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Kallelse till Socialnämnden  

Tisdagen den 22 mars 2022, kl. 15:00 
Sammanträdesrum 1, Stadshuset 
 
I tur att justera:  Sven Lundh (SD) 
Ersättare:  Lena Nilsson (S) 
Tid och plats för justering: Socialförvaltningen, den xx mars 2022.  
 

Föredragningslista    

 

 Ärenden Till Föredragare 

1. Upprop   

2. Protokollsjustering    

3. För kännedom 

Handlingar 

 • Protokollsutdrag från kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-02-16 § 23 Uppdatering 
skrivhandledning 2022 + bilaga 

 • Minnesanteckningar anhörigrådet 2022-02-10 

 • Minnesanteckningar Brå-möte 22-02-17 med 
bilaga 1 – 12 

 • Kommunfullmäktiges protokoll § 20 2022-02-
28 avseende ”Revisionsrapport – Granskning av 
budgetprocessen i Hässleholms kommun” 

 • Kommunstyrelsens protokoll § 34 2022-03-02 
avseende ”Upphävande av handlingsplan till 
Hässleholms kommuns integrationsstrategi” 

 • Kommunstyrelsens protokoll § 39 2022-03-02 
avseende ” Riktlinjer för grafisk profil – 
uppdatering och komplettering” 

• Protokoll POSOM 2022-03-10 
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4. Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Handlingar 

 • Socialnämndens protokoll 2022-02-15 

 • Arbetsutskottets protokoll 2022-03-01 

 • Arbetsutskottets protokoll 2022-03-15 
 

   

5. Helårsprognos socialnämnden per februari 2022  

Handlingar  

 • Presentation 
 • AU 2022-03-15, § 17 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-03-04 
 • Drift- och investeringsanalys SN feb 2022 
 

 Omid Ismail 

Ekonomichef 

6. Lokal handlingsplan för det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism  

Handlingar  

 • AU 2022-03-15, § 18 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-02-25 
 • Bilaga 1 Lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism 
 

KF  

7. Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 
2021  

Handlingar  

 • AU 2022-03-15, § 19 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-02-25 
 • Bilaga 4 Verksamhetsberättelse Brå 2021 
 

KS  

8. Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 
2022  

Handlingar  

 • AU 2022-03-15, § 20 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-02-25 
 • Bilaga 5 Verksamhetsplan Brå 2022 
 

KS  
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9. Revidering av ANDT-strategin  

Handlingar  

 • AU 2022-03-15, § 21 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-03-07 
 • ANDT-strategi 
 • ANDT-handlingsplan 2017-2018 
 • ANDT-strategi med handlingsplan 2015-2016 

 

KF  

10. Svar på förfrågan om bidrag till Grannsamverkan  

Handlingar  

 • AU 2022-03-01, § 15 
 • AU 2022-03-15, § 22  
 • SF tjänsteskrivelse 2022-03-04 
 • Brev från Stöldskyddsföreningen avseende 
bidrag till Grannsamverkan 2022-2023 
 • Sammanfattning GSV resultat 
 

  

11. Socialnämndens kvalitetsberättelse 2021 

Handlingar 

 • AU 2022-03-15, § 23 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-03-01 
 • Socialnämndens kvalitetsberättelse 2021 
 

  

12. Svar på motion  

Handlingar  

 • AU 2022-03-15, § 24 
 • Tilläggsförslag ordförande 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-03-02 
 • Motion om att få fler i arbete eller 
sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa 
 

  

13. POSOM Verksamhetsberättelse 2021  
Handlingar  
 • Protokoll POSOM 2022-03-10, punkt 7 (se 
ärende 3. För kännedom) 
 • AU 2022-03-15, § 28 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-03-11  
 • POSOM Verksamhetsberättelse 2021  
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14. POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 
2022  
Handlingar  
 • Protokoll POSOM 2022-03-10, punkt 8 (se 
ärende 3. För kännedom) 
 • AU 2022-03-15, § 27 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-03-11  
 • POSOM Verksamhets- och sammanträdes-
plan 2022  

 

  

15. Övriga frågor 
 

   

 
Socialnämnden  

 

Robin Gustavsson (KD) 
Ordförande 

Elin Hesslefors 
Sekreterare 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

H .. ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 23 

Uppdatering skrivhandledning 2022 
Dnr: KLF 2022/48 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 

1. Ny version av skrivhandledningen "Så här skriver vi i Hässleholms 
kommun" antas. 

2. Kommunikation chefen ges mandat att göra framtida uppdateringar och 
revideringar i skrivhandledningen utifrån ändringar i Myndigheternas 
skrivregler eller ändringar av kommunens verksamhetsnamn. 

Beskrivning av ärendet 

Skrivhandledningen "Så här skriver vi i Hässleholms kommun" antogs 2006 och är 
nu på många sätt föråldrad. En ny version har tagits fram, med råd och riktlinjer 
som huvudsakligen baseras på Myndigheternas skrivregler. 

Genom att skriva enkelt, tydligt och begripligt lägger vi grunden för 
kommunikationen med medarbetare, medborgare och andra målgrupper. Med 
klarspråk underlättar vi att budskapen når fram och minskar risken för 
missförstånd. I skrivhandledningen finns allinänna råd om skrivande, rubriker, 
ordval och menings byggnad. Här visas hur vi skriver olika förkortningar, 
beteckningar på politiska partier, namn på företag, myndigheter och organisationer. 
Här finns också korrekta namn och förkort:rungar på Hässleholms kommuns 
nämnder, förvaltningar och bolag. 

Vissa delar av nuvarande skrivhandledningen, så om hur dokument ska skrivas och 
vad tjänsteskrivelser och protokoll ska innehålla, regleras idag på andra sätt. Det 
finns numera färdiga dokumentmallar i Word och Powerpoint som styr hur våra 
dokument ska se ut och en egen detaljerad handbok för ärendeberedning. Dessa 
avsnitt har därför lyfts ut vid uppdateringen. 

Skrivhandledningen har inte någon direkt politisk dimension utan är mer av ett 
praktiskt arbetsredskap för kommunens förvalt:rungar. Kommunikationschefen 
föreslås därför ges mandat att göra framtida uppdateringar och revideringar i 
skrivhandledningen utifrån ändringar i Myndigheternas skrivregler eller ändringar av 
kommunens verksamhetsnamn. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H"" ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Genom att skriva enkelt, tydligt och begripligt underlättar vi att budskapen når fram 
och minskar risken för missförstånd i kommunikationen med medarbetare, 
medborgare och andra målgrupper. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Innehåll

Snabbguide

Vanliga förkortningar 16

Företag, myndigheter och organisationer 17

Stor eller liten bokstav 17

Lagar och författningar 17

Politiska partier 17

Klockslag och datum 18

Siffror och tal 18

Pengar och belopp  18

Telefonnummer 19

Datatermer 19

Nämnder, förvaltningar och bolag 20 
i Hässleholms kommun 

Nå ut med ditt budskap 3
Mallar och grafisk form 3
Tjänsteskrivelser 3

Lästips och länkar 3

Några viktiga grundregler 4

Att tänka på när du ska skriva en text 4

Innan du börjar skriva 4

Skriv ett utkast 4

Glöm inte slutkontrollen 4

Strukturera din text 4

Sammanfattningar 5

Utgå från läsarens perspektiv 5

Rubriker 6

Underrubriker (mellanrubriker) 6

Stycken 6

Meningar 7

Ord 8

Punktlistor 9

Ta bort onödig information 10

Så gör vi hos oss – skrivregler  
i stort och smått 11
Vi använder ett modernt språk 11

Vi använder svenska ord och stavningar 12

Tilltalet är personligt och neutralt 13

Vi är tydliga om vilka vi och andra är 13

Skriv ut vem som gör eller ska göra något 13

Förkortningar 14

Några allmänna riktlinjer som vi följer 14
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Nå ut med ditt budskap
Genom att skriva enkelt, tydligt och begripligt lägger vi grunden för kommunikationen med 
medarbetare, medborgare och andra av kommunens målgrupper. Med klarspråk underlättar vi 
för att budskapet ska nå fram och minskar risken för missförstånd. 

I skrivhandledningen finns allmänna råd om skrivande, rubriker, ordval och meningsbyggnad. I 
slutet finns en översikt där du snabbt hittar exempel på hur vi skriver förkortningar,  
beteckningar på politiska partier, namn på företag, myndigheter och organisationer, med mera.

Råd och riktlinjer baseras huvudsakligen på Myndigheternas skrivregler. 

Mallar och grafisk form
Hässleholms kommuns dokument ska ha en grafisk form där det är tydligt vem som är avsän-
dare. Till hjälp finns den grafiska profilen samt mallar för dokument och presentationer. 

Tjänsteskrivelser
Det finns särskilda regler för hur vi skriver tjänsteskrivelser. Ta hjälp av handboken för ärende-
beredning via www.hassleholm.se/ärendeberedning. 

Lästips och länkar
• Myndigheternas skrivregler ges ut av Språkrådet och är främst till för dig som skriver inom 

myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet. Språkrådet arbetar bland annat för 
att främja klarspråk, det vill säga myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt 
språk. Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som 
står i texter som skrivs av myndigheterna. Myndigheternas skrivregler hittar du via Institutet 
för språk och folkminnens webbplats: www.isof.se

•  Svenska skrivregler är Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar 
texter. Boken ges ut av förlag och går inte att beställa via institutet. Boken går att köpa hos  
de flesta bokhandlare. 

• Svenska Akademiens ordlista, SAOL (2015) är norm för svensk stavning och ordböjning.
Den finns även digitalt och som app på www.svenskaakademien.se/ordlista

•  TT-språket från Tidningarnas telegrambyrå är en samling skrivregler, ord och begrepp till 
hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs  
i stor utsträckning av svenska medier. www.tt.se/tt-spraket

•  Svenska datatermgruppen ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras 
på svenska. Se deras ordlista på www.datatermgruppen.se
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Några viktiga grundregler
• Vi disponerar och skriver alla texter utifrån läsarens behov och förkunskaper.  

Eftersom i stort sett alla våra handlingar är offentliga ska de kunna förstås av  
en bred allmänhet utan expertkunskaper.

• När vi vänder oss till enskilda använder vi du som direkt tilltal.

• Alla texter ska vara lättbegripliga och språkligt korrekta enligt Svenska Akademiens ordlista.

• Om det finns särskilt behov av att hänvisa till lagar eller avtal, förklarar vi vad den aktuella 
lag- eller avtalstexten innebär. Även den läsare som saknar juridiska sakkunskaper ska kunna 
förstå texten. 

• Förkortningar ska i möjligaste mån undvikas. Alla förkortningar som inte är vedertagna enligt 
Svenska Akademiens ordlista förklarar vi i texten. 

Att tänka på när du ska skriva en text

Innan du börjar skriva
Börja alltid med att göra klart för dig varför du skriver och till vem eller vilka du vänder dig.

• Vad är syftet med texten? Vad ska läsaren veta eller göra efter att ha läst texten?

• Vilka förkunskaper har läsaren i ämnet? Behöver jag förklara och ge bakgrundsinformation?

• Vad har mottagaren för språkkunskap? Är det en kollega som delar mitt fackspråk?  
Är det en person med annat modersmål?

Ofta har ett dokument flera mottagare. Då får du utgå från principen ”alla ska förstå”. Det är 
ingen nackdel att alltid uttrycka sig enkelt och tydligt. En bra utgångspunkt är att använda ett 
ledigt språk som är mer likt ditt eget talspråk än kanslispråket.

Skriv ett utkast 
Se den första versionen av en text som ett utkast. Du behöver ofta strukturera om innehållet 
och sannolikt stryka en del. Du behöver också granska, bearbeta och finputsa texten. Läs texten 
högt för dig själv så märker du om den har bra flyt.

Glöm inte slutkontrollen
Det är svårt att upptäcka fel i sin egen text. Ofrivilliga felskrivningar, syftningsfel och tanke-
luckor kan lätt passera den egna korrekturläsningen. Ta därför som vana att

• kontrollera stavningen med programmets stavningskontroll

• be en kollega eller någon annan läsa igenom texten. 

Strukturera din text
För att läsaren ska bli intresserad av en text, och läsa den utan onödigt mycket ansträngning,  
är det viktigt att den är välplanerad och har en klar struktur. Börja alltid med det viktigaste. Då 
är det störst chans att du fångar läsarens intresse och att ditt budskap når fram.
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Här är några allmänna riktlinjer: 

• Skriv rubriker som väcker intresse och riktar sig till läsaren.

• Inled texten med det som är viktigast.

• Dela in texten i logiska stycken. Se till att styckena inte blir för långa.

• Använd punktuppställningar för uppräkningar – och ha luft mellan punkterna.

• Markera enstaka ord som innehåller särskilt viktig information med fet stil. Till exempel 
senaste datum när handlingar ska skickas in. 

• Skriv kort – trötta inte ut läsaren med ointressanta detaljer.

• Skriv enkla, begripliga och överskådliga meningar.

• Sträva efter att få flyt i texten. Bind ihop resonemangen med sambandsord som exempelvis i 
så fall, därför, däremot, samtidigt och alltså. 

• Använd bilder endast om det förstärker budskapet. Glöm inte förklarande text under.

Sammanfattningar
Vissa längre texter, till exempel utredningar, bör inledas med en sammanfattning.  
Då kan läsarna snabbt avgöra vad texten handlar om, ifall den berör dem och om de behöver 
läsa hela dokumentet direkt.

En sammanfattning ska vara kort och koncis. Den ska lyfta fram det viktigaste i texten.  
Begränsa alltid bakgrundsbeskrivningar och liknande. Ta bara med det som behövs för att  
läsaren ska förstå huvudtankarna.

Utgå från läsarens perspektiv
Det är lättare för läsaren att ta till sig ett budskap som är skrivet ur hans eller hennes perspektiv.
Tala till exempel om vad läsaren förväntas göra, hellre än att skriva vad du eller
kommunen vill eller behöver. Tala direkt till läsaren.

Skriv inte Skriv i stället

Ansökan ska vara kommunen tillhanda
inom två veckor.

Skicka in din ansökan inom två veckor.

Vi begär härmed in kompletterande
uppgifter till rubricerade ansökan om bygglov, 
enligt bifogade blankett.

Vi ber dig skicka in kompletterande
uppgifter till din bygglovsansökan.
Använd den bifogade blanketten.

Alla som bor på Storgatan får här
information om hur kommunen
tänker minska buller och 
föroreningar i området.

Eftersom du bor på Storgatan vill vi
informera om hur kommunen tänker
minska buller och föroreningar i området.



6

Rubriker
Huvudrubriken ska så tydligt som möjligt beskriva vad texten handlar om:

Skriv inte Skriv i stället

Inbjudan till diskussion om 
nya tomter i Hässleholm

Nya tomter i Hässleholm?
Välkommen på dialogmöte

Färdtjänsten Nya regler för färdtjänst

Sportfiske i Finjasjön Höjd avgift för sportfiske i Finjasjön

Inled inte rubriken med Angående eller Beträffande. De orden fyller ingen funktion.
Avsluta aldrig en rubrik med punkt.

Underrubriker
De flesta dokument behöver också underrubriker som delar upp texten. I exempelvis protokoll 
och tjänsteskrivelser är underrubrikerna fastlagda. I andra fall kan en informativ underrubrik 
sammanfatta det viktigaste budskapet i den efterföljande texten:

Skriv inte Skriv i stället

Problembeskrivning Hög sjukfrånvaro

Nuläget Psykisk ohälsa ökar

Angående arbetstider Arbetstider utreds

Stycken
Gör en logisk styckeindelning. Lägg inte flera fristående informationsdelar eller resonemang  
i samma stycke, utan utgå ifrån en sak i ett stycke. Genom att dela upp i flera stycken ger du 
läsaren en naturlig paus för att ta till sig informationen.

Alltför många långa stycken gör att texten blir tung att läsa. Alltför många korta stycken kan 
upplevas som ryckigt och plottrigt. Använd tydliga övergångar mellan styckena för att läsaren 
ska kunna följa ett resonemang. Ta hjälp av uttryck som binder ihop texten:

Exempel

Dessutom har vi … 

Däremot … 

Ett annat problem är … 

Som en följd av …

Trots att …
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Meningar

Börja med det viktiga
Långa inledningar och bisatser med information skymmer huvudbudskapet.  
Börja därför med det viktigaste. Förklarande eller kompletterande information kan du lägga 
sist, eller som en egen mening.

Skriv inte Skriv i stället

På grund av alla klagomål om buller
som har kommit in till kommunen
kommer miljöavdelningen att
mäta ljudnivåerna på alla krogar och
andra uteställen där det spelas musik.

Miljöavdelningen kommer att
mäta ljudnivåerna på alla krogar
och andra uteställen där det spelas
musik. Anledningen är att det har
kommit in många klagomål om buller.

Använd en naturlig ordföljd
Krångla inte till ordföljden. Det naturliga är att huvudverbet (det ord som talar om vad 
någon gör eller vad som händer i texten) kommer tidigt i meningen.

Skriv inte Skriv i stället

Som underlag för beräkning av
hemtjänstavgiften ska personens
nettoinkomst användas.

Personens nettoinkomst ska
användas som underlag för beräkning  
av hemtjänstavgiften.

Skriv aktivt – undvik passiva verb
Din text blir lättare att tolka om läsaren direkt ser vem eller vilka som står bakom en handling 
eller händelse. En bra grundregel är därför att undvika passiva verb, alltså verb med s på slutet. 
Kommunledningsförvaltningen har undersökt är till exempel mer lättläst än En undersökning har 
gjorts av kommunledningsförvaltningen. 

En mening – en tanke 
Lägg inte för mycket information i en och samma mening. Rada inte upp flera i sig  
fullständiga meningar med kommatecken mellan.

Skriv inte Skriv i stället

Att kommunikationen fungerar är en
förutsättning för att arbetet ska fungera, 
vilket i sin tur är en förutsättning för
en god service till medborgarna. 

Att kommunikationen fungerar är en
förutsättning för att arbetet ska fungera. 
Det är i sin tur en förutsättning för
en god service till medborgarna. 

Vi har tagit fram skrivmallar och skriv-
regler, syftet är att våra dokument
ska bli lättare att läsa.

Vi har tagit fram skrivmallar och skriv-
regler. Syftet är att våra dokument
ska bli lättare att läsa.

Långa och korta meningar
En text med bara långa meningar blir tung och svårläst, särskilt om den innehåller svåra och 
långa ord. Många korta meningar gör å andra sidan att texten kan kännas hackig – det blir 
inget flyt. Det bästa är att variera meningarnas längd så att det blir en bra rytm. Läs texten  
högt och känn efter. Undvik extremt långa meningar.
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Kommatecken
I dag är det tydlighetskommatering som gäller. Det innebär att man sätter komma där det  
behövs en kort paus, eller där meningen annars skulle kunna missuppfattas. Syftet med  
kommatering kan något förenklat sammanfattas så här:

• Sätt komma när det gör läsningen och tolkningen av texten lättare.

• Korta meningar behöver mer sällan kommatecken än långa och komplicerade meningar.

Några regler Exempel

Sätt komma runt inskjutna tillägg där den 
övriga meningen går att läsa fristående om
man plockar bort tillägget.

Synpunkter från andra remissinstanser, till exempel 
TCO och LO, kom in för sent.

Lena Larsson, ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden, hade kallat till krismöte.

Sätt komma mellan huvudsatser som 
samordnas i samma mening.

Han hade läst alla underlagen, och besluten var 
inte svåra att ta. Utan kommatecken skulle 
läsarens första tolkning kunna bli ”Han hade läst 
alla underlagen och besluten”.

I meningar med dels … dels, ju … desto, 
ju … ju och än … än sätts kommatecken före 
det andra ledet.

Undersökningen består dels av enkätfrågor, dels 
av intervjuer.

Ju oftare vi motionerar, desto bättre mår vi.

För mer detaljerade anvisningar om kommatering, se Svenska skrivregler.

Ord
Välj orden med omsorg. Det innebär bland annat att vi undviker ålderdomliga och dubbel- 
tydiga ord, och att vi undviker eller förklarar fackord. 

Se upp med då
Skriv inte då när du menar eftersom eller när. Ofta blir tolkningen oklar och läsaren tvingas  
gissa vad du menar. 

Skriv inte Skriv i stället

Då projektet pågår kan vi inte ta
ställning till ytterligare investeringar.

Eftersom projektet pågår kan vi inte ta
ställning till ytterligare investeringar.

När (eller medan) projektet pågår …

Använd inte långa ord i onödan
En text med många långa ord är tröttsam och ansträngande att läsa. Ofta finns ett alternativ 
som gör texten mer lättläst och samtidigt mindre formell. 

Dela upp sammansatta ord:

Skriv inte Skriv i stället

tillvarata ta tillvara

överenskomma komma överens

arbetstidsförkortningsavtalet avtalet om arbetstidsförkortning
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Välj enkla verb (handlingsord) i stället för omskrivningar med verb + substantiv:

Skriv inte Skriv i stället

vidta en granskning granska

erlägga betalning betala

ge information informera

fatta beslut besluta

 .

Välj korta prepositioner:

Skriv inte Skriv i stället

din ansökan rörande … din ansökan om …

din fråga beträffande … din fråga om …

vårt svar gällande remissen vårt svar på remissen

ert yttrande angående förslaget ert yttrande över förslaget

 

Ta bort onödiga förstavelser och förlängningar:

Skriv inte Skriv i stället

förhyra hyra

tillskapa skapa

bibehålla behålla

målsättning mål

 

Punktlistor
Uppräkningar blir tydligare om du skriver dem i en punktlista i stället för i löpande text.  
Punkterna kan markeras på olika sätt. Välj helst punkter, tankstreck, siffror eller bokstäver. 

• Om punkterna är fullständiga meningar ska de skrivas med stor begynnelsebokstav och  
avslutas med punkt. Annars bör du använda liten begynnelsebokstav och bara avsluta den 
sista punkten i listan med punkt.

• Texten som inleder punktlistan avslutas med kolon, om inte texten i punkterna är en direkt 
fortsättning på inledningen.

Exempel

Våra mål:

• Kommunens dokument  
ska bli mer lättlästa.

• Medborgarnas förtroende  
för oss ska öka.

Våra mål är att

• kommunens dokument  
ska bli mer lättlästa

• medborgarnas förtroende  
för oss ska öka.
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Ta bort onödig information
Granska din text kritiskt. Stryk fakta och detaljer som inte behövs för att budskapet ska gå 
fram. Det kan handla om hela meningar och stycken, eller bara någon detalj. Ofta innehåller 
meningarna tomma ord som kan strykas utan att budskapet ändras.

Skriv inte Skriv istället

Socialnämnden (SN) har beslutat … Socialnämnden har beslutat

Det finns ett stort behov av att göra insatser i 
utsatta områden.

Det finns ett stort behov av insatser i utsatta 
områden.

Varje klass består av 25 stycken elever. Varje klass består av 25 elever.

Kommunen har tecknat ramavtal med tre leve-
rantörer. De aktuella avtalen gäller i två år.

Kommunen har tecknat ramavtal med tre leveran-
törer. Avtalen gäller i två år.

Se upp med ”tårta på tårta”-uttryck. Många läsare retar sig på sådana sammanblandningar: 

Skriv inte Skriv i stället

Undersökningen kom bland annat fram  
till a, b och c med mera.

Undersökningen kom bland annat fram 
till a, b och c.

Orsaken till underskottet berodde på... Underskottet berodde på …

Orsaken till underskottet var …
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Så gör vi hos oss – skrivregler  
i stort och smått

Vi använder ett modernt språk

Skriv ska
I dag är ska den dominerande formen i de flesta texter. Det är också den form vi använder. Även 
i lagar och förordningar har ska ersatt det mera formella skall.

Ej och icke skriver vi sällan  
Inte är den normala negationen i svenska språket. Ej och icke har särskilda användnings- 
områden. Exempel: Ej i trafik eller icke-rökare.

Undvik ålderdomliga ord och dubbeltydiga ord
Här är en lista över ord och ordformer som du ska undvika. Utgå från sunt förnuft och använd 
inte slentrianmässigt vissa ord bara för att du har sett dem i tidigare dokument.

Om du är osäker, kontrollera i en ordbok. Ord som beskrivs som ålderdomligt, föråldrat eller 
formellt bör du undvika. Se också Svarta listan som ges ut av Statsrådsberedningen.

