av de berörda nämnderna som ska stå kostnaden. 

I samarbetsavtalet från 2012 var utgångspunkten att tydliggöra och underlätta samarbetet kring 

barn och unga. I nu liggande förslag till överenskommelse om samarbete har även gruppen 

vuxna inkluderats. 
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2 Målgrupper 
Överenskommelsen omfattar personer med behov av insatser från båda förvaltningarna: 

• Personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruksproblematik 

• Personer med neuropsykiatrisk problematik 

• Föräldrar med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin föräldraroll eller i den praktiska 
omvårdnaden av sina barn 

• Föräldrar med flerbarnsfödslar 

• Familjehemsplacerade personer 

• Våldsutsatta personer med behov av stöd från båda förvaltningarna 

• Övriga personer med omfattande problematik som kan vara i behov av stöd ifrån båda för-
valtningarna 

 

Definitioner: 

Barn = person under 18 år  
Vuxen = person som fyllt 18 år 
 

3 Syfte och mål 
Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan omsorgsnämnd och so-

cialnämnd och att säkerställa god kvalitet på samarbetet mellan de två nämnderna. Samarbetet 

ska utgå ifrån intentionerna i FN:s barnkonvention. Barnets bästa ska alltid prioriteras.  

Målet är att säkerställa en hög kvalitet på kommunens bistånd i enlighet med gällande lagstift-

ning och evidensbaserad praktik. Utgångspunkten ska alltid vara den enskildes behov. 

 

4 Yttersta ansvaret enligt socialtjänstlagen 
Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden det yttersta ansvaret enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen 

för dem som vistas i kommunen. Det yttersta ansvaret innebär att kommunen ansvarar för att 

den enskilde får stöd och hjälp utifrån sina behov. 

Då både socialnämnden och omsorgsnämnden är socialnämnd i lagens mening delas det yttersta 

ansvaret mellan förvaltningarna enligt nedan: 

• Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för dem som behöver stöd och hjälp inom i 
huvudsak områdena missbruk, barn som riskerarar att fara illa – eller far illa – familjerätt 
och ensamkommande barn.  
 

• Omsorgsförvaltningen har det yttersta ansvaret för dem som behöver stöd och hjälp inom 
verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och kommunal 
hälso- och sjukvård. 
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5 Sekretess 

En förutsättning för samverkan i individärenden är att brukare, klient, god man eller förvaltare 

skriftligt samtycker till att upphäva sekretessen mellan socialnämnden och omsorgsnämnden. 

Samtyckeblankett, se bilaga. 

Om sekretessmedgivande inte ges ska den nämnd som tagit emot ansökan handlägga och be-

sluta i ärendet. I samband med detta ska handläggaren också informera brukare/klient om för-

valtningarnas olika möjligheter och ansvarsområden. 

 

6 Gemensam planering och uppföljning 
Då båda förvaltningarna har insatser för en person ska dessa planeras och följas upp tillsam-

mans när detta är möjligt. Efter kommunicering avslutar respektive förvaltning sina insatser då 

målet är uppfyllt. 

 

7 Personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruks-

problematik 

Personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruksproblematik kan vara båda förvalt-

ningarnas ansvar. Det gemensamma ansvaret innebär att den enskilde kan få insatser från båda 

förvaltningarna samtidigt.   

Personer med psykisk funktionsnedsättning och alkohol- eller drogproblematik, som har insat-

ser från omsorgsförvaltningen, kan ha rätt till behandling för sitt missbruk genom socialförvalt-

ningen. 

 

8 Personer med funktionsnedsättning av neuropsykiatrisk   

karaktär  
Personer med funktionsnedsättning av neuropsykiatrisk karaktär kan vara båda nämndernas an-

svar. Omsorgsnämnden beslutar om insatser enligt SoL och LSS, socialnämnden om insatser en-

ligt SoL, LVU och LVM. 

 

9 Föräldrar med funktionsnedsättning 

Föräldrar med funktionsnedsättning som har svårigheter att klara den praktiska omvårdnaden 

om sina barn, som i övrigt inte har svårigheter att fostra barnet, ska vända sig till omsorgsför-

valtningen med sin ansökan.  

Föräldrar med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin föräldraroll ska vända sig till social-

förvaltningen med sin ansökan. 
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10 Föräldrar med flerbarnsfödslar  
Föräldrar som har fått trillingar eller fler barn, som har behov av hjälp för att klara den praktiska 

omvårdnaden om sina barn, ska vända sig till omsorgsförvaltningen med sin ansökan. 

 

11 Familjehemsplacerade personer 

Familjehemsplaceringar kan göras enligt SoL, LVU och LSS.  

Socialförvaltningen ansvarar för utredning och uppföljning av familjehem och placering och 

uppföljning av barn och unga vuxna i familjehem enligt SoL och LVU. Socialförvaltningen an-

svarar också för utredning och uppföljning av barn som vårdnadshavare själva placerar i ett en-

skilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna (så kallade ”privatplaceringar”).  

Omsorgsförvaltningen ansvarar för utredning och uppföljning av familjehem och placering och 

uppföljning av barn och unga vuxna i familjehem enligt LSS och för unga vuxna och vuxna en-

ligt SoL. Om omsorgsförvaltningen uppmärksammar barn som stadigvarande bor hos någon 

annan än vårdnadshavare ska detta anmälas till socialförvaltningen. 

 

12 Äldre och funktionsnedsatta som utsätts för våld i nära    re-

lation 
Vilket stöd personer som utsätts för våld i nära relation behöver beror till stor del på aktuell fas 

och hur nuvarande situation ser ut. Det kan röra sig om stöd i att bryta upp ett destruktivt för-

hållande, men det kan också vara i en akut fas där en person omgående behöver skydd.  

Socialförvaltningen arbetar med att erbjuda skydd i form av jourlägenhet, boende på kvinnojour 

eller extern placering på annan ort om skyddsbehovet är mycket starkt. Socialförvaltningen står 

även för stöd och rådgivning. Om den utsatta personens omvårdnadsbehov kräver stöd från 

omsorgsförvaltningen måste ett samarbete snarast initieras. Ett tätt samarbete mellan förvalt-

ningarna är ofta nödvändigt för att både behovet av skydd och behovet av omvårdnad ska 

kunna tillgodoses. I vissa fall kan detta kräva okonventionella lösningar. Det bör särskilt beaktas 

den dubbla utsatthet den funktionsnedsatta som utsätts för våld befinner sig i. 

 

13 Bostadslösa 
Socialtjänstlagen reglerar det yttersta ansvaret för att medborgare har tak över huvudet. Social-

förvaltningen har anvar för de som vistas i kommunen.  Omsorgsförvaltningen kan bevilja sär-

skilt boende och där är det alltid omvårdnadsbehovet som avgör rätt till bistånd i form av kort-

tidsplats eller bostad enligt SoL eller LSS.  

Detta betyder inte att förvaltningarna har ansvar för att ordna bostäder utan kan betyda att den 

enskilde har rätt till bistånd för boendekostnader i form av ordinarie bostad, vandrarhem eller 
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annat akutboende. Utöver denna rättighet har socialförvaltningen viss möjlighet att hyra ut bo-

stad i andra hand som en frivillig åtgärd till enskilda som är uteslutna från den ordinarie bostads-

marknaden. Till exempel på grund av betalningsanmärkningar, skulder, tidigare vräkning. Möj-

ligheten att hyra en ordinär bostad eller ordna tak över huvudet genom socialförvaltningen be-

ror på den allmäna tillgången.  

 

14 Arbetsgång i gemensamma ärenden rörande barn 
När en ansökan eller anmälan kommer till någon av förvaltningarna ska handläggaren ta ställ-

ning till samarbete och erbjuda föräldrarna eller den unge detta. Handläggaren kan erbjuda 

LOTS-möte. Lotsmodellen bygger på idén att en formaliserad arbetsgång runt det enskilda bar-

net ska kunna leda till ett bättre samarbete och en enklare samordning. Nyckelåtgärden är nät-

verksarbete som påbörjas med ett tidigt nätverksmöte där en så kallad lots för barnet utses. Till 

mötet bjuds alla in som kan vara aktuella att samverka kring barnet, till exempel skola och sjuk-

vård. Lotsmötet kan leda fram till att en gemensam planering enligt SIP (samordnad individuell 

plan) enligt 2 kap 7 § SoL görs. Övervägande om att erbjuda SIP ska göras även då Lots-modell 

inte används. När det finns behov av försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd bör även hand-

läggare från Arbetsmarknadsförvaltningen bjudas in.  

Respektive förvaltning ansvar för sin myndighetsutövning, det vill säga att fatta beslut och do-

kumentera enligt gällande lagstiftning och delegationsordning. 