Skriv inte Skriv i stället

avge lämna, ge

avge yttrande yttra sig

avsända sända, skicka

efterleva följa

ej inte

erforderlig som behövs, krävs, är nödvändig

erfordra behöva, kräva, vara nödvändig

erhålla få 

erinran invändning, synpunkt

erlägga betala

föreligga, föreligger finnas, finns

förfaller ska betalas senast, upphör att gälla

förhyra hyra

försåld såld

handha ha hand om, sköta

hemställa begära, föreslå

huruvida om

icke inte

inbetala betala in

inhämta skaffa, begära (in)

inkomma lämna in, skicka in

inkomma med yttrande yttra sig

mottaga ta emot

månatligen varje månad

ombesörja svara för, sköta, ordna

skall ska

således därför, alltså, följaktligen
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tillse se till

tillvarata ta tillvara

uppbära få, ha

upprätta ta fram, skapa

utgår (ersättning) vi betalar ut, du/ni får

utgör är

uttaga ta ut

vidtaga vidta

åligger är skyldig att, måste, ska

åvilar (om ansvar) ansvaret ligger på,  
xx är ansvarig/har ansvar 

överenskomma komma överens

Undvik eller förklara fackuttryck
Fackuttryck som inte går att stryka eller byta ut ska du förklara första gången du använder  
dem i en text – om du inte är säker på att alla läsare förstår dem.

Vi använder svenska ord och stavningar
Du bör så långt som möjligt undvika engelska ord och uttryck i kommunens texter. 
Här är några exempel:

Skriv inte Skriv i stället 

agenda dagordning 

banner webbannons 

display bildskärm

event evenemang

flyers flygblad

hearing utfrågning

implementera förverkliga, införa, tillämpa

manual handbok

minska ned minska

support stöd, hjälp, kundtjänst 

starta upp starta

team grupp, lag, arbetslag 

Använd inte engelsk genitivapostrof eller engelsk pluraländelse:

Skriv inte Skriv i stället

Andersson’s
KF’s

Anderssons
KF:s

partners
standards

partner 
standarder
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Tilltalet är personligt och neutralt

Skriv du
Det allmänna tilltalsordet i brev och skrivelser till en enskild person är du med liten  
begynnelsebokstav. Skriv aldrig Du med stor bokstav eller ni med liten bokstav till en person. 
Om brevet är adresserat till två eller flera personer skriver du ni med liten bokstav. 

I allmän information som riktar sig till en hel grupp läsare – till exempel en annons, webbplats 
eller broschyr – är tilltalsordet du.

Skriv ni till juridisk person
Om en skrivelse är adresserat till ett företag, en myndighet eller en organisation skriver du ni 
med liten bokstav.

Vi är tydliga om vilka vi och andra är

Vi, jag och förvaltningen
Om man skriver ut namnet på den organisatoriska enheten, exempelvis enheten, förvaltningen 
eller nämnden, hela tiden i en text blir den onödigt opersonlig och tung. Variera därför med 
pronomen som vi eller jag.

I brev, rapporter och liknande kan du med fördel skriva jag – om det är du själv som har gjort 
eller kommer att göra något. Det är inte för personligt att skriva jag. Logotypen på  
dokumentet visar tydligt att du skriver i tjänsten och inte som privatperson.

Exempel

Jag återkommer med besked inom två veckor. 

Jag har undersökt …

I tjänsteskrivelser, beslut och yttranden är det lämpligt att först skriva ut enhetens namn och 
sedan övergå till att skriva vi. Om du längre fram i texten behöver understryka vilken enhet som 
avses kan du upprepa namnet. Obs! I beslutsmeningar ska du aldrig skriva vi.

Exempel

Miljöavdelningen har fått i uppdrag att … 

Vi har …

Skriv ut vem som gör eller ska göra något
Undvik passiva formuleringar – det försvårar läsningen när man inte skriver vem som utför en 
handling. Det kan också leda till missförstånd.

Skriv inte Skriv i stället 

För att ärendet ska kunna behandlas 
i år måste ansökan insändas senast
den 1 november.

För att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska 
kunna behandla ärendet i år måste du skicka in din 
ansökan senast den 1 november.

Handlingarna önskas åter senast
den 31 mars 2025.

Skicka handlingarna till miljöavdelningen senast
den 31 mars 2025.

Under 2025 kommer i första hand
att arbetas med …

Under 2025 kommer vi i första hand
att arbeta med …
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Förkortningar

Skriv ut vanliga förkortningar i löpande text
Förkortningar försvårar i allmänhet läsningen. Dels kan de vara svåra att tyda, dels splittrar de 
läsbilden för ögat. Skriv därför gärna ut vanliga förkortningar i löpande text. I snabbguiden på 
sidan 16 hittar du en sammanställning över vanliga förkortningar och hur de skrivs. Följ de här 
principerna:

• Förkorta inte slentrianmässigt. Om du bara ska nämna ordet en eller ett par enstaka gånger  
i texten kan du lika gärna skriva ut det. 

• Förklara förkortningen första gången den används i texten. Exempel: Projektet utgår från  
de mål som Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram.

• I texter med externa mottagare ska du aldrig använda kommunens interna enhetsförkort- 
ningar som exempelvis KF, buf och msf. 

Några allmänna riktlinjer som vi följer

Datum
Skriv alltid ut datum i löpande text. Exempel: den 14 mars 2025 (inte 2025-03-14). 

Procent
Skriv ut ordet procent i löpande text. Exempel: 25 procent (inte 25 %).

Snedstreck
Undvik snedstreck i löpande text. Ett snedstreck kan enligt skrivnormen aldrig betyda och,  
men ofta verkar det vara just det som skribenten menar. Dessutom är det störande för ögat  
med snedstreck i löpande text.

Skriv inte Skriv i stället 

Du kan välja att åka buss/tåg. Du kan välja att åka buss eller tåg.

På sträckan finns buss/tåg. På sträckan finns buss och tåg.

Eleven har rätt till busskort om han/hon … Eleven har rätt till busskort om han eller hon …

Eleven har rätt till busskort om hen … 

  
I tabeller, figurer och liknande kan du använda snedstreck i betydelsen per och i:  
100 invånare/km2, 250 000 kr/år, 30 km/tim.

Snedstreck används vid års- och månadsskiften: årsskiftet 2024/2025, läsåret 2024/2025,  
månadsskiftet juni/juli.
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Ett eller två ord
Felaktiga särskrivningar (till exempel rök fritt i stället för rökfritt) är mycket störande. Vissa ord 
kan dock helt korrekt skrivas som antingen ett eller två (ibland tre) ord. Men det är viktigt att 
vara konsekvent och vara uppmärksam på när det ger utryck en annan betydelse. 

Här ska det vara ett ord      Här ska det vara två eller tre ord

alltför framför allt
alltmer för övrigt
alltsedan i dag, i går, i morgon
dessförinnan i stället (för)
häromdagen i synnerhet
isär till dess 
någonstans till godo (men: tillgodose)
tvärtemot tills vidare

De eller dem men aldrig dom
Skillnaden mellan de och dem är samma som mellan jag och mig, vi och oss, och så vidare.  
Prova att sätta in jag och mig i din mening i stället för de eller dem. Då brukar det höras hur 
det ska vara. Exempel: Nu har jag (de) utrett frågan. Frågan skulle utredas av mig (dem).

Specialfall: När meningen innehåller frasen ”de som” eller ”dem som” är båda formerna  
grammatiskt riktiga. Var konsekvent med vilken form du väljer i din text. Exempel: Erbjudan-
det gäller de som köpt tomt i år. 

Välj de, om du har svårt att avgöra vilket som är korrekt. Ett felaktigt dem är mer störande än 
ett felaktigt de.

Den talspråkliga stavningen dom, dej eller sej ska vi inte använda.

Citattecken och så kallad
Citattecken respektive så kallad används ibland för att introducera ett nytt eller ovanligt ord  
i texten. Använd aldrig citattecken ihop med så kallad – uttrycket så kallad har samma funktion 
som citattecknet.

Skriv inte Skriv i stället 

Efterfrågan på så kallade ”seniorbostäder”  
har ökat.

Efterfrågan på så kallade seniorbostäder  
har ökat.

Efterfrågan på ”seniorbostäder” har ökat.
 
Kursiv stil och fet stil
Vi använder kursiv och fet stil med försiktighet, eftersom det stör läsningen. 

Använd fet stil för att markera att enstaka ord är viktiga. Använd kursiv stil för att markera 
exempel eller betoning, eller att ett ord är nytt eller ovanligt.

Använd inte både fet stil och kursiv stil i samma markering. Stora bokstäver (versaler) och un-
derstrykningar ska vi som regel inte använda.
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Snabbguide
Här är en guide för hur vi skriver förkortningar, datum- och tidsangivelser, partibeteckningar med 
mera, som ofta förekommer i våra texter. Riktlinjerna bygger huvudsakligen på rekommendationerna 
i Myndigheternas skrivregler. 

 

Vanliga förkortningar
Förkortningar ska som regel skrivas ut i löpande text. 
Vid brist på utrymme kan man undantagsvis  
använda dessa vanliga förkortningar. De skrivs  
med punkt.

bl.a. bland annat (andra) 
dvs. det vill säga
etc. etcetera
fr.o.m. från och med
kl. klockan
m.fl. med flera
m.m. med mera
osv. och så vidare
s.k. så kallad (-t, -de)
t.ex. till exempel
t.o.m. till och med

Ett antal andra förkortningar är vanliga men bör  
normalt bara användas vid brist på utrymme.

anm. anmärkning
enl. enligt
ev. eventuell
exkl. exklusive
f.d. före detta
f.k. för kännedom
fm. förmiddag
forts. fortsättning
f.ö. för övrigt
inkl. inklusive
resp. respektive
tf. tillförordnad

Sammandragna ord skrivs utan punkt.

Måttenheter kan förkortas intill siffror.  
De skrivs utan punkt.

Initialförkortningar som är mycket etablerade och 
där sällan det fullständiga uttrycket används, skrivs 
med liten begynnelsebokstav.

Även initialförkortningar som läses ut som ord 
skrivs med liten begynnelsebokstav.

Några vanliga kemiska och fysikaliska beteckningar.

ca cirka
nr nummer
tfn telefon

kr kronor
kg kilo(gram)
m meter
km kilometer
m2 kvadratmeter 
m3 kubikmeter
km/tim kilometer i timmen

cd, pc, vd, vvs, wc

hiv, aids

CO2 koldioxid
dB decibel
kWh kilowattimme
pH surhetsgrad
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Företag, myndigheter och organisationer
Namnförkortningar på företag och organisationer 
som uttalas som ord skrivs med versal begynnelse-
bokstav.

När förkortningar uttalas bokstav för bokstav  
skrivs de med versaler.

Aga, Gais, Ikea, Nato, Saab, Saco,  
Stim, Säpo, Unesco, Unicef

ABF, AIK, CSN, EU, FN, LO, TCO, USA, SMHI

Stor eller liten bokstav

Exempel där liten bokstav används.

Statliga och kommunala myndigheter  
där stor bokstav används.
Se även Myndigheternas skrivregler.

Stor bokstav på första ordet, några exempel.

kultur- och fritidsnämnden, hovrätten, kommunfull-
mäktige, omsorgsförvaltningen, tingsrätten, reger-
ingen, riksdagen.

Arbetsförmedlingen, Boverket, Försäkringskassan, 
Högsta domstolen, Socialstyrelsen.

Länsstyrelsen i Skåne län (men länsstyrelsen om inte 
hela namnet skrivs ut), Hässleholms kommun (men 
kommunen om inte hela namnet skrivs ut).

Hässleholms kommun, Europeiska unionen, 
Lunds universitet, Förenta nationerna, 
Norra station.

Exempel på sammansättningar där 
för- eller efterledet är ett personnamn 
eller ett geografiskt område.

Titlar skrivs med liten bokstav. 

Finjasjöleden, Mellansverige,
Hässleholmsbo (men hässleholmare)

ekonom, nämndordförande

 
Lagar och författningar
Förkortade namn på lagar och författningar skrivs 
med versaler. När namnet skrivs ut ska det ha liten 
begynnelsebokstav.

LAS lagen om anställningsskydd
PBL plan- och bygglagen
PUL personuppgiftslagen

 
Politiska partier
Om förkortningarna uttalas bokstav för bokstav 
skrivs de helt versalt (stora bokstäver).

Uttalas kortformerna som ord blir bara första  
bokstaven versal och de följande gemena. 

Förkortningar som anger en persons  
partitillhörighet skrivs inom parentes.

När partinamn skrivs ut är grundregeln att  
använda versal begynnelsebokstav när ett visst  
parti avses, men gemen när det är en allmän  
beskrivning av personer med viss ideologi. 

 

C, MP, S, SSU, M, V, KD, L, SD, FV

Fi, Muf, Luf , Cuf

(S), (M), (V)

Socialdemokraterna, socialdemokrater
Liberalerna, liberaler
Vänsterpartiet, vänsterpartister
Moderaterna, moderater
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Klockslag och datum 
För klockslag används punkt mellan timmar  
och minutsiffror. 

0.00–24.00
kl. 9.45 (inte: 09.45)
kl. 18 (vid hela timmar 
behövs inte minutsiffror)

I löpande text skrivs datum enligt mönstret: 

I sidhuvudet till brev, beslut, protokoll och andra 
dokument kan datum skrivas enligt mönstret: 

den 12 april 2025 (inte 12/4 2025)
onsdag 12 april (inte 12:e april)

2025-04-15

När man anger tidsrymder används tankstreck. Kontoret är öppet kl. 9–17.  
(inte från kl. 9–17 eller mellan kl. 9–17)
den 31 maj–2 juni
1 januari–15 mars 2025

Snedstreck används inte i löpande text.  
Undantag är exempelvis budgetår, läsår och  
månadsskiften. 

budgetåret 2024/25 eller 2024/2025
läsåret 2025/26 eller 2025/2026
månadsskiftet mars/april

Siffror och tal
Tal skrivs normalt med bokstäver till och med tolv.

Från och med 13 används siffror.

Från tio års ålder
Under sex månader

Från 13 års ålder 
Efter 30 dagar 

Blanda inte tal och siffror i samma mening. Barn 10 till 15 år (inte tio till 15)

I vissa fall skrivs låga tal inte med bokstäver. Klockan 13-15
2-3 kg

Avskilj tusental med mellanslag, 
inte med punkt eller komma. 

17 000 kronor (inte 17.000)
3 215 invånare

 
Pengar och belopp
Belopp skrivs i regel med decimal- 
komma som skiljer kronor från ören. 

 

1 234,50 kronor

Stora och jämna belopp som 2 000 000  
eller 1 300 000 skrivs med bokstäver.

2 miljoner kronor 
1,3 miljoner kronor

Vi använder normalt inte förkortningar som tkr men 
i exempelvis tabeller kan man av utrymmesskäl 
förkorta tusen, miljoner och miljarder kronor.

Några andra exempel: 500–600 kronor (inte 5-600)
ett 20-tal, ett 30-tal (men inte 25-tal)

2 tkr = tvåtusen kronor
2 mnkr = två miljoner kronor
2 mdkr = två miljarder kronor
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Telefonnummer 0451-123 45
08-123 10 00 (inte 1000)
0451-26 70 00
073-987 65 43
För internationella kontakter skrivs:
+46 451 123 45(46 är landsnumret till Sverige, 
451 är riktnumret utan nollan; 123 45 är det 
lokala numret)

Datatermer

internet Skrivs normalt med liten begynnelsebokstav. Om sam-
manhanget är tydligt kan man nöja sig med att skriva 
nätet.

intranät Skriv intranät med liten begynnelsebokstav.  
Hässleholms kommuns intranät heter Kupén. 

webbplats www.hassleholm.se är en webbplats som består av 
hundratals webbsidor. Termen hemsida används ofta 
synonymt med webbplats. Det är missvisande då man 
syftar på den aktuella webbplatsen i dess helhet, alltså 
inte bara en sida.

e-post, mejl Skriv inte e-mail, mail.
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Nämnder, förvaltningar och bolag i Hässleholms kommun
Här är korrekta namn och förkortningar på Hässleholms kommuns nämnder, 
förvaltningar och bolag. Hässleholms kommun skriver vi alltid med litet k i kommun. 

Nämndsammanträde, nämndordförande och nämndsekreterare skriver vi utan extra s. 
Vid sammansättningar lägger man däremot till ett s, som i valnämndsmöte.  

Observera att kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och namn på nämnder,  
förvaltningar och enheter skrivs med liten begynnelsebokstav i löpande text.

kommunfullmäktige
kommunstyrelsen
kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunledningsförvaltningen
räddningstjänsten

arbetsmarknadsnämnden
arbetsmarknadsförvaltningen

barn- och utbildningsnämnden
barn- och utbildningsförvaltningen

kultur- och fritidsnämnden
kultur- och fritidsförvaltningen

miljö- och stadsbyggnadsnämnden
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

omsorgsnämnden
omsorgsförvaltningen

socialnämnden
socialförvaltningen

tekniska nämnden
tekniska förvaltningen

valnämnden

Hässlehem AB
Hässleholms Industribyggnads AB
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten (en del av Hässleholm Miljö AB)

KF 
KS
KSAU
klf
rtj

AMN
amf

BUN
buf

KFN
kff

MSN
msf

ON
of

SN
sf

TN
tf

Förkortas inte

Förkortas inte
HIBAB
HMAB
HVAB
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Datum  
2022-02-10  

  
Handläggare 
Anhörigkonsulent Gunilla Andersson 
Omsorgsförvaltningen 
 
0451-26 87 37 
gunilla.andersson@hassleholm.se 
 

 

 
Omsorgsförvaltningen  

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06  
E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 
 

Minn

Anhörigråd – minnesanteckningar 
 
Tid: torsdag 10 februari, kl. 10.00-12.00 
Plats: hybridmöte - digitalt via Teams samt fysiskt möte sammanträdesrum 1, 
Stadshuset Hässleholm 

Deltagare:  
Anhörigföreningen i Hässleholms kommun, Siv Nilsson 
Demensföreningen Hässleholm, Lisen Ekdahl 
FUB Hässleholm, Lisbeth Johansson  
Hässleholms Diabetesförening, Annika Pettersson 
Karin Axelsson, ordförande omsorgsnämnden 
Robin Gustavsson, ordförande socialnämnden 
Per Ljungman, behandlare, socialförvaltningen 
Kristina Kjellqvist, handledare/samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen 
Stina Lindén, anhörigstrateg, omsorgsförvaltningen 
Gunilla Andersson, anhörigkonsulent, omsorgsförvaltningen 
 
Ej närvarande: Riksförbundet HjärtLung Hässleholm, Epilepsiföreningen Norra 
Skåne, Neuro Hässleholmsbygden, Hörselskadades förening i Hässleholm samt 
Stefan Larsson BUN.  

1. Välkomna 
Karin hälsar alla välkomna.  

Anita Levin har tyvärr avlidit. Hon var representant för 
Epilepsiföreningen i anhörigrådet under många år. Vi hedrar hennes 
minne med en tyst minut. 

2. Godkänna dagordning 
Dagordningen godkänns. 

3. Minnesanteckningar från föregående möte, 18 november 2021 
Minnesanteckningarna godkänns. 

4. Ekonomi 
Stina berättar att det tidigare inkommit en ansökan från 
Parkinsonföreningen, men att de nu har valt att backa för att istället 
återkomma med en ansökan till aprilmötet. 

Hässleholms 
kommun 
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5. Kontaktlista – uppdatering 

De föreningar som inte har utsett ersättare ombeds göra det. Kontakta 
Gunilla om det är någon uppgift som inte stämmer på listan. Aktuell 
kontaktlista bifogas minnesanteckningarna. 

6. Anhöringen 2022 – tema Gemenskap 
Kristina berättar att responsen har varit mycket positiv på det senaste 
numret, många har hört av sig. Tidningen tilltalar både äldre och yngre. 
 
I det kommande numret av Anhöringen finns det möjlighet för föreningar 
att presentera sig och visa på vilket sätt de kan vara ett stöd för anhöriga.  
Syftet med tidningen är att informera om möjligheter som finns för 
anhöriga och sprida förståelse för deras situation. Det är därför önskvärt 
att texter skrivs i positiv anda och med just anhörigperspektivet i åtanke. 
Stina och Kristina vill ha ett första utkast till text senast i maj. De kan 
sedan vara behjälpliga med att bearbeta texten så att den passar i 
tidningen. En kort information kring detta kommer även att ges på 
gemensamt KPR/KTR den 24/2. 
 
Enligt Siv har det framkommit att tidningen Anhöringen kan förväxlas 
med Anhörigas riksförbunds medlemstidning – ”Vi Anhöriga”. Innehållet 
skiljer sig åt då Anhöringen fokuserar mycket på det som finns lokalt i 
Hässleholm. 

7. Verksamhetsberättelse Stöd till anhöriga 2021 
Verksamhetsberättelsen tas upp i rådet för kännedom. Den ska sedan 
godkännas i Tre Förvaltningar. I rådet är den allmänna uppfattningen att 
den är bra skriven. 

8. En bra plats och Demenslotsen 
Inget speciellt att rapportera kring dessa tjänster som vi abonnerar på. 
Enligt Stina tar digitaliseringen stora kliv, det händer mycket nytt på den 
digitala fronten.  

9. Nyhetsbrev varannan vecka: enbraplats.se/news 
En påminnelse om att man kan prenumerera på nyhetsbrevet där både 
nationella och lokala nyheter presenteras. 

10. Hemsidan: www.hassleholm.se/anhorigstod 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Även länkar till riksförbunden finns 
där.  

11. Synpunkter och klagomål 
Uppmuntran om att fylla i synpunkter och klagomål. Detta är viktigt för 
att verksamheter ska kunna utvecklas och bli så bra som möjligt. Det är 
angeläget att påpeka när saker inte fungerar, men det är minst lika viktigt 
att det framkommer när det fungerar bra. Då kan verksamheter lära av 
varandra och ta efter goda exempel. Synpunkter och klagomål kan lämnas 
in anonymt. Det går bra att lämna dem digitalt, via hemsidan:  
Synpunkter och klagomål - Hässleholms kommun (hassleholm.se) 
Det går också bra att hämta blankett på kontaktcenter eller ringa till dem.  

http://www.hassleholm.se/anhorigstod
https://www.hassleholm.se/ovriga-sidor/ovriga-sidor/dina-synpunkter-ar-viktiga/synpunkter-och-klagomal.html
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12. Teman – utökad dialog mellan föreningar, förvaltning och 

förtroendevalda 
Diskussion kring utökad dialog. Det är viktigt att den information som ges 
i rådet inte bara stannar hos föreningsrepresentanterna utan förs vidare ut 
i föreningarna. Rådet blir i sin tur en möjlighet för föreningarna att föra 
fram anhörigas synpunkter på ett sätt som kan leda till konstruktiva 
förbättringar. Stina påminner om möjligheten för alla i rådet att anmäla 
punkter till dagordningen. 
På ett antal anhörigråd har vi diskuterat att ha tematiska inslag på våra 
möten. Även den här gången diskuterar vi förslag på teman och landar 
slutligen i följande:  
Vid anhörigrådet den 28 april kommer temat att vara olika boendeformer, 
d.v.s. särskilda boenden, gruppbostäder, etc. Karin och Stina ser till att 
lämplig person bjuds in. Vid anhörigrådet den 22/9 är planen att ha ett 
tema om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Det finns 
möjlighet att utvidga anhörigrådet så att fler kan delta under temapunkten. 
Frågan är då om mötet ska hållas dagtid eller framåt kvällen? Här 
uppmanas föreningarna kolla med sina medlemmar vad de önskar och 
sedan återkomma till Stina eller Gunilla.  
Kristina, Per och Stina ansvarar därefter för planeringen av detta tema. 

13. Kommande möte:  
28 april kl. 10-12 (Stadshuset Sammanträdesrum 1) 
22 september kl. 10-12 (Senioren) 
17 november kl. 10-12 (Senioren) 
Planering för att mötet i april sker fysiskt, men med möjlighet att delta 
digitalt via Teams vid behov.  

 
Karin tackar och förklarar mötet avslutat. 

 
 

Omsorgsförvaltningen 
 
 
Gunilla Andersson 

Anhörigkonsulent 
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Minnesanteckningar Brå 2022-02-17 

Närvarande:  

Lena Nilsson, Robin Gustavsson, Susanne Lottsfeldt, Niklas Persson, Agneta Olsson Enochsson, Maria 

Roos Brostedt, Kajsa Hermansson, Veronica Haagen, Fredrik Olofsson, Gunnel Nordin, Johan Wendt, 

Johanna Flogstam 

Ej närvarande: Torsten Nilsson 

 

1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat  

 

2. Presentation av nya representanter 

Ordförande hälsar Maria Roos Brostedt, kommunpolis och Johan Wendt, räddningschef 

välkomna.  

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Inget finns att tillägga. Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

 

4. Nattvandring, Frida Borgström representant från Länsförsäkringar 

Frida Borgström ger en allmän info om hur Länsförsäkringar är organiserade samt hur upplägget 

kring nattvandring/trygghetsvandring ser ut. Det lämnas även utrymme att ställa frågor. 