 

15 Arbetsgång i gemensamma ärenden rörande vuxna 

När en ansökan eller anmälan om stöd på grund av missbruk och samtidigt psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning kommer till någon av förvaltningarna ska handläggaren ta ställning till 

samarbete och erbjuda personen detta. Berörd förvaltning kontaktas. Övervägande ska också 

göras om Region Skåne ska finnas med i ärendet utifrån deras ansvar för psykiatrisk och soma-

tisk vård. Vid de tillfällen Region Skåne är inblandade bör brukaren/klienten erbjudas SIP-möte. 

Se Samarbetsavtal Region Skåne och Hässleholms psykiatri vuxna.  

Respektive förvaltning ansvar för sin myndighetsutövning, det vill säga att fatta beslut och do-

kumentera enligt gällande lagstiftning och delegationsordning.  

 

16 Kostnadsansvar  
Varje förvaltning tar kostnader för sina insatser. Socialförvaltningen ansvarar för insatser enligt 

LVU och LVM, omsorgsförvaltningen för insatser enligt LSS. Insatser enligt SoL kan vara båda 

förvaltningarnas ansvar och den förvaltning som är huvudansvarig för insatsen bär kostnaden. 
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Om det uppstår problem med att avgöra vilken förvaltning som ska ansvara för insatsen, eller 

om handläggarna har olika uppfattningar om behovet, lyfts ärendet i första hand till närmsta 

chefer, i andra hand verksamhetschef och i sista hand till förvaltningscheferna. 

 

17 Samarbete 
Det är varje chefs angelägenhet att samarbeta kring brukarens behov och att det finns en lösning 

som fungerar så snart som möjligt. 

Förvaltningarna ska träffas regelbundet med fokus på samarbete och diskussion kring ärenden 

där lösningar inte har uppnåtts på handläggarnivå.  

Chefsgruppen träffas fyra gånger om året. De som ska ingå i chefsgruppen är: 

• verksamhetschef för funktionsnedsättning stöd och service och myndighetschef från om-
sorgsförvaltningen 

• verksamhetschef från barn och familj och verksamhetschef vuxna från socialförvaltningen 

 

18 Informationsskyldighet 

Deltagarna i chefsgruppen ansvarar för att kommunicera och informera om överenskommelsen 

vid introduktion av nyanställda. 

Båda förvaltningarna ansvarar för att kommunicera förändringar som kan påverka samarbetet. 

 

19 Uppföljning av överenskommelsen om samarbete 

Förvaltningscheferna ansvarar tillsammans för att överenskommelsen följs upp och revideras. 

Revidering av överenskommelse ska godkännas av respektive nämnd.  

 

20 Oenighet kring ansvarsfördelning 
Då ansvariga handläggare inte kan hitta gemensamma lösningar lyfts ärendet i första hand till 

närmsta chefer, i andra hand till verksamhetschef och sist till förvaltningscheferna. 

 

21 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse om samarbete mellan omsorgsnämnden och socialnämnden ersätter 

tidigare samverkansavtal antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 § 72. 

Revidering av denna överenskommelse beslutas i omsorgsnämnden och socialnämnden. 
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Robin Gustavsson Karin Axelsson 

Ordförande Socialnämnden  Ordförande Omsorgsnämnden  

 

 

Sus Lantz Åsa Ollerstam Lundh 
Socialchef Omsorgschef 
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1 Bakgrund 
I Hässleholms kommun är socialtjänsten indelad i tre nämnder; omsorgsnämnden, socialnämn-

den och arbetsmarknadsnämnden. Enligt socialtjänstlagen (SoL) är alla tre nämnderna social-

nämnder som kan fatta beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. I denna överenskommelse om 

samarbete ingår dock enbart omsorgsnämnden och socialnämnden. 

För specifika lagrum inom det sociala området har kommunfullmäktige beslutat att en av nämn-

derna ska vara ensamt ansvarig. Omsorgsnämnden ansvarar för lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och socialnämnden för lagen om vård och unga (LVU) och lagen 

om vård av missbrukare (LVM). 

Man kan ha rätt till insatser enligt samtliga lagrum samtidigt, och man kan ha rätt till flera insat-

ser inom samma lagrum. Enligt gällande lagstiftning är det kommunen som har ansvar att ge det 

bistånd som sökande har rätt till oavsett hur kommunen har valt att organisera sin socialtjänst. 

För att veta vilken nämnd som ansvarar för vad och hur nämnderna ska samarbeta har denna 

överenskommelse om gränsdragning och samarbete mellan nämnderna utarbetats. 

Socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen samarbetar när det gäller personer som kan be-

höva stöd från båda förvaltningarna. Utgångspunkten är att de som behöver vårt stöd ska upp-

fatta oss som en förvaltning. Det gemensamma arbetet kräver sekretessmedgivande från bru-

kare/klient. Om detta inte kan uppnås ansvarar varje förvaltning för att fatta beslut utifrån de 

ansökningar och anmälningar som inkommit till respektive förvaltning. 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-11; §72 om ett samarbetsavtal mellan socialnämnden 

och omsorgsnämnden. Under våren 2016 har KommunLex anlitades för att få en juridisk be-

dömning av samarbetsavtalet inför revidering. I stora delar bedömdes avtalet vara väl förenligt 

med i sammanhanget tillämpliga författningsbestämmelser, men i några delar lämnades rättliga 

anmärkningar. En kommunalrättslig utgångspunkt för samarbetsavtalet är att avtalet måste vara 

förenligt med den ansvarsfördelning för insatser och även kostnader för dessa som följer av reg-

lementena för de berörda nämnderna. Utifrån samarbetsavtalet från 2012 har socialnämnden 

och omsorgsnämnden delat kostnader då en gemensam planering funnits för en person. Kom-

munLex anser att detta inte är förenligt med de av fullmäktige antagna reglementen och kan till 

och med sägas utgöra ett kommunalrättsligt befogenhetsöverskridande, i den meningen att 

nämnden använder sina ekonomiska medel för andra ändamål än dem som nämnden ansvarar 

för. Det är insatsen som avgör vilken av de berörda nämnderna som ska stå kostnaden. 

I samarbetsavtalet från 2012 var utgångspunkten att tydliggöra och underlätta samarbetet kring 

barn och unga. I nu liggande förslag till överenskommelse om samarbete har även gruppen 

vuxna inkluderats. 
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2 Målgrupper 
Överenskommelsen omfattar personer med behov av insatser från båda förvaltningarna: 

• Personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruksproblematik 

• Personer med neuropsykiatrisk problematik 

• Föräldrar med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin föräldraroll eller i den praktiska 
omvårdnaden av sina barn 

• Föräldrar med flerbarnsfödslar 

• Familjehemsplacerade personer 

• Våldsutsatta personer med behov av stöd från båda förvaltningarna 

• Övriga personer med omfattande problematik som kan vara i behov av stöd ifrån båda för-
valtningarna 

 

Definitioner: 

Barn = person under 18 år  
Ung vuxen = person som fyllt 18 men inte 21 år 
Vuxen = person som fyllt 18 år 
 

3 Syfte och mål 
Syftet med detta dokument är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan omsorgsnämnd och so-

cialnämnd och att säkerställa god kvalitet på samarbetet mellan de två nämnderna. Samarbetet 

ska utgå ifrån intentionerna i FN:s barnkonvention. Barnets bästa ska alltid prioriteras.  

Målet är att säkerställa en hög kvalitet på kommunens bistånd i enlighet med gällande lagstift-

ning och evidensbaserad praktik. Utgångspunkten ska alltid vara den enskildes behov. 

 

4 Yttersta ansvaret enligt socialtjänstlagen 
Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden det yttersta ansvaret enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen 

för dem som vistas i kommunen. Det yttersta ansvaret innebär att kommunen ansvarar för att 

den enskilde får stöd och hjälp utifrån sina behov. 

Då både socialnämnden och omsorgsnämnden är socialnämnd i lagens mening delas det yttersta 

ansvaret mellan förvaltningarna enligt nedan: 

• Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för dem som behöver stöd och hjälp inom i 
huvudsak områdena missbruk, ekonomiskt bistånd, barn som riskerarar att fara illa – eller 
far illa – familjerätt och ensamkommande barn.  
 

• Omsorgsförvaltningen har det yttersta ansvaret för dem som behöver stöd och hjälp inom 
verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och kommunal 
hälso- och sjukvård. 
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5 Sekretess 

En förutsättning för samverkan i individärenden är att brukare, klient, god man eller förvaltare 

skriftligt samtycker till att upphäva sekretessen mellan socialnämnden och omsorgsnämnden. 

Samtyckeblankett, se bilaga. 

Om sekretessmedgivande inte ges ska den nämnd som tagit emot ansökan handlägga och be-

sluta i ärendet. I samband med detta ska handläggaren också informera brukare/klient om för-

valtningarnas olika möjligheter och ansvarsområden. 

 

6 Gemensam planering och uppföljning 
Då båda förvaltningarna har insatser för en person ska dessa planeras och följas upp tillsam-

mans när detta är möjligt. Efter kommunicering avslutar respektive förvaltning sina insatser då 

målet är uppfyllt. 