Efter presentationen diskuterar rådet om det finns något som hindrar att ett samarbete med 

Länsförsäkringar kan inledas. Den allmänna uppfattningen är att ett samarbete med näringslivet 

betraktas som något positivt. Johanna Flogstam och Fredrik Olofsson får i uppdrag att planera 

för och initiera ett samarbete med Länsförsäkringar. 

 

5. Uppföljning trafficking 

Johanna Flogstam återkopplar till frågan om trafficking som lyftes på föregående möte. Utifrån 

initierad kontakt med regionskoordinatorer inom området återges en kort information till rådet. 

Baserat på dessa uppgifter föreslår ordförande att det planeras för ett stormöte hösten -2022 där 

regionskoordinatorer bjuds in för att kunskapshöja i ämnet. Johanna Flogstam kommer i samråd 

med ordförande planera för detta framåt. 

 

6. Handlingsplan för våldsbejakande extremism 

Johanna Flogstam informerar om att handlingsplanen nu varit ute på remiss till arbetsgruppen för 

våldsbejakande extremism, som polisen sammankallar. Efter mindre justeringar är den nu 

granskad och godkänd i sin helhet. Nästa steg i processen blir en uppföljning i kommunstyrelsen. 
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7. Information om EMBRACE 

Fredrik Olofsson ger en uppdatering om nuläget med systemverktyget EMBRACE där 

implementeringsprocessen nu inletts. EMRACE syftar till att tydliggöra och systematisera 

lägesbildsarbetet än mer. Johan Wendt lyfter att räddningstjänsten även kan utgöra en del av 

rapporteringen. 

 

8. Samverkansgrupp med aktörer kring resecentrum och kulturhuset 

Fredrik Olofsson informerar om att det sedan hösten- 2021 inletts en samverkan mellan 

kommunen, Trafikverket, Jernhusen, Securitas, Awarn och kulturhuset. Möten sker med 

uppföljning varannan vecka där aktörer utbyter veckovisa lägesbilder. Denna information vägs 

även in i den månadsvisa lägesbilden i EST (Effektiv samordning för trygghet). Samverkan har 

redan nu påvisat flera positiva effekter och framför allt har vägarna till åtgärd blivit kortare. 

 

9. Aktuella åtgärder säkerhets- och trygghetsfrågor/trygghetsvandring 

Veronica Haagen informerar om aktuella åtgärder som genomförts i kommunen där bland annat 

belysning och besvärande vegetation ombesörjts. Det är även en del planerade projekt kring dessa 

frågor som kommer att följas upp framåt, och åtgärdslistan från trygghetsvandringen i Hästveda -

2021 kommer att ses över kontinuerligt. Robin Gustavsson påvisar att det är av stor vikt att 

återrapportera genomförda åtgärder tillbaka till medborgarna. Robin Gustavsson efterfrågar en 

återrapportering av planerade åtgärder från tekniska förvaltningen vid kommande möte. Veronica 

Haagen kommer att återkoppla om detta. Maria Roos Brostedt informerar om att det även är en 

del trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder som planeras i kulturhuset framåt. 

 

Brå beslutar om att under 2022 genomföra två trygghetsvandringar, dels en i centralort, dels en i 

tätort. Förslag på områden som uppkommer är T4-området under våren och Tyringe under 

hösten. Johanna Flogstam och Maria Roos Brostedt planerar för detta och återkopplar framåt. 

 

10. Medborgarlöften 2022/uppföljning 2021 

Johanna Flogstam informerar om att mindre förändringar gjorts i de nya medborgarlöftena för 

2022; polisen ska fortsätta samverkan med aktörer kring resecentrum och kulturhuset och öka 

antalet trafikkontroller. Kommunen ska arbeta vidare med tidiga insatser för att trygga barn och 

ungas framtid och göra unga mer delaktiga i arbetet med säkerhet och trygghet. Polis och 

kommun ska tillsammans följa upp åtgärdsprotokoll från trygghetsvandringar. 

 

Avseende uppföljning av medborgarlöften för 2021 kan konstateras att i princip samtliga löften 

uppfyllts i sin helhet med några få undantag. Detta med hänvisning till konsekvenser utifrån 

rådande restriktioner och pandemi. Veronica Haagen framhåller att det är av betydelse att lyfta 

fram och kommunicera ut positiv information likt uppföljningen av löftena till medborgarna. 

Flera ledamöter instämmer i att detta är betydelsefullt och att det bör undersökas vilka kanaler 

'11 '11 '11 '11 '11 

~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 



  3(17) 

2022-02-17  

  

  
 
 

Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
 

 
 

som skulle kunna vara lämpliga att tillgå. Johanna Flogstam tilldelas uppdraget att undersöka detta 

och återkopplar framåt. 

 

11. Verksamhetsberättelse/verksamhetsplan Brå 

Johanna Flogstam har reviderat ovanstående två dokument och informerar i korta drag om de 

förändringar och uppdateringar som gjorts. Med önskemål om en mindre justering godkänner 

rådet dokumenten i sin helhet. Verksamhetsplanen ska även skickas till socialnämnden för 

godkännande. 

 

12. Brottslighet mot företag 

Robin Gustavsson återkopplar angående seminariet i december 2021, om brottslighet mot 

näringslivet, och det diskuteras hur det är möjligt att arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor. 

Robin Gustavsson lyfter även möjligheten att adjungera representanter från näringslivet till Brå. 

Flera instämmer i att det är värdefullt med perspektiv och input från näringslivet i det 

brottsförebyggande arbetet. Kajsa Hermansson påpekar att arbetet inkluderar dels det 

brottsförebyggande arbetet, dels krisberedskap. Kajsa lyfter även frågan om näringslivet kan 

inkluderas i den nationella trygghetsmätningen, Maria Roos Brostedt ser över detta och 

återkopplar framåt. Johanna Flogstam lyfter att näringslivet kan vara en viktig aktör att inkludera 

som rapportör i lägesbildsarbetet i EST. 

 

13. Uppföljning av resultatet Folkhälsorapporten barn- och unga 2021 

Johanna Flogstam refererar till dragningen med fokus på resultatet av Folkhälsorapporten barn- 

och unga 2021 som nyligen presenterades i samarbete med Länsstyrelsen. Utifrån en kort 

sammanfattning av resultatet som utmärkte sig i både negativ och positiv bemärkelse, förs en 

diskussion kring dessa aspekter. Resultatet kan betraktas som ett underlag som utgör riktning för 

det förebyggande arbetet, samt vikten av tidiga insatser för barn- och unga. Gunnel Nordin lyfter 

att i relation till den ökade psykiska ohälsan hos unga kan arbetsgruppen under ReAgera som 

fokuserar på ungas delaktighet, förslagsvis se över möjliga orsaker till utvecklingen. Robin 

Gustavsson poängterar även vikten av dialog med de unga och att de får ta del av resultatet. 

Agneta Olsson Enochsson framhåller att skolan utgör en viktig del i sammanhanget och påpekar 

att det är betydelsefullt att använda resultatet av rapporten, inte minst att skolan bearbetar det på 

lokal nivå. Johanna Flogstam påpekar att en viktig slutsats utifrån resultatet är att det skett en 

tydlig åldersförskjutning i mående, och att det tyder på att förebyggande insatser måste ske på ett 

tidigt stadie. 
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14. Laget runt 

 

Robin Gustavsson: Framhåller att verksamhetsplanen innefattar trygghetsfrågor vilka är 

viktiga att beakta fortsättningsvis. Informerar även om internbudgeten och att bemanningen på 

härbärget kommer att ökas upp samt att det tilldelats extra medel avseende kostnader för 

placering av barn- och unga. 

 

Gunnel Nordin: - 

 

Kajsa Hermansson: Informerar om att det sker en del förberedelser inför valet i flera 

samverkansforum. 

 

Susanne Lottsfeldt: Lyfter frågan om hur uppföljningen sett ut angående språkbruk ute i 

skolan. Fredrik Olofsson informerar om att frågan ingår under konceptet ”Spelar roll” som 

inkluderar språkbruk och normer. Fredrik kommer att återkoppla om hur arbetet sett ut och vilka 

effekter som uppmärksammats under kommande möte. 

 

Agneta Olsson Enochsson: Anser att det är många viktiga frågor som lyfts fram på rådet och 

att det är tydligt att det finns en åldersförskjutning som påvisar att det förebyggande arbetet bör 

inledas ännu tidigare. 

 

Maria Roos Brostedt: Informerar om att det planeras för kameraövervakning på Stortorget 

och eventuellt på Norra station.  

 

Fredrik Olofsson: Informerar om att det inletts en dialog om samarbete med HSB och 

Hesslehem avseende förebyggande arbete/åtgärder. Lyfter även frågan om gängkriminalitet och 

att det idag inte finns något som tyder på att den typ av problematik råder i Hässleholm. Även 

polisen delar denna bild. Fredrik framhåller även att det sker förebyggande arbete i flera led, dels 

att uppmärksamma individer i riskbeteende på ett tidigt stadie, dels ett ökat samarbete mellan 

socialtjänst och polis i syfte att förebygga en negativ utveckling. 

 

Niklas Persson: -  

 

Johan Wendt: -   

 

Johanna Flogstam: Informerar i korthet om hur kommunen arbetar när det kommer till det 

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Det sker ett kontinuerligt utbyte i olika 
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samverkansforum och vid nätverksträffar med aktörer som CVE (Center mot våldsbejakande 

extremism). Kommun och polis samarbetar också i flera forum i dessa frågor i allt från 

informationsinhämtning från generell samhällsnivå, selektiv gruppnivå och som slutligen 

bearbetas i en samordningsgrupp och vägs in i den månadsvisa lägesbilden i EST.   

 

Lena Nilsson: Informerar om att Familjens hus utvecklar sin verksamhet vilken innefattar en 

hel del förebyggande arbete, och att de tidiga insatserna kommer att stärkas upp.  

 

 

15. Övrigt - 

 

 

16. Kommande möten 

Möten 2022: 

17/2 klockan 13.30-16.00 

19/5 klockan 13.30-16.00 

18/8 klockan 13.30-16.00 

17/11 klockan 13.30-16.00 

 

Nästa möte:  

19/5 klockan 13.30-16.00 

 

 

Ordförande 

Lena Nilsson 

Sekreterare  

Johanna Flogstam
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Bilaga 1. Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'11 '11 '11 '11 '11 

~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 



  7(17) 

2022-02-17  

  

  
 
 

Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
 

 
 

Bilaga 2. Medborgarlöften 2022 
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Bilaga 3. Uppföljning av medborgarlöften 2021 
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Bilaga 4. Verksamhetsberättelse 
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Bilaga 5. Verksamhetsplan 
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Bilaga 6. Uppföljning av resultatet Folkhälsorapporten barn- och 

unga i Skåne 2021 
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Bilaga 7. Minnesanteckningar 2021-11-25 
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Bilaga 8. Lokal ANDTS-strategi 
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Bilaga 9. Problem och åtgärdslista trygghetsvandring Hästveda 

2021 
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Bilaga 10. PPT presentation trygghetsvandring Hästveda 2021 
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Bilaga 11. Presentation trygghetsmätning 
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Bilaga 12. Trygghetsvandring Vinslöv 2020 
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Lokal handlingsplan för det förebyggande 

arbetet mot våldsbejakande extremism 
Program och handlingsplaner  
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Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbe-

jakande extremism i Hässleholms kommun 
Det moderna svenska samhället är byggt på fri åsiktsbildning och en allmän och lika rösträtt. Det 
är utifrån denna princip vi bygger vår tilltro till demokratiska system och respekt för allas lika 
värde. Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är utgångspunkten i det framtida ar-
betet. 

Bakgrund och definition 

Med våldsbejakande extremism avses bland annat den våldsbejakande islamistiska miljön, den 
våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska 
autonoma miljön. Information om respektive extremistmiljö går att finna i Våldsbejakande extrem-
ism i Sverige – nuläge och tendenser 1 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 

inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 

ideologiskt mål 2 

Begreppet handlar med andra ord om personer och/eller grupper som vill skada eller sätta det 
demokratiska systemet ur spel och som inte drar sig för att använda våld för att uppnå sina syf-
ten.  

Kontaktuppgifter till relevanta aktörer finns längst ner i dokumentet. Vid akut situation 
ring alltid 112. 
 

Syfte 

Syftet med handlingsplanen är: 

- att genom förebyggande arbete värna demokratin i Hässleholms kommun mot våldsbeja-
kande extremism, 

- att minimera risker för att individer ansluter sig till våldsbejakande extremism och på ett ti-
digt stadie identifiera/upptäcka tecken och trender hos individer som tyder på våldsbeja-
kande extremism samt 

- att fortsätta med den långsiktiga samverkan i kommunen i arbetet mot våldsbejakande extr-
emism  
 

Mål 

Att Hässleholms kommun i görligaste mån blir en kommun fri från våld, våldsbejakande extrem-
ism, rasism, intolerans och andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänskliga 
relationer. 
 

Uppföljning och revidering av handlingsplan 

En tillsatt arbetsgrupp följer kontinuerligt arbetet mot våldsbejakande extremism på lokal, reg-
ional samt nationell nivå. Den tillsatta arbetsgruppen avrapporterar till Brottsförebyggande rådet 

 
1 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser. Ds 2014:4. Regeringskansliet: Justitiedepartementet.  
2 Socialstyrelsen (2020). Våldsbejakande extremism. Socialstyrelsen, Våldsbejakande extremism (2020) 

http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873
http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-12-7073.pdf#:~:text=V%C3%A5ldsbejakande%20extremism%20%E2%80%93%20st%C3%B6d%20till%20eller%20ut%C3%B6vande%20av,s%C3%A4tt%20riskerar%20att%20drabbas%20av%20extrem-%20ismens%20konsekvenser.


 

 

(Brå) som i sin tur avrapporterar vid behov till kommunstyrelsen. Vid behov, eller årligen, beslu-
tar Brå om revidering av handlingsplanen. Information om våldsbejakande extremistiska gruppe-
ringar ska alltid förmedlas till polisen. 
 
 

Organisationsstruktur för förebyggande arbete i samverkan mellan  
Hässleholms kommun och polismyndigheten 
Hässleholms kommun och polismyndigheten samverkar i framför allt tre olika forum gällande 

frågor som rör/kan röra våldsbejakande extremism. Arbetet är indelat utifrån informationsin-

hämtning från generell samhällsnivå, selektiv gruppnivå och slutligen en samordningsgrupp som 

hanterar samtlig information.  

1. Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod som syftar till att systematisera och 

strukturera faktorer som främst påverkar trygghet i offentlig miljö. Information om om-

ständigheter som påverkar trygghet i den offentliga miljön hämtas in och bearbetas må-

natligen av tjänstepersoner inom kommun och polis. En av indikatorerna som samlas in 

är tecken på våldsbejakande extremism.  

 

2. SSP är ett lokalt drog- och brottsförebyggande samverkansforum mellan skola, social-

tjänst och polis. Verksamheten bygger på ett arbete som utgår från lokala behov och syf-

tar till att skapa en strukturerad lokal samverkan kring kommunens barn och unga. Dag-

ordningen innehåller ett par återkommande punkter där bland annat våldsbejakande extr-

emism är en av dem. 

 

3. Arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism. Polisen sammankallar en arbetsgrupp på 

uppdrag av ReAgera vars huvudfokus är våldsbejakande extremism. I gruppen lyfts hän-

delser i omvärlden som eventuellt kan påverka Hässleholm. Information från både EST 

och SSP bearbetas i den här gruppen. 

Figur 1 Illustration över samverkansstruktur i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

1. EST (Effektiv samordning 
för trygghet)

2. SSP (samverkan 
skola, socialtjänst & 

polis)

3. Polisen: 

arbetsgrupp mot 
våldsbejakande 

extremism

---



 

 

Genomförande 

För att nå ett verksamt och långsiktigt hållbart demokratiarbete i kommunen delas handlingspla-
nen främst in i fyra områden;  

- generella och övergripande förebyggande insatser 

- selektiva och specifika förebyggande insatser 

- det indikerade och individinriktade arbetet 

- det akuta arbetet 
 

Generella och övergripande förebyggande insatser 

Det generella arbetet riktas till samtliga invånare i Hässleholms kommun. Professioner som utför 
de generella förebyggande insatserna arbetar framför allt inom förskola, grundskola, gymnasium, 
särskola, fritidshem, vuxenutbildning, hälso- och sjukvård, fritids- och ungdomsverksamhet samt 
andra föreningar. Det generella arbetet fokuseras kring att stärka skydds- och friskfaktorer i det 
förebyggande arbetet.  

Tidigare erfarenheter presenterade av Säkerhetspolisen3 och Försvarshögskolan4 visar entydigt att 
familjen eller andra anhöriga spelar en central roll i både det förebyggande samt det akuta arbetet 
gällande avhopp. Det är därför av stor vikt att inom kommunen erbjuda föräldrastöd utifrån pre-
missen att rådgivande och stödjande samtal i föräldrarollen utgör ett grundläggande förebyggande 
arbete oavsett vad vi syftar till att förebygga.  
 

Åtgärder:  

- Hässleholms kommun ska upprätthålla en aktuell lägesbild som följs upp månadsvis, arbe-
tet utgår från EST och följs upp i ReAgeras ledningsgrupp. 

- Personal som kan komma i kontakt med aktuella målgrupper ska erbjudas föreläsning om 
våldsbejakande extremism med syftet att öka medvetenhet och framför allt möjlighet att 
fånga upp individer i riskzonen att utveckla ett destruktivt våldsbejakande beteende.  

- Information om tecken, symboler samt riskfaktorer ska erbjudas personal som kan komma 
i kontakt med aktuella målgrupper med syfte att öka möjligheten att upptäcka grupperingar 
och försök till rekrytering. Detta görs av samordnaren för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism.  

- Hässleholms kommun ska fortsätta erbjuda föräldrastöd och social rådgivning. I dagsläget 
erbjuds föräldrastöd via Individ- och familjesupporten och Familjens hus. Individ- och fa-
miljesupporten erbjuder hjälp och stöd till familjer och enskilda som upplever eller har 
upplevt våld i en nära relation, samt till våldsutövare.  

- Hässleholms kommun bör fortsätta att erbjuda föräldrakurser och utbildning för föräldrar i 
ett nytt land och detta även på andra språk.  

 

Selektiva och specifika förebyggande insatser 

De selektiva insatserna kan beskrivas som målinriktade insatser riktade mot riskgrupper eller spe-
cifika problem. Professioner som kan komma att beröras av selektiva förebyggande insatser är 

 
3 Säkerhetspolisen (Säpo) (2010). Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Säkerhetspolisen. Extremistmiljöerna - Säkerhetspolisen 
(sakerhetspolisen.se) [Hämtat 21-11-17]. 
4 Försvarshögskolan (2013). Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland. Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier 

(CATS). 
 

https://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/extremistmiljoerna.html
https://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/extremistmiljoerna.html


 

 

exempelvis poliser, skolpersonal samt socialarbetare. Hässleholms kommun ska beakta genusper-
spektivet i den bemärkelsen att det är som absolut vanligast att män involverar sig på ett fysiskt 
plan medan kvinnor oftast involveras som en stödjande funktion för de extremistiska miljöerna. 
 

Åtgärder:  

- Under SSP-möten mellan skola, socialtjänst och polis ska checklistan över våldsbejakande 
extremism gås igenom då det är en stående punkt på dagordningen. 

- Representant från den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbeja-
kande extremism kommer att erbjuda tillfällen för information om kännetecken och andra 
uppdateringar inför personal som arbetar i miljöer där individer i riskzonen kan identifieras. 
Berörda grupper är framför allt personal inom Socialförvaltningen och Barn- och utbild-
ningsförvaltningen. Informationen kommer att erbjudas via förvaltningsträffar, arbetsplats-
träffar samt kompetensutvecklingsdagar inom skolan. Syftet är att dels höja kunskapsnivån 
dels att hålla arbetet levande.  

- Inkommen information ska bemötas och lyftas i befintliga samverkansforum. 

 

Indikerade individinriktade insatser 

Indikerade och individinriktade insatser riktas till enskilda individer som har uppvisat ett riskbete-
ende. Professioner som utför de individinriktade insatserna arbetar i direktkontakt med individer 
som uppvisar ett riskbeteende, det vill säga personal inom sjukvård och psykiatri, socialarbetare, 
områdespoliser, kuratorer, ungdomsledare och andra yrkesverksamma som arbetar i nära kontakt 
med framför allt ungdomar.  
 

Åtgärder: 

- Personal som möjligen kan komma i kontakt med enskilda individer som har uppvisat ett 
riskbeteende bör erbjudas stöd för att hantera eventuella samtal. Detta kan ske i samråd 
med Förebyggandecentrum.  

- Personal som kommer i kontakt med individer som uppvisar ett riskbeteende måste veta 
vem de ska kontakta och även kontakta dem snarast vid misstanke eller oro. Vid misstanke 
om involvering i våldsbejakande extremistiska rörelser ska information alltid ges till Poli-
sen på 114 14 eller 112 vid akut läge. Om individen är under 18 år ska även en orosanmä-
lan göras till socialtjänsten. Se kontaktuppgifter till övriga stödjande funktioner i bifogad 
bilaga.  

- Den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, be-
stående av representanter från Polis, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen, Kommunledningskontoret och Arbetsmarknadsförvaltningen, kommer kontinuer-
ligt att träffas för att gå igenom dagsläget, eventuella uppdateringar samt informationssats-
ningar. Representanter från den tillsatta arbetsgruppen ansvarar för att sprida information 
mellan respektive verksamhet och arbetsgruppen.  

 

Vid behov av stöd 

Rädda Barnen bemannar en nationell orostelefon för att stödja människor som befinner sig i när-
heten av en person som dras till våldsbejakande extremism. För allmänheten kan orostelefonen 
nås på 020–100 200 och är bemannad på vardagar.  
 



 

 

Syftet med orostelefonen är främst att stödja anhöriga till personer som riskerar att rekryteras till 
och fara illa genom våldsbejakande extremism, men även till de personer som vill lämna en vålds-
bejakande miljö. När du ringer orostelefonen är du anonym, samtalet är kostnadsfritt och syns 
inte på telefonräkningen. Genom orostelefonen kan man även slussas vidare till aktörer på lokal 
nivå. Om ärendet är akut kopplas det till polisen. Inom Hässleholms kommun ska telefonnumret 
spridas via media, sociala medier, kommunens hemsida, under informationsträffar samt via den 
tillsatta arbetsgruppen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
 
För yrkesverksamma som behöver stöd i det lokala arbetet finns en stödtelefon tillgänglig varda-
gar på 08-527 44 290 (Center mot våldsbejakande extremism, CVE). 
 

Avhopparverksamhet 

Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som varken kan tillgodose sina behov själv eller få dem tillgodo-

sedda på annat sätt, rätt att få det stöd och den hjälp de kan behöva efter en individuell prövning. 

Länsstyrelsen Skåne och Polismyndigheten har tillsammans tagit fram webbplatsen Avhoppare 

för den som arbetar med avhopparverksamhet i kommunal eller statlig verksamhet samt inom ci-

vilsamhället.  

 

I Malmö finns konsultationsteamet- stöd för avhoppare som kan arbeta konsultativt mot dig som 
har kontakt med avhopparen eller någon som lever under hot. I Stockholm finns EXIT Fryshu-
set som arbetar med individer som vill lämna nationella rörelser. 
 

Kontaktuppgifter 

Kontakta alltid polisen vid akut situation på 112. Ej akut: 114 14. 
 

Titel  Telefonnummer 

Kontaktperson inom 

Polisen  

Kontaktas alltid vid misstanke om 

involvering i våldsbejakande extrem-

ism. 

070- 231 55 38 

 

Hässleholms kommun Kontaktcenter 0451-26 70 00 

Förebyggandecentrum  Samordnar förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism. 

0451-26 74 60 

Individ- och familje-

supporten 

Rådgivande samtal och familjestöd. 0451- 26 88 60 eller 0451-

26 70 00 (Kontaktcenter) 

Familjens hus Social rådgivning samt föräldraut-

bildning. 

 0451-26 70 00 (Kontakt-

center) 

Mottagningsenheten Frågor gällande oro för barn och 

ungdomar.    

Anmäla oro för något barn eller nå-

gon ungdom. 

0451-26 70 50 eller 0451-
26 70 00 (Kontaktcenter) 

 

https://www.avhoppare.se/
http://www.exit.fryshuset.se/
http://www.exit.fryshuset.se/


 

 

Hjälp och stöd till familjer eller en-

skilda som lever i eller har upplevt 

våld i nära relation. 

Familjerådgivningen Rådgivning i relationen med din 

partner eller med andra närstående. 

0451-26 65 92 

Sociala jouren Vid akuta sociala frågor på kvällar, 

nätter och helger. 