 

7 Personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruks-

problematik 

Personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruksproblematik kan vara båda förvalt-

ningarnas ansvar. Det gemensamma ansvaret innebär att den enskilde kan få insatser från båda 

förvaltningarna samtidigt.   

Personer med psykisk funktionsnedsättning och alkohol- eller drogproblematik, som har insat-

ser från omsorgsförvaltningen, kan ha rätt till behandling för sitt missbruk genom socialförvalt-

ningen. 

 

8 Personer med funktionsnedsättning av neuropsykiatrisk   

karaktär  
Personer med funktionsnedsättning av neuropsykiatrisk karaktär kan vara båda nämndernas an-

svar. Omsorgsnämnden beslutar om insatser enligt SoL och LSS, socialnämnden om insatser en-

ligt SoL, LVU och LVM. 

 

9 Föräldrar med funktionsnedsättning 

Föräldrar med funktionsnedsättning som har svårigheter att klara den praktiska omvårdnaden 

om sina barn, som i övrigt inte har svårigheter att fostra barnet, ska vända sig till omsorgsför-

valtningen med sin ansökan.  

Föräldrar med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin föräldraroll ska vända sig till social-

förvaltningen med sin ansökan. 
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10 Föräldrar med flerbarnsfödslar  
Föräldrar som har fått trillingar eller fler barn, som har behov av hjälp för att klara den praktiska 

omvårdnaden om sina barn, ska vända sig till omsorgsförvaltningen med sin ansökan. 

 

11 Familjehemsplacerade personer 

Familjehemsplaceringar kan göras enligt SoL, LVU och LSS.  

Socialförvaltningen ansvarar för utredning och uppföljning av familjehem och placering och 

uppföljning av barn och unga vuxna i familjehem enligt SoL och LVU. Socialförvaltningen an-

svarar också för utredning och uppföljning av barn som vårdnadshavare själva placerar i ett en-

skilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna (så kallade ”privatplaceringar”).  

Omsorgsförvaltningen ansvarar för utredning och uppföljning av familjehem och placering och 

uppföljning av barn och unga vuxna i familjehem enligt LSS och för unga vuxna och vuxna en-

ligt SoL. Om omsorgsförvaltningen uppmärksammar barn som stadigvarande bor hos någon 

annan än vårdnadshavare ska detta anmälas till socialförvaltningen. 

 

12 Äldre och funktionsnedsatta som utsätts för våld i nära re-

lation 
Vilket stöd personer som utsätts för våld i nära relation behöver beror till stor del på aktuell fas 

och hur nuvarande situation ser ut. Det kan röra sig om stöd i att bryta upp ett destruktivt för-

hållande, men det kan också vara i en akut fas där en person omgående behöver skydd.  

Socialförvaltningen arbetar med att erbjuda skydd i form av jourlägenhet, boende på kvinnojour 

eller extern placering på annan ort om skyddsbehovet är mycket starkt. Socialförvaltningen står 

även för stöd och rådgivning. Om den utsatta personens omvårdnadsbehov kräver stöd från 

omsorgsförvaltningen måste ett samarbete snarast initieras. Ett tätt samarbete mellan förvalt-

ningarna är ofta nödvändigt för att både behovet av skydd och behovet av omvårdnad ska 

kunna tillgodoses. I vissa fall kan detta kräva okonventionella lösningar. Det bör särskilt beaktas 

den dubbla utsatthet den funktionsnedsatta som utsätts för våld befinner sig i. 

 

13 Bostadslösa 
Socialtjänstlagen reglerar det yttersta ansvaret för att medborgare har tak över huvudet. Social-

förvaltningen har anvar för de som vistas i kommunen.  Omsorgsförvaltningen kan bevilja sär-

skilt boende och där är det alltid omvårdnadsbehovet som avgör rätt till bistånd i form av kort-

tidsplats eller bostad enligt SoL eller LSS.  

Detta betyder inte att förvaltningarna har ansvar för att ordna bostäder utan kan betyda att den 

enskilde har rätt till bistånd för boendekostnader i form av ordinarie bostad, vandrarhem eller 
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annat akutboende. Utöver denna rättighet har socialförvaltningen viss möjlighet att hyra ut bo-

stad i andra hand som en frivillig åtgärd till enskilda som är uteslutna från den ordinarie bostads-

marknaden. Till exempel på grund av betalningsanmärkningar, skulder, tidigare vräkning. Möj-

ligheten att hyra en ordinär bostad eller ordna tak över huvudet genom socialförvaltningen be-

ror på den allmäna tillgången.  

 

14 Arbetsgång i gemensamma ärenden rörande barn 
När en ansökan eller anmälan kommer till någon av förvaltningarna ska handläggaren ta ställ-

ning till samarbete och erbjuda föräldrarna eller den unge detta. Handläggaren kan erbjuda 

LOTS-möte. Lotsmodellen bygger på idén att en formaliserad arbetsgång runt det enskilda bar-

net ska kunna leda till ett bättre samarbete och en enklare samordning. Nyckelåtgärden är nät-

verksarbete som påbörjas med ett tidigt nätverksmöte där en så kallad lots för barnet utses. Till 

mötet bjuds alla in som kan vara aktuella att samverka kring barnet, till exempel skola och sjuk-

vård. Lotsmötet kan leda fram till att en gemensam planering enligt SIP (samordnad individuell 

plan) enligt 2 kap 7 § SoL görs. Övervägande om att erbjuda SIP ska göras även då Lots-modell 

inte används. När det finns behov av försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd bör även hand-

läggare från Arbetsmarknadsförvaltningen bjudas in.  

Respektive förvaltning ansvarar för sin myndighetsutövning, det vill säga att fatta beslut och do-

kumentera enligt gällande lagstiftning och delegationsordning. 

 

15 Arbetsgång i gemensamma ärenden rörande vuxna 

När en ansökan eller anmälan om stöd på grund av missbruk och samtidigt psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning kommer till någon av förvaltningarna ska handläggaren ta ställning till 

samarbete och erbjuda personen detta. Berörd förvaltning kontaktas. Övervägande ska också 

göras om Region Skåne ska finnas med i ärendet utifrån deras ansvar för psykiatrisk och soma-

tisk vård. Vid de tillfällen Region Skåne är inblandade bör brukaren/klienten erbjudas SIP-möte. 

Se Samarbetsavtal Region Skåne och Hässleholms psykiatri vuxna.  

Respektive förvaltning ansvar för sin myndighetsutövning, det vill säga att fatta beslut och do-

kumentera enligt gällande lagstiftning och delegationsordning.  

 

16 Kostnadsansvar  
Varje förvaltning tar kostnader för sina insatser. Socialförvaltningen ansvarar för insatser enligt 

LVU och LVM, omsorgsförvaltningen för insatser enligt LSS. Insatser enligt SoL kan vara båda 

förvaltningarnas ansvar och den förvaltning som är huvudansvarig för insatsen bär kostnaden. 
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Om det uppstår problem med att avgöra vilken förvaltning som ska ansvara för insatsen, eller 

om handläggarna har olika uppfattningar om behovet, lyfts ärendet i första hand till närmsta 

chefer, i andra hand verksamhetschef och i sista hand till förvaltningscheferna. 

 

17 Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd  
Föräldrar är försörjningsskyldiga till barnen slutat gymnasiet, dock längst till 21 år (enligtföräld-

rabalken). En individuell bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd ska göras av handläggare 

på socialförvaltningens ekonomiska enhet. Vid akuta ärenden ska handläggaren eller enhetsche-

fen på omsorgsförvaltningen kontakta handläggare på socialförvaltningen. 

Vid ansökan görs alltid en individuell bedömning. För unga upp till 21 år har både den unge och 

föräldrarna rätt att ansöka om bistånd. 

Alla kan vända sig till Arbetsmarknadsförvaltningen för ansökan om ekonomiskt bistånd. Den 

enskilde har då rätt att ta med sig ett stödjande biträde. 

 

18 Samarbete 
Det är varje chefs angelägenhet att samarbeta kring brukarens behov och att det finns en lösning 

som fungerar så snart som möjligt. 

Förvaltningarna ska träffas regelbundet med fokus på samarbete och diskussion kring ärenden 

där lösningar inte har uppnåtts på handläggarnivå.  

Chefsgruppen träffas fyra gånger om året. De som ska ingå i chefsgruppen är: 

• verksamhetschef för funktionsnedsättning stöd och service och myndighetschef från om-
sorgsförvaltningen 

• verksamhetschef från barn och familj/myndighet, ekonomiskt bistånd och vuxna från social-
förvaltningen 

 

19 Informationsskyldighet 

Deltagarna i chefsgruppen ansvarar för att kommunicera och informera om överenskommelsen 

vid introduktion av nyanställda. 

Båda förvaltningarna ansvarar för att kommunicera förändringar som kan påverka samarbetet. 

 

20 Uppföljning av överenskommelsen om samarbete 

Förvaltningscheferna ansvarar tillsammans för att överenskommelsen följs upp och revideras. 