044-775 78 78 

CVE, Center mot vålds-

bejakande extremism 

Stödtelefon för yrkesverksamma 

inom området. 

08-527 44 290 

EXIT Fryshuset Stock-

holm 

Civilsamhället. 

Verksamhet som stödjer de som vill 

lämna nationella rörelser. EXIT 

Fryshuset kan konsulteras.  

08-691 72 60 

Konsultationsteamet 

Plattform Malmö 

Konsultationsteam, ett stöd för av-

hoppare som kan arbeta konsultativt 

mot yrkesverksamma. 

040-34 05 50 

E-post: 

konsultationstea-

met@malmo.se    

Hjälpkällan Civilsamhället. 

Hjälpkällan hjälper dig som vill 

lämna en sluten rörelse och ger även 

stöd till anhöriga. 

070-380 49 90 

Rädda Barnen Oros-

telefon 

Stödtelefon till anhöriga eller perso-

ner som vill lämna våldsbejakande 

miljöer. 

020–100 200 

E-post:  

orostelefonen@rb.se 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:konsultationsteamet@malmo.se
mailto:konsultationsteamet@malmo.se
mailto:orostelefonen@rb.se


 

 

Hemsidor 
 
 
 

 

Adress Innehåll Ansvarig aktör/sök-

väg 

www.avhoppare.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd för den som 

arbetar med av-

hoppare från kri-

minella miljöer. 

Det finns även 

stöd för dig som 

funderar på att 

hoppa av den kri-

minella banan. 

Länsstyrelsen Skåne 

och Polismyndigheten 

www.cve.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd till aktörer 

som arbetar före-

byggande med frå-

gor som rör vålds-

bejakande extrem-

ism. 

Brottsförebyggande 

rådet 

https://www.fryshuset.se/verksamhet/exit/  

[Hämtad 21-10-14] 

För personer som 

vill lämna nation-

ella rörelser, stöd 

till anhöriga samt 

information till 

myndigheter och 

organisationer. 

Fryshuset 

www.hjälpkällan.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd till personer 

som vill lämna 

slutna rörelser.  

Projekt med stöd av 

www.mucf.se    

Rapport Rädda Barnen -det svåra samtalet 

[Hämtad 21-10-14] 

Rapport baserad 

på samtal från an-

höriga, yrkesverk-

samma och andra 

viktiga vuxna till 

Orostelefonen om 

radikalisering un-

der åren 2017–

2020. 

Rädda Barnen 

http://www.avhoppare.se/
https://www.fryshuset.se/verksamhet/exit/
http://www.hjälpkällan.se/
http://www.mucf.se/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/19397/pdf/det_svara_samtalet_final.pdf


Medborgarlöfte i Hässleholms kommun 2022 
 

Inledning 

För ett framgångsrikt brotts- och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun 

en förutsättning. Utifrån lokal lägesbild, lokal underrättelsebild och polisens trygghetsmätning har 

Hässleholms kommun och polisen under 2018 arbetat fram en samverkansöverenskommelse för 

2019–2022. Samverkansöverenskommelsen ska kompletteras med ett lokalt medborgarlöfte varje år. 

Genom medborgarlöften ska polisen och kommunen tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig 

till medborgarna och deras upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka 

tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och 

Hässleholm kommuns ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. 

Lägesbild 

Lägesbilden är satt utifrån polisens lokala underrättelsebild, polisens trygghetsmätning samt en 

gemensam lägesbild där Polis och Hässleholms kommun använt sig av ett system, EST (effektiv 

samordning för trygghet), för att kunna följa den lokala lägesbilden på kort och lång sikt. Polisen, 

tillsammans med kommunala aktörer, delar information för att den gemensamma lägesbilden ska bli 

så exakt som möjligt. 

• I den senaste trygghetsmätningen går det att se att den upplevda otryggheten för att vistas 

utomhus ensam sent på kvällen fortsätter att ligga förhållandevis högt, främst i Hässleholms 

centralort. Vidare går det även se att oron för att utsättas för brott är fortsatt högre än det 

faktiska antalet anmälda brott som gjorts under året. I Hästveda går det se en ökad oro för 

nedskräpning. 

• I trygghetsmätningen framgår också en oro över den trafikrelaterade brottsligheten, såsom 

buskörning med mopeder men även bilar som kör för fort, detta främst i Hästveda, Vinslöv 

och tätorten Hässleholm. 

• Antalet narkotikabrott speglar polisens arbetsinsats mer än förekomsten av narkotikabruk, 

vilket inte gör statistiken särskilt tillförlitlig. Det finns likafullt viss information om att 

narkotikaförsäljning och bruk bland ungdomar ökar, narkotikamissbruk är inkörsporten till 

annan kriminalitet. Särskilt fokus ska riktas mot de ungdomar som ur ett strategiskt 

perspektiv bedöms som särskilt angelägna att agera mot då de agerar som ledande och 

pådrivande. 

 

Polisen och Hässleholms kommun formulerar följande medborgarlöften 

Polisen lovar att: 

• fortsätta med den polisiära närvaron på och i nära anslutning till Hässleholms centralstation 

och kulturhus samt fortsätta samverka med anda aktörer som är aktiva i samma område. 

• fortsätta samarbeta med kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsidkare. 

• arbeta uppsökande, kontaktskapande samt bygga relationer med barn och ungdomar. 



• fortsätta driva projektet VAKSAM, samverkan mellan Polis, brukshundsklubbar och 

trafikskolor mot bostadsinbrott och skadegörelse mot offentliga byggnader. 

• utföra minst 30 stycken riktade trafikkontroller mot exempelvis beteende, hastighet och 

alkohol/droger i trafiken per månad. 

• göra riktade insatser mot trafikrelaterade problem, dels enligt den lägesbild som tagits fram 

men även i den löpande verksamheten. 

• intensifiera sitt arbete mot tongivande kriminella i kommunen. Fortsätta arbetet mot den 

öppna droghandeln och förhindra så att ungdomar påbörjar ett missbruk. 

Kommunen lovar att: 

• via Maria Skåne nordost erbjuda information för anhöriga till ungdomar med 

drogproblematik. I samverkan med Region Skåne fortsätta att ta emot ungdomar upp till 25 

år som har problem med alkohol och narkotika, samt deras anhöriga för stöd och behandling. 

Stödet ska erbjudas skyndsamt. 

• verka för fler trygga vuxna ute på kvällar/helger genom att engagera privatpersoner och 

föreningar i nattvandring. 

• fortsätta med ReAgera- samarbetet mellan olika förvaltningar samt Polisen runt 

brottsförebyggande arbete och tidiga insatser för att trygga barn och ungdomars framtid. 

Unga ska göras mer delaktiga i arbetet med säkerhet och trygghet. 

Polisen och kommunen lovar att: 

• tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad samt det lokala Brottsförebyggande 

rådet under året arrangera en nätverksträff för befintliga kontaktombud och en utbildning 

för kommuninvånare som vill starta grannsamverkan. 

• fortsätta att arbeta med och utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom EST 

(Effektiv Samordning för Trygghet). Arbetet som har pågått sedan november 2018 och är 

fortfarande under utvecklig där vi ser att fler aktörer, interna såsom externa kan ansluta sig 

till rapporteringen. 

• arrangera och bjuda in till en eller flera trygghetsvandringar på prioriterade orter/platser 

utifrån bland annat polisens trygghetsmätning 2021. Minst en trygghetsvandring ska 

genomföras under året, och åtgärdsprotokoll av genomförda trygghetsvandringar ska följas 

upp. 

• fortsätta samarbetet med MBU (människan bakom uniformen). 

• fortsätta med det gemensamma arbetet gällande myndighetstillsyner utifrån alkohollagen 

samt försäljning av tobak, folköl samt tillsyn av lokaler. 

• samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13 och 25 år. 

 

                  Bengt-Arne Persson    Johanna Gustafsson       

                  Kommundirektör            Lokalpolischef 
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 Datum  

 2022-02-08   

     
Handläggare  
Drog- och brottsförebyggande samordnare  
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen  
  
0451-26 74 60  
Johanna.flogstam@hassleholm.se  
   

 

Uppföljning medborgarlöften 2021 

 

Grönt = medborgarlöftet uppfyllts 

Gult = medborgarlöftet delvis uppfyllts 

 

 

Polisen lovar att: 

 

• fortsätta med den polisiära närvaron på och i nära anslutning till Hässleholms centralstation och kulturhus. 
Polisen har utfört flertalet fotpatrulleringar i de centrala delarna av Hässleholm, med fokus på Stortorget, resecentrum 
och kulturhuset.  
 

• fortsätta samarbeta med kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsidkare.  
Polisen har under året medverkat i samarbeten inom ramen för ReAgera såväl som Hesslecitys satsning BiD. 

 

• arbeta uppsökande, kontaktskapande samt bygga relationer med barn och ungdomar. 
Under året har resurser avsatts för att fortsätta relationsskapande skolbesök. Skolbesöken har varit både spontana 
mellan utryckningar och schemalagda heldagar. 

 

• fortsätta driva projektet VAKSAM, samverkan mellan Polis, brukshundsklubbar och trafikskolor mot bostadsinbrott 
och skadegörelse mot offentliga byggnader. 
Framför allt brukshundsklubben har engagerats för att styra om sina hundpromenader till områden där inbrott skett. 
 

• utföra minst 20 stycken riktade trafikkontroller mot beteende-, hastighet- och alkohol/droger i månaden.  
Under två av årets månader nåddes inte 20 kontroller (19 i februari och 15 i december) men sett över året låg 
månadssnittet på 34 kontroller per månad i Hässleholms kommun.  

 

• göra riktade insatser mot trafikrelaterade problem, dels enligt den lägesbild som tagits fram men även i den löpande 
verksamheten.  
Hässleholmspolisen har under året tillsatt en lokal trafikgrupp som under frigjord tid arbetat riktat mot den 
trafikrelaterade problembild som funnits. 
 

• intensifiera sitt arbete mot tongivande kriminella i kommunen. Fortsätta arbetet mot den öppna droghandeln och 
förhindra så att ungdomar påbörjar ett missbruk. 
Flera insatser har gjorts tillsammans med andra enheter inom polisen för att förebygga, förhindra och lagföra kriminella 
i kommunen. Polisen har även tillsammans med Förebyggandecentrum och Maria Skåne nordost inlett ett samarbete 
för att stärka skolpersonalens kunskap och dådkraft i det förebyggande arbetet mot narkotika bland ungdomar. 

  

Hässleholms 
kommun 
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Kommunen lovar att:  

 

• via Maria Skåne Nordost arrangera två föreläsningar för anhöriga till ungdomar med drogproblematik. Via Maria Skåne 
Nordost fortsätta ta emot ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol och narkotika samt deras anhöriga 
för stöd och behandling. Stödet ska erbjudas skyndsamt.  
Maria Skåne Nordost har tagit emot målgruppen och erbjudit skyndsamt stöd. Föreläsningarna för anhöriga har varit 
inställda på grund av restriktioner kring covid-19. 
 

• verka för fler trygga vuxna ute på kvällar/helger genom att engagera privatpersoner och föreningar i nattvandring. 
7 föreningar har nattvandrat under år 2021 och totalt har 52 vandringar genomförts. Föreningarna är verksamma i 
Hässleholm, Vinslöv och Sösdala. 
 

• fortsätta med ReAgera-samarbetet mellan olika förvaltningar samt Polisen runt brottsförebyggande arbete och tidiga 
insatser för att trygga barn och ungdomars framtid. En ”menti-undersökning ska utföras på Ljungdala för att kunna 
skapa en lägesbild hur bostadsområdet upplevs av boende på området. 
ReAgera-samarbetet har fortlöpt enligt verksamhetsplanen för 2021. En av ReAgeras arbetsgrupper har fått i uppdrag 

av att göra långsiktiga och systematiska kartläggningar av ungas delaktighet i säkerts- och trygghetsfrågor, där även 

Ljungdala ingår. 

 
  

Polisen och kommunen lovar att:  

 

• tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, lokala Brottsförebyggande rådet under året arrangera en 
nätverksträff för befintliga kontaktombud och en utbildning för kommuninvånare som vill starta grannsamverkan. 
Utbildningstillfället sköts upp och i stället genomfördes en nätverksträff som riktade sig till både nya och befintliga 
kontaktombud. Detta med anledning av att föregående träff ställdes in under omständigheter av pandemiläget.  
 

• fortsätta att arbeta med och utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom EST (Effektiv Samordning för 
Trygghet). Arbetet som har pågått sedan november 2018 och är fortfarande under utvecklig där vi ser att fler aktörer, 
interna såsom externa kan ansluta sig till rapporteringen. 
EST-arbetet har fortlöpt och utvecklats enligt styrdokumentets riktlinjer. Lägesbilder har gjorts månadsvis. 
 

• arrangera och bjuda in till trygghetsvandringar på prioriterade orter/platser utifrån bland annat resultatet av polisens 
trygghetsmätning 2020. Minst en trygghetsvandring ska genomföras under året. 
En trygghetsvandring har genomförts i Hästveda under hösten 2021. Detta utifrån resultatet av polisens 
trygghetsmätning och medborgardialoger. 

 

• fortsätta samarbetet med MBU (människan bakom uniformen). 
MBU-grupp inställd under våren 2021 på grund av restriktioner kring covid-19 men samarbetet med MBU har fortlöpt. 
 

• fortsätta med det gemensamma arbetet gällande myndighetstillsyner utifrån alkohollagen samt försäljning av tobak, 
folköl samt tillsyn av lokaler.  
Det har under 2021 inte genomförts några gemensamma tillsyner av polis och kommun när det gäller alkohol. Detta 

med hänsyn till pandemin och rådande restriktioner. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört gemensam 

tobakstillsyn med polisen vid två tillfällen. 

 

• samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13 och 24 år 
       Samverkar i ReAgera kring målgruppen. 
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Verksamhetsberättelse för det brottsförebyggande 
rådet (Brå) 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett referensorgan underställt socialnämnden. 
Brå fungerar som en omvärldsbevakande opinionsbildare och pådrivare som kan 
verka kompetensstödjande både internt och externt genom att till exempel erbjuda 
utbildningar, rikta skrivelser, fungera som remissinstans och sprida information. 
Brå verkar på samhällsnivå och responderar framför allt på kommuninvånarnas 
upplevelser av otrygghet och problem. 

Året som gått 
 
Under 2021 har Brå sammanträtt vid fyra tillfällen. Några av frågorna som har 
diskuterats i rådet under året är: 
 

• Upplevelse av ungas säkerhet och trygghet 

• Den årliga trygghetsmätningen 

• Föreningsdriven nattvandring 

• Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism 

• Feriearbetarnas projekt under sommaren på Förebyggandecentrum 

• Trygghetsvandring och medborgarlöfte 
 

 
Sedan år 2018 finns ett samarbete med stiftelsen nattvandring.nu och i början på 
varje år går information ut till föreningar med barn/ungdomsverksamhet i 
kommunen, om möjligheten att erhålla föreningsbidrag för nattvandring. 
Socialnämnden beslutade under året att avsätta 75 tkr av nämndens 
föreningsbidrag till Brå för att fördela till föreningar som vill nattvandra.  
Under 2021 har sju föreningar varit aktiva och totalt har 52 nattvandringar 
genomförts. Föreningarna är verksamma i Hässleholm, Vinslöv och Sösdala. Efter 
varje vandring har föreningarna återrapporterat till Brå-samordnaren i form av 
loggböcker, vilka sedan har kunnat användas i kommunens lägesbildsarbete. 

Hässleholms 
kommun 
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I polisens medborgarlöfte för 2021 lovade polisen att, tillsammans med 
kommunen, genomföra minst en trygghetsvandring under året. Brå tillsammans 
med Polisen arrangerade och bjöd in till en trygghetsvandring i Hästveda under 
hösten. Detta utifrån resultatet av Polisens trygghetsmätning samt genomförda 
medborgardialoger. På vandringen deltog cirka 20 personer där bland annat 
Polisen, representanter från Brå och tekniska förvaltningen samt politiker fanns på 
plats för att svara på frågor och lyssna in medborgarnas synpunkter. 
Trygghetsvandringar är ett bra sätt för att både inventera den fysiska 
utomhusmiljön ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv samt bidrar till demokrati 
och ökat samhällsengagemang då kommuninvånarna ges möjlighet att själva tycka 
till om sin närmiljö. 
 
Brå har, tillsammans med polisen, stått som avsändare på ett informationsbrev 
som skickats ut till fastighetsägare gällande arbetet med Huskurage. Huskurage är 
en metod som kan hjälpa till att upptäcka våld i nära relation och som ger grannar 
verktyg att agera med hjälp av en policy som säger att man inte tänker ignorera 
om man misstänker att någon far illa. 
 
Under hösten har Brå, tillsammans med Polisen och Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad, bjudit in till en grannsamverkansträff för alla kontaktombud, både 
nya och redan aktiva. I medborgarlöftet för 2020 lovade kommunen och Polisen 
att arrangera en nätverksträff för befintliga kontaktombud och en utbildning för 
nya kontaktombud. Med anledning av Covid-19 ställdes utbildningen under våren 
in och i stället anordnades ett tillfälle för samtliga kontaktombud. Till träffen kom 
cirka 30–40 personer. 
 
 

Måluppfyllelse 

Åtgärderna som genomförts under året har bidragit till det långsiktiga målet för 
brottsförebyggande rådet som är att: ”Minska den upplevda otryggheten och öka 
den faktiska säkerheten i Hässleholms kommun”.  

 

Utveckling på sikt 

På kort sikt har Brå som mål att utveckla arbetet med nattvandring och i större 
utsträckning få med föreningar som verkar i de olika kransorterna till Hässleholm. 
Detta för att få en ökad vuxennärvaro i fler områden samt för att få en mer 
heltäckande lägesbild. 

På lite längre sikt bör Brå förbättra kontakten och samverkan med näringslivet 
och privata fastighetsägare i det brottsförebyggande arbetet. Detta kommer även 
att bidra till en mer nyanserad lägesbild. Arbetet och upplägget med 
grannsamverkan ska vidareutvecklas och kvalitetshöjas för att möta de synpunkter 
som inkommit från kontaktombud. En struktur för uppföljning av 
trygghetsvandringar är under utveckling och skall fortsättningsvis vidmakthållas. 

Johanna Flogstam   Lena Nilsson 

Drog- och brottsförebyggande samordnare  Ordförande Brå 
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Verksamhetsplan för Brottsförebyggande rådet (Brå) 
2022 

 

Vision  

Hässleholms kommun ska vara en kommun som är säker och trygg att leva, bo, 
arbeta och vistas i. 

 

Mål  

Öka säkerheten och minska den upplevda otryggheten i Hässleholms kommun.  

 

Uppdrag 

Brå fungerar som en omvärldsbevakande opinionsbildare och pådrivare som kan 
verka kompetensstödjande både internt och externt genom att till exempel erbjuda 
utbildningar, rikta skrivelser, fungera som remissinstans och sprida information. 
Till skillnad från ReAgera, som verkar på framför allt interna upplysningar 
gentemot målgruppen barn och unga och ofta på gruppnivå, verkar Brå på 
samhällsnivå och responderar framför allt på kommuninvånarnas upplevelser av 
otrygghet och problem. 

 

 

 

 

Hässleholms 
kommun 
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Gemensam problembild 

Den gemensamma problembilden baseras på lägesbilden som tas fram genom 
EST-arbetet, polisens årliga trygghetsmätning, medborgardialoger samt 
information från rådets ledamöter och andra samverkansparter. För 2022 
prioriteras följande problemområden: 

• Oro för att vistas utomhus sent på kvällen. 

• Oro för inbrott i bostad och förråd. 

• Oro för den trafikrelaterade brottsligheten såsom buskörning med bilar, 
mopeder samt EPA-och-/A-traktorer. 

• Oro för ungdomsgäng som är ordningsstörande 

• Oro för nedskräpning/skadegörelse 

 

Åtgärder 

Konkreta åtgärder knutna till 2022 års medborgarlöfte: 

• Fortsätta arbetet med nattvandring.  

• Brå ska tillsammans med polisen och Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad bjuda in till en utbildning för kommuninvånare som vill starta 
grannsamverkan samt en informationsträff för befintliga kontaktombud. 

• Brå ska tillsammans med polisen arrangera och bjuda in till minst en 
trygghetsvandring på prioriterade orter/platser. 

 

Övriga åtgärder: 

• Fortsatt arbete med att sprida den våldsförebyggande metoden Huskurage 
till fastighetsägare. 

• Revidera kommunens handlingsplan för ANDTS med fokus på barn- och 
unga. 

 

Kommunikation 

Kommunikation och informationsspridning är, som nämns under rubriken 
”uppdrag”, en av rådets viktigaste uppgifter. Det är ordföranden och samordnaren 
för rådet som har mandat att agera talespersoner för rådet. För att 
kommuninvånarna och andra intresserade ska hållas uppdaterade och informerade 
om vad som diskuteras och eventuellt beslutas i Brå ska minnesanteckningar 
publiceras på kommunens hemsida. Samordnaren tillsammans med ordföranden 
ska också vid behov bjuda in till pressträff alt. skicka ut ett pressmeddelande kort 
efter ett sammanträde. Utöver detta sprider samordnaren och/eller ordföranden 
information som rör rådet eller brottsförebyggande arbete generellt vid behov 
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eller på förekommen anledning. Informationen kan spridas via massmedia, sociala 
medier, kommunens hemsida, etc. 

 

Utmaningar 

Respektive ledamot fyller en viktig funktion i Brå genom att bidra med 
information till och från rådet. En utmaning är att få varje ledamot att känna just 
sin betydelse och medverkan kring den samlade problembilden och för beslutade 
åtgärder. Flera kommunala förvaltningar, privata näringsidkare, föreningar, m.fl. 
spelar stor roll i kommunens brottsförebyggande arbete samtidigt som alla inte 
kan representeras i Brå. Rådet ska därför bli bättre på att bjuda in externa aktörer 
vid behov samt arrangera ett stormöte varje år. 

 

Värdegrund 

Utgångspunkten för Brottsförebyggande rådet i Hässleholms kommun är att 
verksamheten bedrivs utifrån den värdegrund som framgår av Förenta 
nationernas (FN) konvention om mänskliga rättigheter med huvudfokus på artikel 
3 (”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”) och artikel 22 (”Var 
och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet…”). Brå utgår 
även ifrån barnkonventionen som fastslår alla barns lika värde och rättigheter, 
detta med huvudfokus framför allt i grundprincip; artikel 2 (”Om alla barns lika 
värde och rättigheter…”) samt grundprincip; artikel 12 (”Barns rätt att uttrycka 
och bilda åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör hen…”). 

 

 

Brottsförebyggande rådet, Hässleholms kommun 
 
 
Lena Nilsson   Johanna Flogstam 

Ordförande Brå    Drog- och brottsförebyggande samordnare 

 



Negativ utveckling 
 

• Psykisk ohälsa ökar, mest märkbart hos flickor och kryper nedåt i ålder -både i Hässleholm 

och i Skåne. 

• Färre söker stöd när man mått dåligt, allt färre pojkar. * Vilka bakomliggande orsaker kan det 

finnas till dessa siffror?  

• Snusning ökar hos båda könen i samtliga årskurser/initieras redan i åk 6 -både i Hässleholm 

och i Skåne.  

• Alkoholbruk ökat i åk 6 bland flickor under 2021-främst i Hässleholm.  

Minskade rejält i åk 9 i Hässleholm bland båda könen.  

 

• Rejäl ökning av skärmanvändning hos båda könen i samtliga årskurser, mest märkbar hos 

flickor. Hässleholm något högre nivåer än Skåne. 

• Tillit till andra människor minskar- främst hos flickor i samtliga årskurser. Alarmerande 

nedåtgång!  

• Övervägande fler pojkar känner sig trygga i sitt bostadsområde, till och från skolan och på 

allmän plats, liknande siffror i jmf. med Skånesnittet. 

• Fler känner sig stressade av skolarbetet, Hässleholm ligger något lägre i nivå än Skåne. 

• Fler upplever sig ha studiesvårigheter- något högre nivåer i Hässleholm. 

• Framtidstro- minskat över tid, främst bland flickor och något lägre nivåer i Hässleholm än 

Skånesnittet.   

 

Positiv utveckling 
 

• Förhållandevis många trivs bra i skolan, dock minskat över tid och främst i åk 6. 

• Rökningen minskar och framför allt i Hässleholm i åk 9. Färre röker e-cigaretter, något 

vanligare på gy åk 2-dock minskat även här. 

• Allt färre blir bjudna på alkohol av sina föräldrar 2021, betydligt högre nivåer 2012/2016. 

• Generell minskning av narkotikaanvändningen -som mest i Hässleholm.  

Dock en ökning bland flickor på gy åk 2-främst i Hässleholm.  