Revidering av överenskommelse ska godkännas av respektive nämnd.  
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21 Oenighet kring ansvarsfördelning 
Då ansvariga handläggare inte kan hitta gemensamma lösningar lyfts ärendet i första hand till 

närmsta chefer, i andra hand till verksamhetschef och sist till förvaltningscheferna. 

 

22 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse om samarbete mellan omsorgsnämnden och socialnämnden ersätter 

tidigare samverkansavtal antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 § 72. 

Revidering av denna överenskommelse beslutas i omsorgsnämnden och socialnämnden. 

 

 

 

Robin Gustavsson Karin Axelsson 

Ordförande Socialnämnden  Ordförande Omsorgsnämnden  

 

 

Sus Lantz Åsa Ollerstam Lundh 
Socialchef Omsorgschef 

 





   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-01-20  

Handläggare 
Anna Jacobsson Lundholm 
Socialförvaltningen 
anna.jacobsson@hassleholm.se 

 

 

 

Hässleholms kommun / Socialförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-823 44 
E-post: socialnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Rapport enligt 16 kap 6 h § om ej verkställda 
gynnande beslut, kvartal 4 2021.   
Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden följande beslut: 
Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 
 

Sammanfattning  

Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska 
rapporteras för varje kvartal till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I 
samband med rapporteringen till IVO ska även socialnämnden till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för besluten, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång 
tid som vid rapporteringstillfället gått från dagen för respektive beslut. 
Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sätt att 
sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut och skälen till varför 
de rapporterade besluten inte är verkställda ska inte anges. Se 16 kap 6 h § 
SoL. 
 
 
Beskrivning av ärendet 

Beslutsdatum Avbrott Kön Typ av bistånd Verkställts Avslut utan att 
verkställas 

210728 
 

F Kontaktfamilj 
  

210121 
 

P Kontaktfamilj 
  

210728 
 

P Kontaktfamilj 
  

210320 
 

F Kontaktfamilj 
  

210302 
 

P Familjehem 211221 
 

210712 
 

P Kontaktfamilj 220113 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-02-07 SF 2022/71 

      

 
 

Handläggare 
   Emma Noble 
Socialförvaltningen 
 
emma.noble@hassleholm.se 
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E-post: socialnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2021, 
årsberättelse 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande:  

Tillståndsverksamheten i Hässleholms årsberättelse för 2021 godkänns.  

 

Beskrivning av ärendet 

Se Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2021, årsberättelse. 

 

Bilagor 

Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2021, årsberättelse. 
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Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2021 

Serveringstillstånd 

Det fanns 37 stadigvarande serveringstillstånd i Hässleholms kommun 2021-12-
31, av dessa avsåg 35 servering till allmänheten och två avsåg servering till slutet 
sällskap. Antalet stadigvarande serveringstillstånd var tre färre än 2020-12-31.  
Idag finns det 36 serveringstillstånd varav 35 vänder sig till allmänheten, eftersom 
ett serveringstillstånd upphörde 2021-12-31.   

Ansökningar 

Under året har Tillståndsverksamheten fått in sju ansökningar om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten, varav fyra beviljats och tre är under utredning. 
En ansökan om ändring av ett befintligt stadigvarande tillstånd har också utretts 
och beviljats. För 2020 var ansökningarna tre beträffande nya stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten och tre ansökningar gällde ändringar i befintliga 
tillstånd. 

Det har kommit in fem ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten och en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 
under 2021. Av dessa har alla beviljats utom ett, där evenemanget inte äger rum 
förrän sommaren 2022. För 2020 var siffrorna sju ansökningar om tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten och ett till slutet sällskap. 

De tillstånd som upphört har gjort det genom att tillståndshavarna själva begärt 
återkallelse av sina serveringstillstånd. Dessa är Pizzeria Laguna, Restaurang 
Lokmästaren, Fredholms Matsalar och Thimans Mat och Vin. 

Samtliga utredningar har avslutats väl inom ramen för de två månader som är 
Hässleholms kommuns policy för att en utredning ska vara klar efter att komplett 
underlag inkommit. Alkohollagen stipulerar att en utredning ska vara klar högst 
fyra månader efter att komplett underlag inkommit. 

 

Hässleholms 
kommun 

mailto:Emma.noble@hassleholm.se
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Tillsyn av serveringstillstånd 

Under 2021 har 24 tillsynsbesök gjorts på serveringsställen med stadigvarande 
serveringstillstånd. Under 2020 gjordes 17 tillsynsbesök. 