 

 

 

c: _________ ::::> 

c 
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Minnesanteckningar Brå 2021-11-25 

Närvarande:  

Lena Nilsson, Robin Gustavsson, Susanne Lottsfeldt, Niklas Persson, Agneta Olsson Enochsson, 

Veronica Gustavsson, Kajsa Hermansson, Veronica Haagen, Fredrik Olofsson, Johanna Flogstam 

Ej närvarande: Gunnel Nordin, Daniel Borg, Torsten Nilsson, Johan Wendt 

 

1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat  

 

2. Presentation av nya representanter 

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Inget finns att tillägga. Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

 

4. Ytterligare uppföljning av trygghetsvandring Vinslöv 2020 

Brå går återigen igenom ”Problem och åtgärdslistan” från trygghetsvandringen i Vinslöv för att se 

vilka och om några ytterligare åtgärdsförslag har genomförts. Se bilaga 7. Kvarstående punkter 

för uppföljning som berör Tekniska förvaltningen kompletteras som genomförda. 

 

5. Presentation av trygghetsvandring Hästveda 2021 

Johanna Flogstam presenterar det sammanställda protokollet från trygghetsvandringen och 

justerar åtgärdsförslag utifrån deltagarnas resonemang och synpunkter. Se bilaga 3. Fortsatt 

uppföljning av protokollet sker framåt. Protokollet har i kvalitetssäkrande syfte även återkopplats 

till samtliga deltagare på vandringen. Kajsa Hermansson belyser vikten av att vid en 

trygghetsvandring också skildra det positiva arbete som faktiskt gjorts/pågår i berört område. 

Veronica Haagen poängterar även betydelsen av att lyfta fram det viktiga samarbete som sker i 

processen, samt att sprida information om de åtgärder/insatser som genomförs.  

 

6. Information om nattvandring, Länsförsäkringar 

Fredrik Olofsson informerar om Länsförsäkringars nattvandringsverksamhet som är en del av ett 

sponsringsprogram för föreningar. Länsförsäkringar har lyft frågan att inleda ett samarbete med 

kommunen. Då samverkan med näringslivet är positivt beslutar Brå att Fredrik Olofsson och 

Johanna Flogstam får i uppdrag att redovisa en plan för samverkan mellan kommun och 

Länsförsäkringar på kommande Brå- möte. Föreningsdriven nattvandring kommer under tiden att 

bedrivas under nuvarande form, och berörda föreningar kommer att delges eventuella 

förändringar framåt.  
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Johanna Flogstam informerar om att det i dagsläget är totalt sju aktiva föreningar i Hässleholm, 

varav två i Vinslöv. Föreningarna i Vinslöv har nyligen återetablerats på förekommen anledning 

av satsningar på trygghetsskapande insatser kopplat till skadegörelse på förskola/skola i Vinslöv. 

Årets budgetutrymme är uppfyllt och det återstår i dagsläget elva vandringstillfällen. 

 

7. Information om EMBRACE 

Fredrik Olofsson informerar om att det är taget ett beslut om att köpa in systemet under en två- 

års period, och att nästa led i processen är utbildning för de som berörs. EMRACE syftar till att 

på ett systematiserat sätt förenkla och förbättra lägesbildsarbetet, och skapa en tydligare lägesbild 

med ett flertal funktioner och möjlighet till kartläggning.   

 

8. Lokal ANDTS-strategi 

Johanna Flogstam ger en uppdatering i nuläget avseende arbetet med den lokala ANDTS- 

strategin. I väntan på en ny nationell ANDTS- strategi och nya riktlinjer för bland annat spel om 

pengar, beslutas det att avvakta med en revidering av nuvarande lokala strategi. I dagsläget sker en 

satsning på en lokal handlingsplan som riktar sig mot barn- och unga, och som avser att vara ett 

verktyg, stöd och inspiration åt pedagoger och vuxna inom skolans arena. Detta på förekommen 

anledning av att det efterfrågas stöd i ANDTS- relaterade frågor inom skolan.  

 

9. Handlingsplan för våldsbejakande extremism reviderad 

Johanna Flogstam informerar om att handlingsplanen nu är reviderad. Se bilaga 2. De större 

ändringarna avser tillägg angående organisationsstruktur och hänvisning till ytterligare material via 

hemsidor. Mindre ändringar har skett i form av justering av text, stycken och rubriker samt att 

vissa saker förtydligats och uppdaterats. Brå beslutar att handlingsplanen ska skickas på remiss till 

arbetsgruppen för våldsbejakande extremism som polisen sammankallar. Uppföljning sker sedan 

på nästa Brå- möte. 

 

10. Polisens trygghetsmätning 2021 

Johanna Flogstam presenterar en sammanställning över resultatet från polisens trygghetsmätning 

2021. Se bilaga 5. Veronica Gustavsson belyser att Hässleholm befinner sig på en bra nivå i 

relation till ett nationellt perspektiv. Skadegörelseproblematiken vid skolor och förskolor lyfts och 

diskuteras, Agneta Olsson Enochsson lyfter att föräldrastöd och nätverkande är en viktig aspekt i 

sammanhanget. Niklas Persson framhåller att det finns föräldrastöd men som dock kan utvecklas 

ytterligare, och att det kan vara viktigt att den information som förmedlas till vårdnadshavare sker 

i samverkan mellan flera aktörer. Kajsa Hermansson informerar om att kommunalrådet har 

önskemål om att ta del av sammanställningen. Johanna Flogstam och Kajsa Hermansson kommer 

att planera för detta. 
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11. Medborgarlöften 2022 

Det är dags att förnya medborgalöften inför 2022, en dialog för planering kring detta kommer att 

ske inom kort mellan kommun och polis. 

 

12. Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis 

En ny samverkansöverenskommelse kommer att utarbetas efter valet -2022. 

 

13. Verksamhetsberättelse 2021/ Verksamhetsplan 2022 

Det är dags att skriva en ny verksamhetsberättelse för 2021, uppdraget tilldelas drog- och 

brottsförebyggande samordnaren. Verksamhetsplan för 2022 kommer att planeras under början 

av kommande år. 

 

14. Laget runt 

 

Fredrik Olofsson: Informerar om att samverkan med kommun, säkerhetsavdelningen och 

polis har inletts med aktörer kring resecentrum och kulturhuset, detta som ett led i det trygghets- 

och säkerhetsskapande arbetet. Med anledning av skadegörelse kring skolor och förskolor i 

Vinslöv har det också inletts en samverkan mellan kommun, säkerhetsavdelningen, polis och 

tekniska förvaltningen med skolan/förskolan. 

 

Veronica Haagen: Påpekar att det är viktigt att skildra hur trygghetsläget ser ut utifrån Polisens 

trygghetsmätning. 

 

Kajsa Hermansson: Informerar om att hon tillsammans med Calle Alm, 

informationssäkerhetsansvarig, och Johanna Flogstam kommer att delta i dialogmötet Brottslighet 

mot företag som anordnas den 1/12–21. Meddelar även att det kommer att informeras ute på skolor 

till pedagoger kring rutiner, planer och tillvägagångssätt avseende PDV, pågående dödligt våld. 

 

Robin Gustavsson: Informerar om att han kommer att delta i Lars Johanssons ställe i 

dialogmötet Brottslighet mot företag. Omnämner även att han har deltagit i tillgänglighetsrådet. 

 

Niklas Persson: Lyfter att samverkan med kommun och polis fungerar bra och att det är av 

stor betydelse att rätt funktioner samarbetar. 
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Agneta Olsson Enochsson: Upplever att det varit ett informativt möte med mycket 

information och input. Önskar mer information angående hur läget ser ut i kommunen kring 

trafficking. 

 

Susanne Lottsfeldt: - 

 

Lena Nilsson: Lyfter att det fanns delar av Folkhälsorapporten för barn- och unga 2021 som 

sticker ut, framför allt att psykisk ohälsa ökar i de lägre åldersgrupperna. Vi behöver se över hur 

Hässleholms kommun ligger till i relation till rapporten. Det finns sedan innan planer på att 

Länsstyrelsen ska komma till kommunen och informera om resultatet. 

 

Johanna Flogstam: - 

 

Veronica Gustavsson: Informerar om att hon också kommer att delta i dialogmötet 

Brottslighet mot företag. 

 

 

15. Övrigt  

 

 

16. Kommande möten 

Möten 2022: 

17/2 klockan 13.30-16.00 

19/5 klockan 13.30-16.00 

18/8 klockan 13.30-16.00 

17/11 klockan 13.30-16.00 

 

Nästa möte:  

17/2 klockan 13.30-16.00 

 

 

Ordförande 

Lena Nilsson 

Sekreterare  

Johanna Flogstam

'11 '11 '11 '11 '11 

~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 



  5(12) 

2021-11-25  

  

  
 
 

Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
 

 
 

 

Bilaga 1. ANDT- strategi 
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Bilaga 2. Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'11 '11 '11 '11 '11 

~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 



  7(12) 

2021-11-25  

  

  
 
 

Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
 

 
 

 

Bilaga 3. Protokoll Trygghetsvandring Hästveda 2021 
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Bilaga 4. Powerpoint- presentation (PPT) Trygghetsvandring 

Hästveda 2021 
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Bilaga 5. Sammanställning av polisens trygghetsmätning 
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Bilaga 6. Minnesanteckningar 21-09-02  
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Bilaga 7. Trygghetsvandring Vinslöv 2020 
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Bilaga 8. Presentation av feriearbetarnas uppdrag 

Förebyggandecentrum 
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Strategi 
Bakgrund 
Bakgrund 
Olika former av missbruk kostar samhället stora summor pengar och därtill mänskligt lidande för 
dem som missbrukar och för deras anhöriga. En tidig alkohol- och/eller tobaksdebut är en 
riskfaktor för barn och ungdomar. Ansamling av riskfaktorer kan leda till utanförskap som i sin 
tur leder till stora kostnader för kommunen. Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders 
Wadeskog har bl.a. i sin rapport ”Det är bättre att stämma i bäcken än i ån”1 (2008) visat hur en 
kommuns sociala investeringar och förebyggande arbete kan spara miljoner bara genom att ett 
barn hindras från att hamna i utanförskap. 
Enligt folkhälsomyndigheten bygger ett framgångsrikt alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaks- (ANDT) förebyggande arbete på att man driver det över sektorsgränser, engagerar flera 
aktörer och anpassar det efter lokala förhållanden. Man menar också att det är viktigt med 
politisk förankring och att det förebyggande ANDT-arbetet integreras i den ordinarie 
verksamheten.  
 
Syfte 
Syftet med strategin och handlingsplanen är att arbeta fram en långsiktig hållbar struktur och 
organisation för det drogförebyggande arbetet i Hässleholms kommun och att i samverkan med 
andra utnyttja kommunens resurser på effektivaste sätt för att det främjande och preventiva 
arbetet ska bli framgångsrikt. De lokala åtgärderna ska i största möjliga mån vara långsiktiga och 
integreras i förvaltningarnas ordinarie arbete. Strategin och handlingsplanen för det ANDT-
förebyggande arbetet ska ses som en fördjupning och konkretisering av kommunens 
folkhälsostrategi inom området ANDT. Åtgärderna ska därför ur ett folkhälsoperspektiv gynna 
kommunens invånares hälsa med särskilt fokus på barn och ungdomar. 
 
All forskning på ANDT-området visar att tillgängligheten är av största betydelse för 
konsumtionen. Upprätthållande av åldersgränser, antal försäljningsställen och serveringsställen 
för alkohol och tobak, tullens och polisens arbete för att begränsa tillgången på narkotika och 
illegalt införd tobak och alkohol samt lagstiftning för att begränsa tillgången av droger är alltså av 
betydelse för konsumtionens omfattning. Att också arbeta med efterfrågan ger ytterligare effekt 
på konsumtionen. Det kan till exempel handla om att påverka föräldrars kunskap, attityder och 
bjudvanor, exponering för tobak och alkohol, värderingsfrågor och majoritetsmissförstånd bland 
ungdomar. Bäst effekt får man om man arbetar mot både tillgänglighet och efterfrågan parallellt 
enligt t.ex. mpowerprincipen: 
  
Monitor (övervaka statistik och styrdokument) 
Protect (skydda t.ex. att barn utsätts för passiv rökning) 
Offer (erbjud hjälp att minska/sluta) 
Warn (varna och upplys om de hälsoskadliga effekterna) 
Enforce (genomdriv/upprätthåll begränsningar av marknadsföring av drogen) 
Raises (höj skatterna eller kostnaderna för att bruka drogen) 
 
 
 
 
 
                                                           
1 
http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20li
vet/Ingvar%20N%20Fullst%C3%A4ndig.pdf 

http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20livet/Ingvar%20N%20Fullst%C3%A4ndig.pdf
http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20livet/Ingvar%20N%20Fullst%C3%A4ndig.pdf
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Avgränsning 
Strategin har inte fokus på behandling av de som missbrukar droger men redovisar till viss del 
agerande vid upptäckt av missbruk. Behandling av tobaksberoende kan framgå. Utifrån tidigare 
steg i processen med nationellt målområde 11 så gör Hässleholm en prioritering på tobak som en 
inkörsport till de övriga drogerna samt en prioritering av barns förhållande till ANDT. 
 
Definitioner 
ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. 
 
Med droger menar vi i dokumentet alla fyra substanser då de alla uppfyller internationellt 
erkända kriterier för en drogs egenskaper. 
 
Med riskbruk menar vi: Riskbruk pratar man endast om när det gäller drogen alkohol. Ett bruk 
som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala problem utan att det föreligger 
ett missbruk eller beroende. 
 
Med missbruk menar vi: Ett bruk som leder till minst ett av kriterierna nedan under en 12-
månaders period: 

• Individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

• Ett upprepat bruk i situationer som kan medföra betydande risk för fysisk skada, ex. 
bilkörning. 

• Bruk som leder till upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 

• Ett fortsatt bruk av drogen trots medvetenhet att det orsakar negativa konsekvenser 
socialt, samhälleligt eller kroppsligt. 

 
Med beroende menar vi: Kan innebära ett fysiologiskt, psykologiskt och socialt beroende av en 
drog, ofta allt detta. Personen kommer troligtvis att lida av abstinens om drogen tas bort, men det 
kan finnas ett beroende även utan toleransökning och abstinens. 
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Lokala ståndpunkter 
 

• I Hässleholms kommun ska ingen under 18 år dricka alkohol. 
• I Hässleholms kommun har vi nolltolerans mot narkotika. 
• I Hässleholms kommun ska alla träningsanläggningar vara dopningsfria. 
• I Hässleholms kommun har alla barn rätt till en rökfri miljö. 

 
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att 
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

 
Det nationella målområde 11 omfattar bl.a. ANDT och har följande indikatorer:                         
Alkohol; totalkonsumtion av alkohol, berusningsdrickande av alkohol, självskattad 
alkoholkonsumtion  
Narkotika; Experimentellt bruk av cannabis, sporadiskt bruk av cannabis, regelbundet bruk av 
cannabis  
Dopning; bruk av dopningsmedel 
Tobak; tobaksrökning, exponering av passiv tobaksrök, snusanvändning 
 
Övergripande målområden 
Regeringen har sett ett behov av att arbeta med ANDT-frågor på ett långsiktigt och strukturerat 
sätt och har därför antagit en samlad ANDT-strategi för åren 2011-2015 med sju övergripande 
målområden. Samma målområden är utgångspunkt för det lokala ANDT-arbetet. 
 

1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller 
tobak. 

3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar 
tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska. 

4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. 

5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god 
kvalitet. 

6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller tobak ska minska. 

7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt. 
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Hässleholms kommuns övergripande mål med relevans för ANDT-strategin 
• Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet.  
• Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet. 
• Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa 

arbetsplatser. 
• Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 

 
En god service med hög kvalitet innebär att vi kan tillhandahålla stöd till elever, brukare, personal 
och klienter, såväl främjande som förebyggande men även t.ex. med avvänjningsstöd eller 
hänvisning till sådant stöd. Barn och ibland via deras föräldrar ges stöd för en bra start i livet. 
Droganvändning förebyggs så att kunskapsutveckling och godkända betyg kan nås. Genom ett 
tydligt förhållningssätt och utbildningsinsatser minskas droganvändning bland de anställda inte 
minst genom information om avvänjningsmöjligheter. Det finns en social gradient där de med 
lägre social ekonomisk status nyttjar droger i större utsträckning. ANDT-strategin minskar sådana 
skillnader i befolkningen. 
 
Relaterade dokument 

1. Tobakskonventionen http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12292/R2009-
04-Tobakskonventionen.pdf 

2. Barnkonventionen https://unicef.se/barnkonventionen 
3. Rökfri arbetstid och rökfria entréer Se interna sidor Riktlinjer och regler för rökfri 

arbetstid samt Rökfria entréer http://intranet.hassleholm.se/18911 
4. Tobakslagens bestämmelse om rökfria skolgårdar 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tobakslag-1993581_sfs-1993-581/ 

5. Bestämmelse om Tobaksfri skoltid http://www.hassleholm.se/46806 
 
Ansvar 
Varje förvaltning ansvarar för de åtgärder man berörs av. Ansvarig/a förvaltning/ar står angivet 
inom parentes efter varje åtgärdsförslag. 
 
Indikatorer 
Indikatorer för måluppföljning: Region Skånes Folkhälsorapport, Region Skånes 
Folkhälsorapport ”Barn och Unga”, Region Skånes Folkhälsorapport ”Barn och Föräldrar”, 
analys av kommunalt avloppsvatten, statistikuppgifter från berörda förvaltningar, lokal 
brottsstatistik. 
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Uppföljning 
Uppföljning av handlingsplanen sker årligen genom en sammanställning, med hjälp av 
indikatorerna, till KF. Ansvarig för uppföljning är drog- och brottsförebyggande samordnaren på 
socialförvaltningen. 
 
Revidering 
Handlingsplanen revideras vart annat år och antas av kommunstyrelsen. En översyn av 
dokumentet görs årligen. För detta ansvarar kommunens drog- och brottsförebyggande 
samordnare (sf) samt kommunens folkhälsostrateg (klk). Strategin gäller tillsvidare och revideras 
vid behov. 
 
För handlingsplanen finns en förenklad version, en s.k. populärutgåva, som ska underlätta arbetet 
genom att det blir mer lättöverskådligt samt blir enkelt att sprida och göra känt (se bilaga 1). 



Problem och åtgärdslista 
Trygghetsvandring Hästveda 2021-10-20 

Röd=Har inte genomförts/kommer ej genomföras, Gul=Ska ses över ytterligare/planeras att genomföras, Grön=har genomförts/genomförs 
Vart? Problem Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning/ 

kommentar 
 

Hantverksgården (tidigare 

fritidsgårdsverksamhet) 

 

Samlingsplats där 

ungdomar uppehåller 

sig på verandan, sker 

spring i spiraltrappan 

samt även tak- spring. 

 

 

 

 

 

Området som helhet 

dåligt belyst, upplevs 

mörkt. 

 

 

Vegetation på området 

upplevs besvärande 

och skymmande. 

 

 

 

 

 

Sedan tidigare en 

aktiv 

fritidsverksamhet i 

byggnaden, 

ungdomar drar sig 

dit sannolikt utifrån 

tidigare vanor. 

 

 

 

Finns behov av 

bättre belysning. 

 

 

 

Finns behov av att 

beskära vegetation, 

skapa en bättre 

överblick och 

genomsynlighet. 

 

Återställa/sanera 

lokalen mögel-

angrepp. Se över 

spiraltrappan- 

förhindra att ta sig 

upp på taket. 

 

 

 

 

Översyn av 

belysningen i 

området, 

förbättringsåtgärder. 

 

Beskära 

vegetationen. 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

Ekonomisk 

fråga att 

återställa 

lokalen. 

 

 



 

Boulebana 

 

 

 

 

Grusplan 

 

 

 

 

 

 

Större 

grusplansområde/parkering 

(?) 

 

Varit utsatt för 

vandalisering, 

sönderkörd av 

motorfordon. 

 

Sker återkommande 

bus-körning med epa-

traktorer samt 

mopeder. 

 

 

 

 

Återkommande samma 

problem som nämnt 

ovan. 

 

 

 

 

 

Området är ett 

tillhåll för 

buskörning. 

 

 

Området är ett 

tillhåll för 

buskörning, svårt att 

spärra av helt då det 

samtidigt finns ett 

behov för genomfart. 

 

 

Samma som enligt 

ovanstående. 

 

Är polisanmält. 

Tillsyn av polis. 

 

 

 

Tillsyn av polis. 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsyn av polis. 

 

 

Polisen. 

 

 

 

 

Polisen. 

 

 

 

 

 

 

 

Polisen. 

 

 

Ödehus, Backgatan 

(kommunal fastighet- 

gammalt snickeri). 

 

Upplevs vara ett tillhåll 

för bland annat 

ungdomar, drar även 

till sig missbrukare. 

 

 

 

 

 

 

 

Är i dagsläget helt 

öppet och 

tillgängligt för 

allmänheten. 

 

Finns planer på 

rivning. Ev. bomma 

igen och göra det 

otillgängligt under 

tiden. 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk 

fråga när 

rivning sker. 



 

Hästhovens förskola, Östra 

tvärgatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästveda skola, Östergatan 

 

Händelser för 1–1/2 år 

tillbaka: krossat glas i 

sanden i sandlåda, 

mopedkörning inne på 

förskolans område. Ett 

ställe där ungdomar 

uppehåller sig på 

kvällar, främst helgen, 

körs mycket moped i 

området. 

 

Skolans område är ett 

tillhåll för ungdomar 

på kvällar/helger. Skett 

skadegörelse, eldats. 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar saknar en 

naturlig plats att 

uppehålla sig på. 

Brist på aktiviteter 

för unga, uttråkade. 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar saknar en 

naturlig plats att 

uppehålla sig på. 

Brist på aktiviteter 

för unga, uttråkade. 

 

Satsa på aktiviteter 

för barn- och unga i 

området.  

 

Kameraövervakning 

av området. 

 

 

 

 

 

Satsa på aktiviteter 

för barn- och unga i 

området. 

 

Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

 

 

Säkerhetsavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

 

 

 

 

 

Uppsatt efter 

händelserna 

med 

skadegörelse. 

 

Tennisklubben, Östergatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennisbanan utsatt för 

skadegörelse. 
(sönderslagen 

informationspärm, 

uppbrutna lås, bänkar 

sönderslagna, 

vattentillförsel- 

dricksvatten 

sönderslagen). 

Plats där ungdomar 

uppehåller sig. 

 

Ungdomar saknar en 

naturlig plats att 

uppehålla sig på. 

Brist på aktiviteter 

för unga, uttråkade. 

 

 

 

 

 

 

Skadegörelsen är 

sedan tidigare 

polisanmäld.  

Satsa på aktiviteter 

för barn- och unga i 

området. 

 

 

Trasig belysning är 

 

Tekniska 

förvaltningen/Kultur- 

och 

fritidsförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Belysning trasig/ur 

funktion.  

 

 

Belysning behöver 

åtgärdas. 

felanmält, avvaktar 

åtgärd. 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

Karlavägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Södra sidan Karlavägen-

trottoar. 

-Korsning Östra 

Järnvägsgatan/Karlavägen 

 

Upplevs över lag mörk, 

dåligt upplyst, 

försvårar sikt och 

uppmärksamhet. 

Otryggt för de många 

skolbarn som cyklar på 

denna väg till- och från 

skolan. 

 

Stora 

vattenansamlingar vid 

korsningen 

Karlavägen/Östergatan 

 

 

Otydligt vad gäller 

företrädesrätt, saknas 

trafikskylt. 

 

 

Undermålig belysning 

 

 

 

 

Behövs bättre 

belysning. 

 

 

 

 

 

 

 

Brunn för 

vattenavrinning 

igentäppt/ eller 

saknas helt. 

 

 

Tydliggöra 

trafikregler 

 

 

 

Belysning i behov av 

förbättringsåtgärder. 

 

 

 

 

Förbättra/åtgärda 

belysningen. 

 

 

 

 

 

Åtgärda brunn för 

avrinning, motverka 

översvämning. 

 

 

 

Sätta upp trafikskylt 

 

 

 

Förbättra 

belysningen. 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

Trafikverket/Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generell regel 

vid huvudled, 

ingen skylt 

krävs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bygatan/Östra 

Järnvägsgatan 

-Östra Järnvägsgatan 

-Korsning Östra 

Storgatan/Bygatan 

 

 

Östra Storgatan (vid Ica) 

 

 

 

 

Bygatan-Sjörröd 

 

 

 

-Östra Tvärgatan 

/Högabergsvägen 

-Bygatan (längs med) 

 

 

Flera gatlampor skyms 

av vegetation. 

 

 

 

 

 

Övergångsställe saknas 

 

 

 

 

Smal passage för gång-

/cykelväg i viadukten. 