Tillståndsverksamheten har de senaste åren inte lyckats genomföra yttre tillsyn på 
samtliga serveringsställen av olika skäl. För 2021 bedömdes risken för att tillsyn 
skulle kunna bidra till ökad smittspridning alltför stor för att genomföra tillsyn 
under stor del av året. Den yttre tillsyn som gjorts är genomförd under hösten. 
Nästan alla serveringsställen med kontinuerlig servering har fått ett tillsynsbesök. 

De missförhållanden som uppmärksammades vid de genomförda tillsynerna var 
bristande skyltad nödutgång, bristande tillgång på mat, personal som ej fanns i 
Personalliggaren samt en överservering. Vissa av bristerna har rättats till, andra 
motiverar uppföljande tillsyn under 2022. I ett fall har uppföljning redan gjorts. 
Vid tillsynsbesök förs alltid en dialog med tillståndshavarna.  

Under året har två tillsynsutredningar hanterats. De ledde till att respektive 
tillståndshavare meddelats en erinran. 

Inre tillsyn har gjorts för samtliga serveringsställen med stadigvarande tillstånd.  

Folköl - försäljning och servering 

Vid årets slut fanns det 25 försäljningsställen/serveringsställen för folköl i 
Hässleholms kommun. Två av dessa är huvudsakligen matställen där folköl kan 
serveras till maten. Ett nytt försäljningsställe tillkom under året. Ett 
serveringsställe både startade och upphörde under 2021.  

Tillsyn folköl 

Tillståndsverksamheten genomförde tillsynsbesök på 23 
försäljningsställen/serveringsställen under 2021. Tillsynsbesöken genomfördes 
under sommar och höst. De två ställen som inte besöktes hade stängt vid försök 
att göra tillsyn. Resultatet av tillsynen 2021 var generellt gott. På flera 
försäljningsställen noterades dock brist i skyltning och på ett ställe oklarheter 
kring egenkontrollprogram.  

Kontrollköp 

Kontrollköp har genomförts tillsammans med Miljö- och 
Stadsbyggnadsförvaltningen i november. Fyra försäljningsställen för folköl 
besöktes med gott resultat. Inget försäljningsställe sålde folköl utan att begära 
legitimation. 

Personal och kompetensutveckling 

Personalen består av en handläggare. Sedan september 2021 bistår socialrådgivare 
Nina Göransson som kontrollant vid yttre tillsyn. Hon ingår, liksom jag, i 
Förebyggandecentrum. När det gäller kompetensutveckling så har jag deltagit i två 
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lokala nätverk som består av handläggare från andra kommuner i Skåne samt 
representanter från Länsstyrelsen. Vi har vanligen möten två gånger per år i 
respektive nätverk. Även i år har det blivit något färre och mestadels digitala 
möten. Den årliga utbildningskonferens som anordnas av Kommunala 
Alkoholhandläggares Förening (KAF), var inställd 2021. Jag har deltagit i en 
digital utbildning om aktuell praxis som Länsstyrelsen anordnade under hösten.  

Övrigt 

*Ingen utbildning enligt modellen Ansvarsfull Alkoholservering, har anordnats 
2021. 

*Ett antal informationsutskick har gjorts till samtliga tillståndshavare för att 
underlätta för dem att hålla sig informerade när det gäller restriktioner som 
påverkar deras verksamhet. 

*Under året har jag haft ett fortsatt gott samarbete med Miljö- och 
Stadsbyggnadskontoret, främst livsmedelsinspektörerna. Samarbetet med Polisen 
har dock begränsat sig till god kontakt med den polis som lämnar svar på 
kommunens remisser. 

 
Aktuellt inför 2022 
 
*Målsättningen är att under 2022 fortsätta att följa tillsynsplanen beträffande yttre 
och inre tillsyn, samt prioritera den tillsyn som inte genomfördes under 2021. En 
ny omgång kontrollköp av folköl planeras. Sannolikt kommer en stor andel av all 
yttre verksamheten att genomföras från sommaren och framåt. 
 
*Jag kommer att så snart en ny kommunpolis är utsedd, ta initiativ för att 
återuppta samarbetet med Polisen när det gäller det gemensamma tillsynsansvaret. 
 
*Förhoppningen är att kunna anordna utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering 
under året. Utbildningen kommer då att ordnas i samarbete med Osby och Östra 
Göinge kommuner och i mån av plats kan andra kommuner i närheten erbjudas 
att skicka deltagare för att utbildningen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt. 
 

 

 
 
 
Emma Noble                                                    
Tillståndsinspektör 
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