 

 

Gång-/cykelväg 

undermålig 

asfaltbeläggning, 

otydlig avskiljning till 

fordonstrafik. 

 

Korsande vägar 

otrygga, mycket 

skolbarn som passerar 

här. 

 

 

Behov av att beskära 

vegetationen. 

 

 

 

 

 

Se över (säker) 

övergång för 

fotgängare.  

 

 

Se över passagen för 

gång-/cykelväg. 

 

 

Behov av översyn. 

 

 

 

 

 

Behov av översyn. 

 

Undanröja 

vegetation som 

skymmer 

belysningen. 

 

 

 

Utreda om 

övergångsställe bör 

finnas. 

 

 

Vidga passagen för 

gång-/cykelväg. 

 

 

Åtgärda asfalt och 

avskiljning till 

fordonstrafik. 

 

 

 

Sätta in lämpliga 

åtgärder för att 

åstadkomma säkrare 

korsande skolvägar. 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

Trafikverket. 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pågående 

projekt med 

flera åtgärder 

planerade på 

Östra 

Storgatan. 



 

Torget 

 

 

 

 

 

 

 

-”Hotellet” 

-Pizzeria Allegra 

-Gamla Livs 

 

 

Undermålig belysning 

vid bänkarna. 

 

Skymmande/vildvuxen 

vegetation vid 

bänkarna. 

 

 

Sker öppen droghandel 

i anslutning till dessa 

platser, främst kvällstid 

men även dagtid. 

Skapar upplevelse av 

otrygghet. 

 

 

 

 

 

Behov av översyn. 

 

 

Behov av översyn. 

 

 

 

 

Tillhåll under 

kvällstid 

 

Förbättra 

belysningen/byta ut. 

 

Beskära vegetation. 

 

 

 

 

Ökad tillsyn av 

Polis. 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

Polisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankomat (gamla banken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undermålig belysning, 

upplevs mörkt och 

otryggt att ta ut pengar. 

(Har enligt uppgift från 

deltagare även skett 

personrån i området 

nyligen). 
 

 

 

Behov av översyn av 

belysning. 

 

Förbättra/byta ut 

belysning runt 

bankomaten. 

 

Tekniska 

förvaltningen/privat 

fastighetsägare. 

 

 

 

 

 

 



 

Stationen, Östra 

Järnvägsgatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belysningen över lag 

undermålig längs med 

gatan och in på ett 

antal tvärgator i 

närheten. 

 

Tre trasiga gatlampor 

vid cykelställ/parkering 

vid järnvägsstationen. 

 

 

Saknas övergångsställe 

för säker övergång till 

järnvägsstationen. 

 

 

Finns önskemål om 

bättre och säkrare 

cykelställ/cykelhus, har 

skett en del 

skadegörelse av lås på 

parkerade cyklar. 

 

Finns önskemål om 

kameraövervakning då 

det har skett 

skadegörelse (klotter, 

eldat, sparkat sönder 

hissen, urinerat. 

Upplevelse om 

otrygghet, främst på 

 

Behov av översyn av 

belysningen. 

 

 

 

 

Behov av översyn av 

belysningen. 

 

 

 

Utvärdera behov av 

att upprätta ett 

övergångsställe. 

 

 

Undersöka om det är 

möjligt att byta ut till 

säkrare 

cykelställ/cykelhus. 

 

 

 

Undersöka möjlighet 

till 

kameraövervakning 

och eventuellt 

påverka 

omfattningen av 

skadegörelse. 

Översyn av hiss – 

 

Förbättra/byta ut 

belysning i området. 

 

 

 

Återställa/reparera 

belysningen. 

 

 

 

Utreda om 

övergångsställe bör 

finnas. 

 

 

Byta ut till säkrare 

cykelställ med 

byglar och tak. 

 

 

 

 

Eventuellt upprätta 

kameraövervakning 

så att skadegörelsen 

minskar. 

Se till att hissen är 

fungerande så att 

rörelsehindrade kan 

bruka denna. 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

Jernhusen/ 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventering av 

cykelställ har 

gjorts på 

platsen. 



kvällstid. 

Rörelsehindrade kan 

inte förlita sig på att 

hissen är fungerande, 

uppenbart hinder för att 

kunna resa kommunalt. 

 

om den fungerar i 

dagsläget. 

 



Trygghetsvandring
Hästveda 
2021-10-20

► Hässleholm nästa. 



Hantverksgården
Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Plats där ungdomar 
uppehåller sig på 
verandan, sker spring i 
spiraltrappan samt tak-
spring.

Sedan tidigare en aktiv 
fritidsverksamhet i 
byggnaden, ungdomar drar 
sig dit sannolikt utifrån 
tidigare vanor.

Se över möjligheten att 
återgå till 
fritidsverksamhet i 
bygganden. Återställa 
lokalen, sanera 
mögelangrepp.

Tekniska förvaltningen.

Området som helhet dåligt 
belyst, upplevs mörkt.

Finns behov av bättre 
belysning.

Översyn av belysningen i 
området/ 
förbättringsåtgärder.

Tekniska förvaltningen.

Vegetation på området 
upplevs besvärande och 
skymmande.

Finns behov av att beskära 
vegetation, skapa en bättre 
överblick och 
genomsynlighet.

Beskära vegetationen. Tekniska förvaltningen.

► Hässleholm nästa. 



Hantverksgården

Plats där ungdomar 
uppehåller sig på 
verandan, sker 
spring i 
spiraltrappan samt 
tak- spring

Området som 
helhet dåligt 
upplyst, 
besvärande och 
skymmande 
vegetation.

► Hässleholm nästa. 



Boulebana/grusplan
Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Varit utsatt för 
vandalisering, sönderkörd 
av motorfordon.

Området är ett tillhåll för 
buskörning.

Är sedan tidigare 
polisanmält. Tillsyn av 
polis.

Polisen.

Sker återkommande bus-
körning med epa-
traktorer samt mopeder 
på grusplanen.

Området är ett tillhåll för 
buskörning, svårt att spärra 
av helt då det samtidigt 
finns ett behov för 
genomfart.

Tillsyn av polis. Polisen.

Återkommande samma 
problem som nämnt ovan 
avseende större 
grusplan/parkering.

Samma som ovanstående. Tillsyn av polis. Polisen.

► Hässleholm nästa. 



Boulebana/grusplan

Boulebana varit utsatt för 
skadegörelse, sönderkörd av 
motorfordon.

Sker återkommande bus-
körning med epa- traktorer 
samt mopeder på 
grusplanen.

Återkommande samma 
problem på den större 
grusplanen/parkeringen 
bredvid.

► Hässleholm nästa. 



Ödehus, Backgatan (kommunal fastighet)

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Upplevs vara ett tillhåll 
för bland annat 
ungdomar, drar även 
till sig missbrukare.

Är i dagsläget helt öppet 
och tillgängligt för 
allmänheten.

Finns planer på 
rivning. Ev. bomma 
igen och göra det 
otillgängligt under 
tiden.

Tekniska förvaltningen.

► Hässleholm nästa. 



Ödehus, 
Backgatan

Tillhåll för 
ungdomar, drar till 
sig missbrukare.

I dagsläget öppet 
och tillgängligt för 
allmänheten.

► Hässleholm nästa. 



Hästhovens förskola/Hästveda skola/Tennisklubben

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Händelser för 1–1/2 år tillbaka: 
krossat glas i sanden i 
sandlåda, mopedkörning inne 
på förskolans område. Ett ställe 
där ungdomar uppehåller sig 
på kvällar, främst helgen, körs 
mycket moped i området.

Ungdomar saknar en naturlig 
plats att uppehålla sig på. Brist 
på aktiviteter för unga, 
uttråkade.

Satsa på aktiviteter för barn-
och unga i området.

Kultur- och fritidsförvaltningen 
(?).

Skolans område är ett tillhåll 
för ungdomar på kvällar/helger. 
Skett skadegörelse, eldats.

Samma som ovanstående.

Tennisbanan utsatt för 
skadegörelse. (sönderslagen 
informationspärm, uppbrutna 
lås, bänkar sönderslagna, 
vattentillförsel- dricksvatten 
sönderslagen).
Plats där ungdomar uppehåller 
sig.

Samma som ovanstående. Skadegörelsen är sedan 
tidigare polisanmäld. 

Tekniska förvaltningen/
Kultur- och fritidsförvaltningen 
(?).

► Hässleholm nästa. 



Hästhovens förskola/Hästveda skola/Tennisbanan

• Förskolan en plats där ungdomar 
uppehåller sig under 
kvällar/helger. Skett skadegörelse 
samt mopedkörning inne på 
området.

• Skolan och tennisbanan, som 
ligger i anslutning till förskolan, är 
också platser där ungdomar 
uppehåller sig. Det har skett 
skadegörelse på samtliga platser.

► Hässleholm nästa. 



Karlavägen

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Dåligt upplyst, 

försvårar sikt och 

uppmärksamhet.

Stora 

vattenansamlingar vid 

korsningen 

Karlavägen/Östergatan

Otydligt vad gäller 

företrädesrätt, saknas 

trafikskylt.

Behövs bättre belysning.

Brunn för 

vattenavrinning 

igentäppt/ eller saknas 

helt.

Tydliggöra trafikregler

Förbättra/åtgärda 

belysningen.

Åtgärda brunn för 

avrinning, motverka 

översvämning.

Sätta upp trafikskylt

Tekniska förvaltningen.

Tekniska förvaltningen.

Trafikverket.

► Hässleholm nästa. 



Karlavägen, södra sidan- trottoar
Korsning Östra Järnvägsgatan/Karlavägen

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Undermålig 

belysning

Belysning i behov av 

förbättringsåtgärder

Förbättra 

belysningen.

Tekniska 

förvaltningen.

► Hässleholm nästa. 



Bygatan/Östra Järnvägsgatan
Östra Järnvägsgatan
Korsning Östra Storgatan/Bygatan

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Flera 

gatlampor 

skyms av 

vegetation.

Behov av att beskära 

vegetationen.

Undanröja 

vegetation 

som skymmer 

belysningen.

Tekniska 

förvaltningen.

► Hässleholm nästa. 



Östra Storgatan (vid Ica)

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Övergångsställe 
saknas.

Se över (säker) 
övergång för 
fotgängare. 

Upprätta ett 
övergångsställe.

Trafikverket.

► Hässleholm nästa. 



Bygatan- Sjörröd

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Smal passage 

för gång-

/cykelväg i 

viadukten.

Se över passagen 

för gång-

/cykelväg.

Vidga passagen 

för gång-

/cykelväg.

?

► Hässleholm nästa. 



Östra Tvärgatan /Högabergsvägen
-Bygatan (längs med)

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Gång-/cykelväg 
undermålig 
asfaltbeläggning, 
otydlig avskiljning 
till fordonstrafik.

Korsande vägar 
otrygga, mycket 
skolbarn som 
passerar här.

Behov av översyn.

Behov av översyn.

Åtgärda asfalt 
och avskiljning till 
fordonstrafik.

Sätta in lämpliga 
åtgärder för att 
åstadkomma 
säkrare korsande 
skolvägar.

Tekniska 
förvaltningen.

Trafikverket (?).

► Hässleholm nästa. 



Torget

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Undermålig 
belysning vid 
bänkarna.

Behov av översyn. Förbättra 
belysningen/byta 
ut.

Tekniska 
förvaltningen.

Skymmande/vild-
vuxen vegetation 
vid bänkarna.

Behov av översyn. Beskära 
vegetation.

Tekniska 
förvaltningen.

► Hässleholm nästa. 



Torget

► Hässleholm nästa. 



”Hotellet”
Pizzeria Allegra
Gamla Livs

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Sker öppen 
droghandel i 
anslutning till 
dessa platser, 
främst kvällstid 
men även dagtid. 
Skapar upplevelse 
av otrygghet.

Tillhåll under 
kvällstid.

Ökad tillsyn av 
Polis.

Polisen.

► Hässleholm nästa. 



Bankomat (gamla banken)

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Undermålig 
belysning, upplevs 
mörkt och otryggt 
att ta ut pengar.
(Har enligt uppgift 
från deltagare 
även skett 
personrån i 
området nyligen).

Behov av översyn 
av belysning.

Förbättra/byta ut 
belysning runt 
bankomaten.

Tekniska 
förvaltningen.

► Hässleholm nästa. 



Stationen, Östra Järnvägsgatan

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Belysning undermålig över
lag längs med gatan och 
på ett antal tvärgator.

Behov av att se över 
belysningen.

Förbättra/byta ut
belysningen i området.

Tekniska förvaltningen.

Flertalet trasiga gatlampor 
vid cykelställ/parkering.

Behov av att se över 
belysningen.

Återställa/reparera 
belysningen.

Tekniska förvaltningen.

Saknas övergångsställe för 
säker övergång till 
järnvägsstationen.

Utvärdera behov av att 
upprätta ett 
övergångsställe.

Upprätta ett 

övergångsställe.

Trafikverket.

Önskemål om säkrare 
cykelställ/cykelhus. Skett 
skadegörelse av lås på 
parkerade cyklar.

Undersöka om det är möjligt 

att byta ut till säkrare 

cykelställ/cykelhus.

Ev. byta ut till säkrare 

cykelställ/cykelhus.

Tekniska förvaltningen.

► Hässleholm nästa. 



Stationen, Östra Järnvägsgatan

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Finns önskemål om 
kameraövervakning då 
det har skett 
skadegörelse (klotter, 
eldat, sparkat sönder 
hissen, urinerat. 
Upplevelse om 
otrygghet, främst på 
kvällstid. 

Rörelsehindrade kan 
inte förlita sig på att 
hissen är fungerande, 
uppenbart hinder för 
att kunna resa 
kommunalt.

Undersöka möjlighet till 
kameraövervakning och 
eventuellt påverka 
omfattningen av 
skadegörelse. 

Översyn av hiss – om 
den fungerar i dagsläget.

Eventuellt upprätta 
kameraövervakning 
så att skadegörelsen 
minskar.

Se till att hissen är 
fungerande så att 
rörelsehindrade kan 
bruka denna.

Tekniska 
förvaltningen/
Trafikverket.

► Hässleholm nästa. 



Stationen

► Hässleholm nästa. 



Stationen/tvärgator

► Hässleholm nästa. 



Kontaktuppgifter

Johanna Flogstam, 

Drog och- brottsförebyggande samordnare

0451-26 74 60

Johanna.flogstam@hassleholm.se

Daniel Borg, Kommunpolis

Daniel-j.borg@polisen.se

► Hässleholm nästa. 

mailto:Johanna.flogstam@hassleholm.se
mailto:Daniel-j.borg@polisen.se


Resultat- Polisens trygghetsmätning 2021 
63% deltagande (jmf. Från 2016 och framåt med ett års intervall, filtrerat till procent). 

Varje område innefattar 2–8 underkategorier, blå = hög nivå/ökat (negativ riktning), gult = lägre nivå/minskat (positiv riktning). 

                                                                                                      Problemområden/kategorier 

 
Område 

 
Utemiljö 

 
Missbruks- 

problem 

 
Utomhus- 
störningar 

 
Utsatthet för 

brott 

 
Oro att utsättas för brott 

 
Konkret känsla av 

otrygghet 

Polisens 
agerande 

mot problem 

 
Hässleholm  

*Nedskräpning ökat över 
tid (41% jmf. 38% 2020, 
32% 2016). 
*Skadegörelse ökat över tid 
(37% jmf. 34% 2020, 29% 
2016).  

 

Samtliga kategorier 
stabila över tid. 
Låga siffror och 
endast mindre 
skillnader/ 
ökningar. 

*Ungdomsgäng bråkar och stör 
ordningen ökat över tid (25% jmf. 
22% 2020, 19% 2016). 
*Bilar kör för fort fortsatt höga 
siffror, dock minskning 2021 (52% 
jmf. 54% 2020, 51% 2016). 
*Buskörning moped/mc ökat över 
tid (30% jmf. 30% 2020, 22% 2016). 

Samtliga kategorier 
stabila och relativt 
oförändrade siffror 
över tid.  
*Inte utsatt för 
brott fortsatt bra 
(76% jmf. 74% 
2020, 78% 2016). 

*Oro inbrott bostad hög nivå, har 
dock minskat över tid (53% jmf. 
53% 2020, 57% 2016). 
*Oro inbrott förråd hög nivå över 
tid (55% jmf. 54% 2020, 56% 2016). 
*Oro för fordon hög nivå över tid 
(53% jmf. 51% 2020, 50% 2016). 
*Oro för någon typ av brott hög 
nivå över tid (72% jmf. 70% 2020, 
74% 2016). 

*Trygg ute ensam sen kväll 
minskat över tid, färre känner 
sig trygga (53% jmf. 54% 2020, 
58% 2016). 
*Otrygg ute ensam sen kväll 
ökat något över tid (31% jmf. 
32% 2020, 29% 2016). 

Medborgares 
tilltro till polisen 
ökar. Ser bättre 
ut över tid. 

 
Bjärnum/ 
Vittsjö 

*Nedskräpning ökat över 
tid, dock en minskning 2021 
(35% jmf. 46% 2020, 29% 
2016). 
*Skadegörelse ökat över 
tid, dock minskat 2021 
(27% jmf. 43% 2020, 32% 
2016). 

Samtliga kategorier 
stabila över tid. 
Låga siffror, endast 
mindre skillnader/ 
ökningar. 

Flesta kategorier minskat över tid. 
Störst minskning *Ungdomsgäng bråkar 
och stör ordningen (21% jmf. 27% 
2020, 24% 2016). 
*Bilar kör för fort fortsatt höga siffror 
dock minskat 2021 (51% jmf. 54% 2020, 
47% 2016). 
*Buskörning moped/mc stabila siffror 
över tid, minskat 2021 (24% jmf. 27% 
2020, 27% 2016). 

Låga, stabila siffror 
över tid.   
*Inte utsatt för 
något brott fortsatt 
bra (77% jmf. 73% 
2020, 77% 2016). 

*Oro inbrott bostad legat högt 
över tid men minskat 2021 (55% 
jmf. 62% 2020, 62% 2016). 
*Oro inbrott förråd minskat 2021 
(55% jmf. 63% 2020, 60% 2016). 
*Oro för någon typ av brott 
minskat (71% jmf. 74% 2020, 74% 
2016). 

*Trygg ute ensam sen kväll 
ökat 2021 (67% jmf. 62% 2020, 
66% 2016). 
*Otrygg ute ensam sen kväll 
ser bättre ut över tid, färre 
upplever otrygghet (20% jmf. 
25% 2020, 22% 2016). 
 

Medborgares 
tilltro till polisen 
har ökat över 
tid, dock 
minskat 
2020/2021. 

 
Hästveda 

*Nedskräpning legat högt 
över tid, stor ökning från 
föreg. år (51% jmf. 41% 
2020, 39% 2016). 
*Skadegörelse legat högt 
över tid, ökat sedan föreg. 
år (45% jmf. 40% 2020, 38% 
2016). 

Över lag skett en 
minskning i samtliga 
kategorier. 
*Narkotika- 
påverkade personer 
utomhus störst 
minskning från föreg. 
år (15% jmf. 19% 
2020, 13% 2016).  

*Ungdomsgäng bråkar och stör 
ordningen ökat över tid, stor ökning 
från föreg. år (35% jmf. 21% 2020, 23% 
2016). 
*Bilar kör för fort legat högst över tid, 
stadigt ökat (61% jmf. 51% 2020, 52% 
2016). 
*Buskörning moped/mc legat högt över 
tid, ökat 2021 (38% jmf. 27% 2020, 33% 
2016). 

Låga relativt 
oförändrade siffror 
över tid.  
*Inte utsatt för 
brott ökat (80% jmf. 
76% 2020, 76% 
2016). 
 

*Oro inbrott bostad legat högt 
över tid, ökat 2021 (65% jmf. 
60% 2020, 63% 2016).  
*Oro inbrott förråd har legat 
högt över tid, ökat 2021 (65% 
jmf. 58% 2020, 62% 2016). 
*Oro för någon typ av brott 
ökat (77% jmf. 74% 2020, 75% 
2016). 

 *Trygg ute ensam sen kväll påvisar 
att färre känner sig trygga (47% jmf. 
57% 2020, 55% 2016). 
*Otrygg ute ensam sen kväll ökat 
över tid, fler upplever otrygghet 
(36% jmf. 26% 2020, 31% 2016). 

Tilltron till 
polisen har ökat 
över tid, dock 
minskat 
2020/2021. 

-
■ 

- ------



 
Sösdala 

*Nedskräpning minskat 
över tid (35% jmf. 42% 
2020, 43% 2016). 
*Skadegörelse ökat något 
under 2021 (33% jmf. 28% 
2020, 32% 2016). 

Flertalet kategorier 
låg betydligt högre 
under 2016/2017. 
*Narkotika- 
påverkade 
personer utomhus 
har dock ökat under 
2021 (16% jmf. 9% 
2020, 17% 2016). 

*Bilar kör för fort legat högst över 
tid, ökat under 2021 (52% jmf. 48% 
2020, 51% 2016). 
*Buskörning moped/mc har legat 
högt och ökat under 2021 (25% 
jmf. 22% 2020, 35% 2016). 

Låga, stabila siffror 
över tid, 
minskningar i flera 
kategorier. 
*Inte utsatt för 
brott på en fortsatt 
bra nivå, ökat (81% 
jmf. 77% 2020, 73% 
2016). 

*Oro inbrott bostad minskat 
över tid (51% jmf. 57% 2020, 
63% 2016). 
*Oro inbrott förråd samma 
som ovanst. (52% jmf. 53% 
2020, 62% 2016). 
*Oro för någon typ av brott 
legat högt över tid (68% jmf. 
68% 2020, 75% 2016). 

*Trygg ute ensam sen kväll ser 
bättre ut över tid (61% jmf. 
60% 2020, 54% 2016). 
*Otrygg ute ensam sen kväll 
ser bättre ut, färre otrygga 
(23% jmf. 24% 2020, 33% 
2016). 

Tilltron till 
polisen har 
minskat något 
över tid. 

 
Tyringe 

*Nedskräpning ökat över 
tid (43% jmf. 33% 2020, 
26% 2016). 
*Skadegörelse ökat över tid 
(42% jmf. 34% 2020, 32% 
2016). 

Samtliga kategorier 
stabila över tid, låga 
siffror, mindre 
förändringar. 
*Narkotika-
påverkade 
personer utomhus 
ökat över tid (18% 
jmf. 17% 2020, 9% 
2016). 

*Ungdomsgäng bråkar och stör 
ordningen ökat (24% jmf. 19% 
2020, 18% 2016). 
*Bilar kör för fort höga siffror över 
tid, dock minskat under 2021 (48% 
jmf. 61% 2020, 55% 2016). 
*Buskörning moped/mc legat högt 
över tid, minskat under 2021 (25% 
jmf. 34% 2020, 32% 2016). 

Låga, stabila siffror 
över tid. 
*Inte utsatt för 
något brott legat på 
en bra nivå över tid 
(74% jmf. 73% 
2020, 77% 2016). 

*Oro inbrott bostad ökat 2021(57% 
jmf. 49% 2020, 60% 2016). 
*Oro inbrott förråd samma som 
ovanst. (54% jmf. 50% 2020, 55% 
2016). *Oro fordon samma som 
ovanst. (57% jmf. 51% 2020, 51% 
2016). 
*Oro för någon typ av brott legat 
högt över tid (74% jmf. 66% 2020, 
72% 2016). 

*Trygg ute ensam sen kväll 
försämrats något över tid (49% 
jmf. 49% 2020, 54% 2016). 
*Otrygg ute ensam ute sen 
kväll ökat 2021, fler upplever 
otrygghet (40% jmf. 31% 2020, 
36% 2016).  
 

Tilltron till 
polisen har ökat 
över tid, dock 
minskat på 
senare tid. 

 
Vinslöv 

*Nedskräpning ökat över 
tid (42% jmf. 36% 2020, 
29% 2016). 
*Skadegörelse minskat 
2021 (40% jmf. 42% 2020, 
30% 2016). 

Låga siffror över tid, 
har minskat i 
samtliga kategorier.  

*Ungdomsgäng bråkar och stör 
ordningen ökat över tid (29% jmf. 
25% 2020, 16% 2016). 
*Bilar kör för fort högt men 
minskat över tid, (54% jmf. 59% 
2020, 62% 2016).  
*Buskörning moped/mc ökat (43% 
jmf. 38% 2020, 30% 2016). 
 

Låga, stabila siffror 
över tid, minskat i 
flertalet kategorier 
2021. 
*Inte utsatt för 
brott på en fortsatt 
bra nivå (79% jmf. 
72% 2020, 77% 
2016). 

*Oro inbrott bostad ökat 2021 
(58% jmf. 53% 2020, 64% 2016). 
*Oro inbrott förråd minskat över 
tid (52% jmf. 54% 2020, 58% 2016). 
*Oro fordon minskat något 2021 
(58% jmf. 60% 2020, 58% 2016). 
*Oro för någon typ av brott ökat 
(75% jmf. 72% 2020, 74% 2016). 

*Trygg ute ensam sen kväll 
stabilt över tid, ser bättre ut 
2021 (56% jmf. 54% 2020, 57% 
2016). 
*Otrygg ute ensam sen kväll 
minskat 2021, färre upplever 
otryghhet (24% jmf. 33% 2020, 
28% 2016). 

Tilltron till 
polisen har ökat 
över tid, dock 
minskat 
2020/2021. 

 
Tätort 

*Nedskräpning ökat över 
tid (44% jmf. 39% 2020, 
35% 2016). 
*Skadegörelse samma som 
ovanst. (43% jmf. 34% 
2020, 31% 2016). 
 
 
 

Låga siffror över tid, 
dock ökat något. 
*Berusade personer 
utomhus (24% jmf. 
22% 2020, 19% 2016). 
*Narkotika-påverkade 
personer utomhus 
(25% jmf. 22% 2020, 
17% 2016). 

*Ungdomsgäng bråkar och stör 
ordningen ökat (34% jmf. 27% 
2020, 20% 2016). *Bilar kör för fort 
hög nivå över tid (51% jmf. 50% 
2020, 49% 2016). *Buskörning 
moped/mc ökat över tid (37% jmf. 
35% 2020, 23% 2016). 
*Trafikregler respekteras inte ökat 
över tid (39% jmf. 37% 2020, 28% 
2016). 

Låga siffror över tid. 
*Inte utsatt för 
brott på en fortsatt 
bra nivå, minskat 
något över tid (73% 
jmf. 70% 2020, 81% 
2016). 

*Oro inbrott bostad oförändrat 
över tid (49% jmf. 49% 2020, 48% 
2016). *Oro inbrott förråd ökat 
över tid (57% jmf. 56% 2020, 49% 
2016). *Oro fordon ökat (60% jmf. 
56% 2020, 54% 2016). 
*Oro för någon typ av brott hög 
nivå över tid (77% jmf. 75% 2020, 
73% 2016). 

*Trygg ute ensam sen kväll 
högt över tid, dock minskat 
2021 (38% jmf. 42% 2020, 45% 
2016). 
*Otrygg ute ensam sen kväll 
högt över tid, dock minskat 
2021 (44% jmf. 47% 2020, 37% 
2016). 

Tilltron till 
polisen har ökat 
över tid. 

 

-.~--

- -------



                                                                 PROBLEMINDEX 
(sträcker sig mellan 0–6, där ett lågt värde tyder på en hög upplevd trygghet) 

                                           2021 2020 2016 

Hässleholm 2,13 2,03 2,06 

Bjärnum/Vittsjö 1,81 2,19 2,03 

Hästveda 2,72 2,25 2,38 

Sösdala 1,84 1,66 2,44 

Tyringe 2,31 2,06 2,03 

Vinslöv 1,91 2,09 2,00 

Tätort 2,69 2,47 2,31 

 

I 

I I 

I 



Problem och åtgärdslista 
Trygghetsvandring Vinslöv 2020-11-05.  
Röd=Har inte genomförts/kommer ej genomföras, Gul=Ska ses över ytterligare/planeras att genomföras, Grön=har genomförts/genomförs 

 
Vart? Problem Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

/kommentar 
Järnvägsstationen Cykelstölder. 

 

 

 

 

 

Gångtrafikanter genar över 

vägen från stationen till 

torget. 

 

 

 

Stenar kastas ut på vägen 

under tunneln i anslutning till 

stationen. 

Cyklar står öppet/obevakade 

i cykelställ. Det finns inget 

ställe där man kan ställa in 

dem. 

 

 

Det finns inget 

övergångsställe i direkt 

anslutning till stationen. 

 

 

 

Stenbeläggning med lösa 

stenar. 

-Cykelförråd. 

-Kamerabevakning. 

 

 

 

 

-Övergångsställe från 

Järnvägsstationens västra 

del till torget. 

 

 

 

-Annan form av 

beläggning/stenar. 

Tekniska förvaltningen/ 

/kommunledningen 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen. 

 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen/ 

Trafikverket. 

Rensning av cyklar 

görs efter en viss tid. 

Åtgärdsförslagen 

kommer ej att 

genomföras. 

 

Ev. Omgestaltning 

2022 (Leader-

projekt). 

 

Tekniska 

förvaltningen har 

varit på plats och 

rensat vägen från 

stenar. Trafikverket 

har inte gett någon 

kommentar. 

Torget Mörkt/otryggt under 

kvällstid. 

 

 

 

Buskörning med moped/bil. 

Trasig belysning/svag 

belysning. 

 

 

 

Torget är en central och 

öppen plats som bjuder in 

till att köra runt. 

-Se över 

belysningen/byta ut den 

trasiga. 

 

-Någon form av 

farthinder/ombyggnad. 

Tekniska förvaltningen. 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen. 

Belysningen har 

bytts ut, ny armatur. 

 

 

 

Ev. Omgestaltning 

2022 (Leader-

projekt) 



Trädgårdsgatan Överhäng av växtlighet på 

trottoaren. 

 

 

 

Fastigheter underhåller inte 

träd/buskage. 

-Prata med 

fastighetsägarna 

 

-Gör en felanmälan på 

kommunens hemsida. 

Fastighetsägarna. ”Eget ansvar” 

Parkeringen vid 

förskolan Frö & 

Freja 

 

 

 

Drogförsäljning på 

parkeringen utanför 

förskolan. 

Dold plats/tillhåll under 

kvällstid. 

-Ökad tillsyn av Polis. Polisen. Polisen har ökat sin 

närvaro. 

 

 

Det ska även hållas 

ett möte kring bl.a. 

kamerabevakning. 

Korsning 

Trädgårdsgatan/ 

Föreningsgatan 

 

Hög hastighet i förhållande 

till omgivningen/ 

trafiksituationen. 

 

 

 

Risk för olyckor mellan 

gång/cykeltrafikanter och 

bil/lastbil. 

Hastighet 50km/h på 

Trädgårdsgatan precis innan 

korsningen. 

 

 

 

Gång/cykelbanan tar slut 

mitt i korsningen. 

-Ändra hastigheten till 

30km/h. 

 

-Förlänga 

gång/cykelbanan eller  

åtgärda med 

övergångsställe och/eller 

cykelöverfart. 

Tekniska förvaltningen. 

 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen. 

Sett över hastigheten 

men kommer inte att 

ändra den. 

 

 

Ev. Omgestaltning 

2022 (Leader-

projekt) Måla 

gång/cykelbana. 

 

Korsning 

Föreningsgatan/ 

Storgatan 

Övergångsstället känns 

otryggt att gå över. 

 

 

På ena sidan av 

övergångsstället är det en 

mycket liten yta att gå på och 

extra svårt för t.ex. 

rollatorer/rullstol att ta sig 

fram.  

Mörkt vid övergångsstället 

kvällstid. Det är inte 

tillräckligt uppmärksammat 

att det är ett övergångsställe. 

 

 

Smal trottoar samt 

lyktstolpar mitt i trottoaren. 

-Ökad belysning och 

bättre skyltning för 

övergångstället t.ex. med 

hjälp av ”blinkande 

vägmärken”. 

-Bredda trottoaren samt 

ändra placeringen av 

stolparna. 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

Trafikverket. 

Anser inte att 

detekteringen på de 

digitala skyltarna är 

tillräckligt säker. 

Kan ge en falsk 

trygghet. 

 

Kommer att ses över 

ytterligare för en 

eventuell åtgärd. 



Korsning 

Storgatan/ 

Ljunggatan 

Mörkt/upplevs otryggt under 

kvällstid. 

 

 

Trasig belysning. -Åtgärda belysningen. Trafikverket. Ingen kommentar 

kring detta. 

Parkallén mot 

Badhusparken 

Mörkt/upplevs otryggt under 

kvällstid. 

 

 

Vägmärket för 

återvändsgränd otydligt/slitet. 

 

 

Vid badhusparkens västra 

ingång sitter två gamla 

vägmärken som anger att det 

är förbud mot hundar och 

cyklar i parken. 

Ej tillräcklig belysning. 

 

 

 

Vägmärket är gammalt och 

inte underhållet. 

 

 

Otydligt vad som gäller. 

Vägmärkena är 

slitna/blekta. 

-Ökad belysning. 

 

-Byta ut vägmärket. 

 

-Ta ned vägmärken. 

Tekniska förvaltningen. 

 

 

 

Tekniska förvaltningen. 

 

 

 

Tekniska förvaltningen. 

Ev. Omgestaltning 

2022 (Leader-

projekt). 

 

Kommer att bytas ut. 

 

 

 

Kommer tas ned. 

Badhusparken Mörkt/ upplevs otryggt under 

kvällstid. 

 

 

Belysning saknas i stora 

delar av parken. 

-Ökad belysning, särskilt 

efter det naturliga 

gångstråk som kommit 

att uppstå i parken. 

Tekniska förvaltningen. Kommer i nuläget ej 

öka belysningen i 

parken med 

anledning av det 

naturliga växt-

/djurlivet. 

 

Ev. Omgestaltning 

2022 (Leader-

projekt). 

Lagerlokal/ 

silosar 

Blivit ett tillhåll för barn och 

ungdomar. En farlig plats 

med risk för olyckor. 

 

Ingen har tagit ansvar för att 

underhålla 

byggnaden/området. Det har 

förfallit. 

-Se över vad som kan 

göras/ vem som har 

ansvar för vad. 

Miljö- och 

stadsbyggnadsförvaltninge

n/ Trafikverket. 

Kommer inte göra 

något kring detta i 

nuläget. Finns ej 

resurser.  



Storgatan vid 

gamla mejeriet 

Mörkt/upplevs otryggt under 

kvällstid. 

 

 

Svårt att gå över vägen på ett 

säkert sätt. 

Ingen belysning. 

 

 

 

Inget övergångsställe på den 

sidan av Storgatan. 

-Ökad belysning. 

 

 

 

-Övergångsställe. 

Trafikverket. 

 

 

 

Trafikverket. 

Ingen kommentar 

kring detta. 

 

 

Kommer inte att 

anlägga ett 

övergångsställe då 

vägen inte är 

tillräckligt 

trafikerad. 

 



Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 20 

SAI'v11v1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Revisionsrapport - granskning av budgetprocessen i 
Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/683 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar 
läggs till handlingarna. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Hässleholms kommun granskat kommunens budgetprocess vars syfte 
var att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig budgetprocess. Deras 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens styrning av budgetprocessen 
är otillräcklig. Det anses att det saknas en tydlig och fömtsägbar budgetprocess samt 
en tillräcklig uppföljning för att säkerställa en budget i balans. Konsekvensen av 
detta blir enligt EY:s bedömning att fullmäktiges budget förlorar styrande effekt i 
kommunen. Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen 
följande: 

• 

• 

• 

• 

Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen . 

Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 
resursfördelningssystemen. 

Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska 
utveckling inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter utnyttjandet 
av resultatutjämningsreserven. 

Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i 
syfte att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som 
möjligt. 

Ekonomiavdelningens svar framgår enligt nedan. 

Kommunful lmäktige 

Utdraget bestyrkes 

8 (52) 



SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

Häss halms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Genom riktlinjer tydliggöra budgetprocessen 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att budgetprocessen 
behöver tydliggöras. Ekonomiavdelningen kommer att skicka ut anvisningar i 
samband med uppstart av budgetprocessen. Syftet är att få en mer samlad och 
effektiv process där samtliga förvaltningar och nämnder tillsammans med 
kommunstyrelsen arbetar för att få en samsyn i kommunens utmaningar och 
forutsä ttningar. 

Uppdatera den demografiska prognosen vilken ligger till grund för 
resursfördelningssystemet 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att den demografiska 
prognosen, vilken ligger till grund för resursfördelningssystemet, måste uppdateras. 
Budgetfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 234, om Strategisk plan 
2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. I miljö- och 
stads byggnadsnämndens driftbudget finns 100 tkr årligen öronmärkt till 
framtagning av befolkningsprognos vilket innebä.r att i budgetprocesserna framöver 
kommer uppdaterade befolkningsprognoser att finnas tillgängliga. På så vis kommer 
korrekta förutsättningar för planering av verksamheterna att skapas. 

Upprätta en långsiktig plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling 
inklusive en plan för att nå en ekonomi i balans efter nyttjande av 
resultatutjämningsreserven 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att upprätta en långsiktig 
plan för kommunens förväntade ekonomiska utveckling inklusive en plan för att nå 
en ekonomi i balans efter nyttjande av resultatutjärnningsreserveo. 
Ekonomiavdelningen kommer att titta över hur en långsiktig plan för kommunens 
förväntade ekonomiska utveckling kan anpassas i samband med kommande 
budgetprocess. 

Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska tillämpning av 
resultatutjämningsreserven föregås av en bedömning av 
skatteunderlagsutvecklingen. Detta genom att jämföra utvecklingen för budgetåret 
med utvecklingen under de 10 föregående åren. Likaså ska det göras en bedömning 
av när konjunktu.ren återhämtat sig. Om konjunktumedgången befaras bli långvarig, 
mer än två år, kommer åtgärder vidtas för att anpassa kostnaderna. 

Stärka den kontinuerliga kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte 
att säkerställa att åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-28 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen delar revisionens uppfattning om att stärka den kontinuerliga 
kontrollen av nämndernas ekonomiska utveckling i syfte att säkerställa att styrande 
åtgärdsplaner upprättas i ett så tidigt skede som möjligt. 

Vid en prognostiserad avvikelse mot budget, ska aktuell nämnd fatta beslut om 
åtgärder. om grund till beslutet görs en redogörelse för de verksamhetsmässiga och 
ekonomiska effekterna av dessa åtgärder. I samband med första uppföljningstillfallet 
per den 28 februari ska åtgärdsplanen upprättas. Nämndens upprättade åtgärdsplan 
är den som gäller för året men kan, vid förändrad prognos, revideras under året. 

Ekonomiavdelningen kommer att skapa en enhetlig mall för åtgärdsplan med en 
tydlig struktur. tgärdsplanen ska sträcka sig över både innevarande och kommande 
år för att få en långsiktighet i de åtgärder som vidtas, samt för att få en tydlig bild 
över den ekonomiska delårs- och helårseffekten. På så vis kan kommunstyrelsen ta 
en mer aktiv roll i uppföljningen och åtgärdsplaneringen av nämndernas 
ekonomiska resultat i ett tidigt skede. 

Revisorernas ordförande, Emil ilsson, föredrar ärendet i kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-02, § 12, följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen antar ekonomiavdelningens svar på revisionens 
iakttagelser avseende granskning av budgetprocessen i Hässleholms 
kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar läggs åll handlingarna. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet och medges lämna en 
protokollsan teckning. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag åll beslut. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Kommunrevisorerna 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 34 

Upphävande av handlingsplan till Hässleholms 
kommuns integrationsstrategi 
Dnr: KLF 2021/906 

Beslut 

Kommunstyrelsen upphäver "Handlingsplan till Hässleholms kommuns 
integrationsstrategi''. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmarknadsnämnden har den 14 december 2021, § 110, beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen att styrdokumentet "Handlingsplan till Hässleholms kommuns 
integrationsstrategi" upphävs. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har i samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
kommunledningsförvaltningen, genomfört en kartläggning av genomförandet av 
handlingsvägarna inom delmålen i integrationsstrategin. Av kartläggningen framgår 
att ett flertal av handlingsvägarna redan styrs enligt lag eller nationella respektive 
kommunala styrdokument. Resterande handlingsvägar är pågående arbete eller har 
blivit inaktuella på grund av organisationsförändringar. De bedömer därför att 
handlingsplanen bör upphävas och att integrationsstrategin istället bör följas upp 
årligen i samband med kommunens övergripande struktur för planering, 
uppföljning och kontroll. 

Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ifrågasätta 
arbetsmarknadsnämndens bedömning och föreslår därför att handlingsplanen 
upphävs. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-02-16, § 25, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen upphäver "Handlingsplan till Hässleholms kommuns 
integrationsstrategi". 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Arbetsmarknadsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Riktlinjer för grafisk profil - uppdatering och 
komplettering 
Dnr: KLF 2022/47 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ny version av "Riktlinjer för grafisk profil" antas. 

2. Kommunikationschefen ges mandat att fatta framtida beslut kring 
särprofilering av vissa kommunala verksamheter och projekt. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering 
enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslagsyrkandet och finner 
arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunikation är en grundläggande del av kommunens service till medborgarna. 
Med hjälp av proaktivt kommunikationsarbete kan vi sätta gemensamma mål, 
förverkliga beslut och utveckla våra verksamheter. Kommunikationspolicyn (KF 
2019) klargör ansvarsfördelning och anger viljeinriktning och ambitionsnivå. Under 
policyn finns det mer specifika riktlinjer. De som behandlar mediekontakter, sociala 
medier och kriskommunikation uppdaterades av kommunstyrelsen 2020. Nu har 
även riktlinjerna för kommunens grafiska profil setts över. 

Logotypen 
Vi har haft samma grafiska profil sedan 2010, då en större revidering gjordes och 
logotypen stiliserades. Logotypen är oförändrad i denna uppdatering. Alla våra 
verksamheter är en del av samma organisation, och vi har ett gemensamt 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

varumärke: Hässleholms kommun. Kommunens logotyp är vår gemensamma 
symbol, vilket kommunikationspolicyn slår fast. Kommunen ska alltid vara tydlig 
som avsändare och signalera identiteten i grafisk form, text och budskap. 

En utveckling av nuvarande profil 
Målet med det nya förslaget är ett mer modernt uttryck och en större tydlighet kring 
vilka regler som gäller. Det rör sig om en utveckling av de delar som finns i 
nuvarande profil och vissa kompletteringar. Det kommunikationsmaterial vi har 
idag kan på så vis fortfarande användas. Det är först när det är dags att byta ut 
gammalt eller göra nytt material som det nya uttrycket kommer att tillämpas. 

I den uppdaterade grafiska profilen står flexibilitet, funktionalitet och 
användarvänlighet i fokus. Den är tillåtande och gör det möjligt för olika 
verksamheter att profilera sig, utan att kommunens identitet går förlorad. 

Några av kompletteringarna är att delar från vapnets form har plockats ut för att 
användas som grafiska element, antalet designfårger har utökats och typsnittet 
Garamond byts ut mot Cambria, som fungerar bättre att läsa digitalt. 

Grafisk handbok som komplement till riktlinjerna 
Riktlinjerna är betydligt mer komprimerade och kortfattade i den omarbetade 
versionen. Här finns enbart övergripande regler för logotyp, färger, typografi, 
trycksaker och annonser. Riktlinjerna ska sedan kompletteras med en grafisk 
handbok med exempel på tillämpningar. Syftet är att på så sätt vägleda, inspirera 
och underlätta för verksamheterna att tolka riktlinjerna. Handboken ska vara ett 
funktionellt arbetsverktyg som kontinuerligt utvecklas och uppdateras av 
kommunikationsenheten på kommunledningsförvaltningen. 

Verksamheter med egen grafisk profil 
Kommunen har idag ett mindre antal särprofilerade verksamheter med egna 
logotyper och grafiska profiler; de kommunala bolagen samt Hässleholm Kulturhus, 
Hovdala naturområde, Hovdala slott, Europaforum Hässleholm, Hässleholms 
Gymnasium och Norra station. Det är viktigt att hålla nere antalet och sträva efter 
att vi är en kommun, en avsändare. Dels för att vara tydliga mot kommuninvånarna 
och andra mottagare om vad som är kommunala verksamheter, dels av ekonomiska 
skäl för att inte i onödan lägga pengar på att ta fram eget material och egna mallar. 

I undantagsfall kan det ändå vara motiverat med särprofilering eller egna symboler 
över kortare eller längre tid. För en större flexibilitet och snabbare beslutsgång 
föreslås att kommunikationschefen ges mandat att fatta framtida beslut kring 
särprofilering av kommunala verksamheter och projekt. 

Kommunstyrelsen 

Josteriog 6 ,\'\J Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-02-16, § 22, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

1. Ny version av "Riktlinjer för grafisk profil" antas. 

2. Kommunikationschefen ges mandat att fatta framtida beslut kring 
särprofilering av vissa kommunala verksamheter och projekt. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
De kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Handläggare 
Svetlana Sidorova 
0451-26 70 29 
Svetlana.sidorova@hassleholm.se 

PROTOKOLL 

Datum 2022-03-1 O 

Protokoll fört vid POSOM ledningsgrupp 

SF, Hässleholm, Visheten 2022-03-10 kl 16:00-17 :30 

Närvarande: 
SF:, Robin Gustavsson, Anders !versen, Elin Hesslefors, Svetlana Sidorova 
BUF: 
Polisen: Maria Roos Brostedt 
Rtj: Johan Wendt 
OF: Yvonne Kvist 
TF: 
Svenska kyrkan: Magnus Lennartsson 
Regionen: Camilla Danielsson 
Kommunledningskontoret: Kajsa Hermansson 
Adjungerade: Uno Nilsson 

1. Mötet öppnas 
Sammankallande Robin Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Sekreterare för mötet samt justerare 
Svetlana Sidorova utsågs att föra protokoll 
Anders I versen utsågs att justera protokollet 

3. Upprop och närvaro 
Närvaro av de kallade framgår av redovisningen ovan 

4. Dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor 

5. Protokoll från föregående möte 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokoll är ej justerat pga 
justeringsman har slutat på förvaltningen. Mötet justeras av styrgruppen på plats. 

6. Uppdatering ledningsgrupp och stödgrupp 
LG: 
Maria Roos Brostedt /polisen ersätter Daniel Borg. 
Johanna Lindqvist/BUF har avslutat uppdraget 

Socialförvaltningen/ Förvaltningsstab 

Postadress: Hässleholms kommun, Socialförvaltningen, 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 
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Kenneth Persson/OF har avslutat uppdraget 
Yvonne K.vist/OF kommer att avsluta uppdraget 
Vakanta platser: 
Ordinarie Operativ samordnare 
Ersättare Ordinarie Operativ Samordnare 
Ersättare Omsorgsförvaltningen 
Ordinarie B UF 
Ordinarie TF 
Förvaltningarna med vakanta platser uppmanas att inkomma med förslag på nya 
representanter. 
Stödgruppen. Nya medlemmar 
Valeria Wirödal, hygiensjuksköterska, Omsorgsförvaltningen 
Ulrika Bredvad Jensen, undersköterska, Region Skåne 
Listan bör kompletteras med ytterligare några personer. 

7. Verksamhets berättelse 2021 
Godkänns. Bifogas socialnämndens verksamhets berättelse via nämndsekreterare Elin 
Hesslefors 

8. Verksamhetsplan 2022 
Godkänns. 

9. Anmälan till Webbinarium den 17 mars 
Intresse finns och anmälan kommer att göras. Webbinarium är tillgängligt i efterhand 
under 3 månaders tid. 

10. Planering för Stödgruppen 
Sus Lantz, Anders !versen och Robin Gustavsson utses att komma med förslag till 
program för stödgruppens träff den 5 maj 2022. 
Uno Nilsson har utarbetat ett krisscenario i utbildningssyfte och erbjudit sig att 
överlämna information till Robin Gustavsson för eventuell övning med POSOM 

11. Information om aktuella händelser 
Diskussion och information kring flyktingsituationen samt vilka åtgärder Hässleholms 
kommun vidtar för tillfallet. Berörda förvaltningar jobbar med att ta fram planer på 
åtgärder, översyn av rutiner samt beslutsdelegationer. Kontaktcenter är en viktig del i 
arbetet med flyktingmottagandet. Stort intresse från kommunmedborgare att bistå med 
hjälp till ukrainska flyktingar. Ca 7 5 st personer har anlänt till Hässleholm hitintills, en del 
kommer att fortsätta vidare inom landet. Pågående samarbete mellan Länsstyrelse, 
Region Skåne, Migrationsverket och kommunerna. 

12. Övriga frågor 
Johan Wendt föreslår att CoSafe används som informationskanal vid större händelser 
även om det inte innebär inkallning av styr- eller stödgruppen. Samtliga håller med att 
användandet av CoSafe app är lämpligt vid överförandet av information inom 

Socialförvaltningen/ Förvaltningsstab 

Postadress: Hässleholms kommun, Socialförvaltningen, 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 
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ledningsgruppen. Viktigt med tydlighet dvs om informationen gäller för kännedom eller 
vid behov av insats. 

13. Nästa möte 
Ledningsgruppen den 5 maj 2022, kl.16:00-17:00 
Stödgruppen den 5 maj kl.17 :30-19:00 

Robin Gustavsson 
Socialnämndens ordförande, 
Sammankallande 

Socialförvaltningen/ Förvaltningsstab 

Administrativ samordnare 

Postadress: Hässleholms kommun, Socialförvaltningen, 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 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2022-02-15, kl. 15:00-16:15 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Sven Lundh (SD) 1:e vice ordförande - via Teams 
Lena Nilsson (S) 2:e vice ordförande 
Maija-Liisa Mogensen (M) 
Joakim Karlsson (M) 
Ola Lindahl (S) - via Teams 
Linda lngvarsson (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) 
Tobias Vemmenby (L) 
Magnus Åkeborn M - via Teams 
Thomas Lindell (S) - via Teams 
Ann Jonsson (FV) - via Teams 
Harriette Holmberg (SD)- via Teams 

Sus Lantz, förvaltningschef §§ 6-16- via Teams 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 6-16 
Gunnel Nordin, verksamhetschef §§ 8-16 - via Teams 
Omid Ismail, ekonomichef §§ 10-10 - via Teams 
Petter Hector, verksamhetschef §§ 13-16 - via Teams 

Lena Nilsson (S) 
Sven Lundh (SD) 

Socialförvaltningen, den 17 februari 2022 

§6 - §16 

Sekreterare 

Ordförande 
Robin Gustavsson (KD) 
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H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Socialnämnden 

Justering 

Justerare 
Lena Nilsson (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Socialnämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2022-02-15 

2022-02-17 

2022-03-10 

Socialförvaltningen 

... ~1M, ... !1e.w~ ..... .. ....... .... ... . 
Elin Hesslefors / 

2022-03-17 

~ /{ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H'"ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

För kännedom § 6 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 7 

Yttrande över Granskningsrapport 2021, hantering av § 8 
orosanmälningar 

Yttrande över Granskningsrapport 2021, samverkan kring barn som § 9 
far illa 

Socialnämndens internbudget 2022 § 10 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2022 § 11 

Socialnämndens verksamhetsplan 2022 § 12 

Revidering av överenskommelse om samarbete mellan § 13 
socialnämnden och omsorgsnämnden Hässleholm kommun 

lnrapportering IVO ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021. § 14 

Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2021, årsberättelse § 15 

Övriga frågor § 16 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H .. ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§6 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Tre förvaltningar: Minnesanteckningar styrgrupp november 2021 

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

3. BuN Yttrande över PM - uppföljning av kostnadsuppföljning per elev 
2021-12-16 

Socialnämnden 

Justering j( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§7 

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 2022-01-18 
2. Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 
3. Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H"" sleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§8 

Yttrande över Granskningsrapport 2021, hantering av 
orosanmälningar 
Dnr: SF 2022/39 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att godkänna yttrandet och överlämnar det som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Efter en granskningsrapport av EY, Ernest and Y oung, 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 kvalite kommer att påverkas. På 
Mottagningsenheten finns hög kompetens i uppdraget, engagerade medarbetare och 
enhetschef vilket är en stor styrka i det fortsatta arbetet. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H .. ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 6, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Att godkänna yttrandet och överlämnar det som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Gunnel Nordin 
Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Justering )( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§9 

Yttrande över Granskningsrapport 2021, samverkan 
kring barn som far illa 
Dnr: SF 2022/53 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Godkänna yttrandet och överlämnar det som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Ernest and Y oung, 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. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 7, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Godkänna yttrandet och överlämnar det som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Socialnämnden 

Justering }I Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 
Gunnel Nord.in 
Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Justering t 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 10 

Socialnämndens internbudget 2022 
Dnr: SF 2022/56 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Internbudget 2022 godkänns. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Lena Nilsson (S) och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till den 
egna budgeten. 

Sven Lundh (SD) och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till 
den egna budgeten. 

Lena Svensson (C) deltar inte i beslutet. 

Yrkande 
Maija-Liisa Mogensen (M) och Moderaterna yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
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. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 8, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Internbudget 2022 godkänns. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering 

74 Ji 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 11 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021 
Dnr: SF 2022/51 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) och Socialdemokraterna yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Se socialförvaltningens verksamhets berättelse 2021. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 9, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 12 

Socialnämndens verksamhetsplan 2022 
Dnr: SF 2022/49 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Verksamhetsplan 2022 godkänns. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Lena Nilsson (S) och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till den 
egna budgeten. 

Lena Svensson (C) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
V erksamhetsplanen 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. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 10, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Verksamhetsplan 2022 godkänns. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering X Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H""ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 13 

Revidering av Överenskommelse om samarbete 
mellan socialnämnden och omsorgsnämnden 
Hässleholm kommun 
Dnr: SF 2022/43 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att fastställa revideringen av överenskommelse om samarbete mellan 
socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholm kommun samt att överlämna 
den till Kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
V erksamhetschefer för socialförvaltningen respektive omsorgsförvaltningen har 
berett ärendet genom att se över överenskommelsen om samarbete mellan 
socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholms kommun och reviderat tidigare 
skrivelse. Se bilaga. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 11, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Att fastställa revideringen av överenskommelse om samarbete mellan 
socialnämnden och omsorgsnämnden Hässleholm kommun och överlämnas till 
Kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Petter Hector 
V erksamhetschef barn och unga 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§14 

lnrapportering IVO ej verkställda gynnande beslut, 
kvartal 4 2021. 
Dnr: SF 2022/36 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
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 rapporteringstillfallet 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. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 12, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Sänt till 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§15 

Tillståndsverksam heten i Hässleholm under 2021, 
årsberättelse 
Dnr: SF 2022/71 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Tillståndsverksamheten i Hässleholms årsberättelse för 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2021, årsberättelse. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 13, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Tillståndsverksamheten i Hässleholms under 2021, årsberättelse godkänns. 

Sänt till: 
Emma Noble 
Tills tåndinspektör 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 16 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Inga frågor ställs. 

Socialnämnden 

Justering J( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
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 

Ordföranderummet, Tingshus gatan, 2022-03-01, kl. 13:30-16: 15 

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

Sus Lantz, socialchef §§ 14 - 15 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 14 - 15 
Petter Hector, verksamhetschef §§ 14 - 15 

Sven Lundh (SD) 
Lena Nilsson (S) 

Socialförvaltningen den 2 mars 2022. 

§§ 14 - 15 

Sekreterare 
Elin Hes 

Ordförande 

I 

, de,-~ ,/;tr--?~~ 
Robin Gustavsson (KD) 

Justerare s~ l~l~ 
Sven Lundh (SD) 
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Hässleholms 
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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-03-01 

2022-03-02 

2022-03-23 

Socialförvaltningen 

2022-03-30 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering ll S_L 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

För kännedom 

Förfrågan om bidrag till Grannsamverkan 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

Utdraget bestyrkes 

§14 

§ 15 

3 (5) 



SAM1viANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§14 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16 § 23 
Uppdatering skrivhandledning 2022 + bilaga 

2. Minnesanteckningar anhörigrådet 2022-02-10 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§15 

Förfrågan om bidrag till Grannsamverkan 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

Socialförvaltningen får i uppgift att skriva fram ett tjänsteärende med förslag till 
beslut för Socialnämnden att besluta om bidrag till Grannsamverkan. Förvaltningen 
får även i uppgift att bedöma om bidrag för enbart 2022 eller för 2022 - 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott har genom Brottsförebyggande rådet tagit del av ett 
brev till Hässleholms kommun från SSF Stöldskyddsföreningen med fråga om 
bidrag till föreningens arbete. Svenska kommuner har i brevet blivit ombedda att 
besluta ta ställning dels om huruvida att ge bidrag, dels om huruvida ett bidrag ska 
ges för enbart 2022 med en summa på 5 000 kr eller för 2022 - 2023 med en 
summa på 10 000 kr. 

Sänt till: 

Fredrik Olofsson, 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
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 

Ordföranderummet, Tingshusgatan, 2022-03-15, kl. 08:30-09:30; 09:50-11 :20 

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

Sus Lantz, socialchef §§ 15-26 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 15-26 
Omid Ismail, ekonomichef §§ 17-17 

Lena Nilsson (S) 
Sven Lundh (SD) 

Socialförvaltningen, den 17 mars 2022. 

§§ 15-26 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
Lena Nilsson (S) 
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Hässleholms 
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 
2022-03-15 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-03-15 

2022-03-17 

2022-04-07 

Socialförvaltningen 

2022-04-14 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering li j{ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

Information : Förslag omorganisation 2022 

För kännedom 

Helårsprognos socialnämnden per februari 2022 

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 2021 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022 

Revidering av ANDT-strategin 

Svar på förfrågan om bidrag till Grannsamverkan 

Socialnämndens kvalitetsberättelse 2021 

Svar på motion 

POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 2022 

POSOM Verksamhetsberättelse 2021 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 15 

§ 16 

§ 17 

§ 18 

§ 19 

§ 20 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

§ 26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§15 

Information: Förslag omorganisation 2022 
Dnr: SF 2022/131 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av förslag på omorganisation av 
socialförvaltningen 2022 och tackar socialchef Sus Lantz för dragningen. 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef Sus Lantz informerar om sitt förslag på omorganisation av 
socialförvaltningen 2022. Förslaget är att låta tre verksamhetsområden bli två och 
att verksamhetsområde vuxen därmed organiseras jämte verksamhetsområde barn 
och unga under verksamhetschef, Petter Hector. Ärendet lyfts i dialog med de 
fackliga representanterna under förvaltningsövergripande samverkan och med 
skyddsombud. 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering j( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 16 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Minnesanteckningar Brå-möte 22-02-17 med bilaga 1-12 

2. Kommunfullmäktiges protokoll § 20 2022-02-28 avseende 
"Revisionsrapport - Granskning av budgetprocessen i Hässleholms 
kommun" 

3. Kommunstyrelsens protokoll § 34 2022-03-02 avseende "Upphävande av 
handlingsplan till Hässleholms kommuns integrationsstrategi" 

4. Kommunstyrelsens protokoll § 39 2022-03-02 avseende " Riktlinjer för 
grafisk profil - uppdatering och komplettering" 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering J{ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 17 

Helårsprognos socialnämnden per februari 2022 
Dnr: SF 2022/130 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Godkänna redovisad årsprognos per februari 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 är det 
beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning i februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering )( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 18 

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism 
Dnr: SF 2022/120 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta anta Lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot vålds bejakande extremism. 

Beskrivning av ärendet 
Se Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds bejakande 
extremism. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 19 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 
2021 
Dnr: SF 2022/118 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 2021. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Ji Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 20 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022 
Dnr: SF 2022/119 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Revidering av ANDT-strategin 
Dnr: SF 2022/132 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta fastställa reviderad ANDT-strategi. 

Beskrivning av ärendet 
Se revidering av ANDT-strategin. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering J( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 22 

Svar på förfrågan om bidrag till Grannsamverkan 
Dnr: SF 2022/92 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Att bidra till grannsamverkan och väljer att bidra med stöd för två år avseende 
2022/2023, med summa 10.000 kr. 

Beskrivning av ärendet 
Grannsamverkan är en väl fungerande brottsförebyggande verksamhet som 
Hässleholms kommun ser positivt till att bidra till för ett framgångsrikt fortsatt 
arbete framåt. Kommunen erhåller kostnadsfritt skyltar och dekaler som vid behov 
delas ut till kontaktombud i grannsamverkan. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-01, § 15, följande: 

Socialförvaltningen får i uppgift att skriva fram ett tjänsteärende med förslag till 
beslut för Socialnämnden att besluta om bidrag till Grannsamverkan. Förvaltningen 
får även i uppgift att bedöma om bidrag för enbart 2022 eller för 2022 - 2023. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

J{ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleho-lms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 23 

Socialnämndens kvalitetsberättelse 2021 
Dnr: SF 2022/129 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Att godkänna framlagt förslag till kvalitets berättelse för 2022. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Lena Nilsson (S) 

Beskrivning av ärendet 
Socialtjänstlagen anger att den som bedriver socialtjänst ska bedriva verksamhet 
med god kvalitet. Socialnämnden ska tillse att verksamheten systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen föreskriver i SOSFS 2011 :9 att 
nämnden ska dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete. Föreskriften 
rekommenderar vidare att nämnden årligen ska sammanställa arbetet i en 
kvalitets berättelse. 

Tanken med en kvalitets berättelse är att den är öppen och tydligt visar 
uppdragsgivare samt andra intresserade parter hur verksamheten har arbetat med 
att utveckla och säkra kvaliten i verksamheten under året som gått samt vidtagna 
åtgärder och uppnådda resultat. 

Sänt till: 
Inger V alencia 
K valitetsutvecklare 
Socialförvaltningen 

Anna J acobsson Lundholm 
K valitetssamordnare 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering J( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 24 

Svar på motion 
Dnr: SF 2022/122 

Beslut 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta föreslå Socialnämnden besluta att 
motionen bifalles på så sätt att låta utreda frågan i enlighet med socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen och omsorgsförvaltningens förslag samt att undersöka 
möjligheten ansöka hos Samordningsförbundet Skåne Nordost (Finsam) om ett 
samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk 
ohälsa i arbete. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) och Sven Lundh (SD) yrkar bifall till ordförandes tilläggsförslag. 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har inkommit med motion angående att få fler i arbete eller 
sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa. 

Tjänstepersoner från arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och om
sorgsförvaltningen träffades den 23 februari. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 
uppfattningen om att förslaget måste utredas vidare för att analysera vilka förut
sättningar som finns för ett genomföra förslaget innan ett koncept kan tas fram. 

Tjänstepersonerna ansåg vidare att förvaltningarna bör samverka i en eventuell 
utredning. Denna utredning kan genomföras först efter förestående lagändringar 
blir kända. 

Sänt till: 
Socialdemokraterna 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 2022 
Dnr: SF 2022/145 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 2022 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 2022. 

Sänt till: 
Svetlana Sidorova 
Administrativ samordnare 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

POSOM Verksamhetsberättelse 2021 
Dnr: SF 2022/146 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

POSOM Verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se POSOM Verksamhetsberättelse 2021. 

Sänt till: 
Svetlana Sidorova 
Administrativ samordnare 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering J( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 17 

Helårsprognos socialnämnden per februari 2022 
Dnr: SF 2022/130 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Godkänna redovisad årsprognos per februari 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 är det 
beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning i februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering )( Utdraget bestyrkes 
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Socialförvaltningen
Prognos feb 2022

Omid Ismail

Hässleholms 
kommun 



Prognos per verksamhetsområde

Budget 
2022

Prognostiserad 
avvikelse mot 
budget (feb) Kommentar

Förvaltningschef 

och stödfunktioner

32 409 1 000 

- vakant juristtjänst i ett par månader, tjänstledigheter 

och föräldraledigheter på ekonomi + 0,75 mkr

- överskott på budgeten för gemensamma kostnader  

+ 0,25 mkr

Vo Barn och Unga

98 538 - 2 900

- Externa HVB + 2,1 mkr

- Familjehemsplaceringar - 5,3 mkr

- Personalbudget + 0,3 mkr

Vo Mottag, stöd och 

prevention 26 971 200 - Vakant samordnare för tre förvaltningar under våren

Vo Vuxna
33 905 1 600

- Sjukskrivningar i vuxens stab samt vakanta tjänster 

på nattjouren och inom boendestöd under våren 

Socialnämnd 1 814 100 Oförändrad budget

Totalt 193 637 0

Investeringar 500 150

► Hässleholm nästa. 



Placeringskostnader externa HVB, exkl

ensamkommande
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Vårddygnsutveckling externa HVB, exkl

ensamkommande

575
529 529

445 434 416
369

277 272
249

316
339341

284 279 288 298 288 298 298

240 248 240 248

10,0 9,1 9,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
8,0 8,0 8,0 8,0

1,0

6,0

11,0

16,0

21,0

26,0

0

100

200

300

400

500

600

700

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Vårddygn HVB exkl ensamkommande

Vårddygn 2021 Vårddygn 2022 Heltidsplaceringar

3 460
3 034 3 141

2 729 2 567 2 576
2 230

1 947
1 756 1 701

1 957 1 9921 824
1 508

0

1 000

2 000

3 000

4 000

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Kostnad HVB exkl ensamkommande

Månadskostnad 2021 Månadskostnad 2022

- -

I I I I I I I I 
■ ■ 
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Familjehemsplaceringar 2021-2022
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► Hässleholm nästa. 



Kostnad familjehemsplaceringar 2018-2022
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► Hässleholm nästa. 



Kostnad placeringar vuxna

Väldigt osäker prognos då vi haft få ärenden i jan-feb. Prognostiserar 

med samma utfall som 2021.
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► Hässleholm nästa. 



Våld i nära relationer
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Handläggare 
   Omid Ismail 
Socialförvaltningen 
 
omid.ismail@hassleholm.se 
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Helårsprognos socialnämnden per februari 2022 

  

Förslag till beslut 

Godkänna redovisad årsprognos per februari 2022. 

 

Sammanfattning  

I Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 är det 
beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning i februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning. 

Bilagor 

Drift- och investeringsanalys SN feb 2022 

 

Sändlista: 

Omid Ismail 

Sus Lantz 

Socialförvaltningen 

 

Omid Ismail  

Hässleholms 
kommun 



Bilaga 1

AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022   Socialnämnden

Ansvar Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer

Budget Redovisat Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, februari 2022 Åtgärder vid prognosunderskott

Februari Februari

750
Socialchef, stab, ekonomienhet, 

systemansvarig, tolkverksamhet
32 409 4 470 31 409 1 000

Överskott på grund av vakant juristtjänst i ett par månader, 

tjänstledigheter och föräldraledigheter på ekonomi. Vi har även överskott 

på budgeten för gemensamma verksamhetskostnader med anledning av 

fortsatt pandemi under våren +250 tkr.

752 Vo Barn och Unga 98 538 14 265 101 438 -2 900

Prognosen för HVB-placeringar visar överskott om cirka 2,1 mkr. Vi 

prognostiserar en kostnadsminskning för externa placeringar med cirka 

10 mkr jämfört med 2021, ett resultat av satsning på 

hemmaplanslösningar genom omplacering till eget HVB samt satsning på 

ett intensivt öppenvårdsteam. Prognosen för familjehemsplaceringar visar 

underskott med cirka - 5,3 mkr. Det är främst budgeten för 

konsulentstödda familjehemsplaceringar som visar underskott. 

Verksamheten arbetar aktivt med att rekrytera fler egna familjehem samt 

omförhandla avtal från konsulentstödda till egna familjehem. Vi 

prognostiserar att kommunen under året kommer att ta över avtal för 7 

av 21 konsulentstödda jour- och familjehem. Personalbudgeten visar 

överskott med 300 tkr på grund av ett par uppsägningar under våren.

Fortsatt fokus på att rekrytera fler egna familjehem  samt 

omförhandla avtal från konsulentstödda till egna familjehem. 

755 Vo Mottag, stöd och prevention 26 971 4 111 26 771 200

Vakant samordnare för tre förvaltningar under våren. 



Bilaga 1

AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022   Socialnämnden

Ansvar Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer

Budget Redovisat Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, februari 2022 Åtgärder vid prognosunderskott

Februari Februari

757 Vo Vuxna 33 905 3 546 32 305 1 600

Överskott på grund av sjukskrivningar i vuxens stab samt vakanta 

tjänster på nattjouren och inom boendestöd under våren. 

Budgetförändringen för dessa tjänster beslutades i februarinämnden och 

vi prognostiserar med att de är tillsatta till sommaren. 

759 Socialnämnd 1 814 272 1 714 100

Lägre arvodeskostnader än budget. Vi har inte gjort några ändringar i 

budgeten trots att utfallet under 2021 var lägre än budget.

TOTALT 193 637 26 664 193 637 0



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022

Projekt Text Investeringsredovisning 2022

Budget Redovisat

Utgifter
Inkomster

(-)

Netto

IP88314 Investeringar SF 2022 500 0 0 0

TOTALT 500 0 0 0

Ansl.

typ



 

Kommentarer

Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, februari 2022

Februari
Februari

350 150

Större delen av förvaltningens investeringar 

gjordes under 2021. Nu återstår investeringar i 

inventerier på Fenix, Individ- och 

familjesupporten, Nattjouren och Tingshuset. 

Bedömningen är att kostnader för investeringar 

kommer att vara lägre än budgeten. 

350 150



Socialnämnden

Kommentarer Ev. frågor till förvaltningen

Åtgärder vid prognosunderskottI 



Svar från förvaltningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 18 

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism 
Dnr: SF 2022/120 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta anta Lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot vålds bejakande extremism. 

Beskrivning av ärendet 
Se Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds bejakande 
extremism. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Datum Diarienummer 
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Handläggare 
   Elin Hesslefors 
Socialförvaltningen 
 
elin.hesslefors@hassleholm.se 
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Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta anta Lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Beskrivning av ärendet 

Se Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism. 

Bilagor 

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism 

Sändlista: 

Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 
 
Kommunfullmäktige 
   

  

Hässleholms 
kommun 
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Lokal handlingsplan för det förebyggande 

arbetet mot våldsbejakande extremism 
Program och handlingsplaner  
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► Hässleholm nästa. 
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Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbe-

jakande extremism i Hässleholms kommun 
Det moderna svenska samhället är byggt på fri åsiktsbildning och en allmän och lika rösträtt. Det 
är utifrån denna princip vi bygger vår tilltro till demokratiska system och respekt för allas lika 
värde. Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är utgångspunkten i det framtida ar-
betet. 

Bakgrund och definition 

Med våldsbejakande extremism avses bland annat den våldsbejakande islamistiska miljön, den 
våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska 
autonoma miljön. Information om respektive extremistmiljö går att finna i Våldsbejakande extrem-
ism i Sverige – nuläge och tendenser 1 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 

inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 

ideologiskt mål 2 

Begreppet handlar med andra ord om personer och/eller grupper som vill skada eller sätta det 
demokratiska systemet ur spel och som inte drar sig för att använda våld för att uppnå sina syf-
ten.  

Kontaktuppgifter till relevanta aktörer finns längst ner i dokumentet. Vid akut situation 
ring alltid 112. 
 

Syfte 

Syftet med handlingsplanen är: 

- att genom förebyggande arbete värna demokratin i Hässleholms kommun mot våldsbeja-
kande extremism, 

- att minimera risker för att individer ansluter sig till våldsbejakande extremism och på ett ti-
digt stadie identifiera/upptäcka tecken och trender hos individer som tyder på våldsbeja-
kande extremism samt 

- att fortsätta med den långsiktiga samverkan i kommunen i arbetet mot våldsbejakande extr-
emism  
 

Mål 

Att Hässleholms kommun i görligaste mån blir en kommun fri från våld, våldsbejakande extrem-
ism, rasism, intolerans och andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänskliga 
relationer. 
 

Uppföljning och revidering av handlingsplan 

En tillsatt arbetsgrupp följer kontinuerligt arbetet mot våldsbejakande extremism på lokal, reg-
ional samt nationell nivå. Den tillsatta arbetsgruppen avrapporterar till Brottsförebyggande rådet 

 
1 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser. Ds 2014:4. Regeringskansliet: Justitiedepartementet.  
2 Socialstyrelsen (2020). Våldsbejakande extremism. Socialstyrelsen, Våldsbejakande extremism (2020) 

http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873
http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-12-7073.pdf#:~:text=V%C3%A5ldsbejakande%20extremism%20%E2%80%93%20st%C3%B6d%20till%20eller%20ut%C3%B6vande%20av,s%C3%A4tt%20riskerar%20att%20drabbas%20av%20extrem-%20ismens%20konsekvenser.


 

 

(Brå) som i sin tur avrapporterar vid behov till kommunstyrelsen. Vid behov, eller årligen, beslu-
tar Brå om revidering av handlingsplanen. Information om våldsbejakande extremistiska gruppe-
ringar ska alltid förmedlas till polisen. 
 
 

Organisationsstruktur för förebyggande arbete i samverkan mellan  
Hässleholms kommun och polismyndigheten 
Hässleholms kommun och polismyndigheten samverkar i framför allt tre olika forum gällande 

frågor som rör/kan röra våldsbejakande extremism. Arbetet är indelat utifrån informationsin-

hämtning från generell samhällsnivå, selektiv gruppnivå och slutligen en samordningsgrupp som 

hanterar samtlig information.  

1. Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod som syftar till att systematisera och 

strukturera faktorer som främst påverkar trygghet i offentlig miljö. Information om om-

ständigheter som påverkar trygghet i den offentliga miljön hämtas in och bearbetas må-

natligen av tjänstepersoner inom kommun och polis. En av indikatorerna som samlas in 

är tecken på våldsbejakande extremism.  

 

2. SSP är ett lokalt drog- och brottsförebyggande samverkansforum mellan skola, social-

tjänst och polis. Verksamheten bygger på ett arbete som utgår från lokala behov och syf-

tar till att skapa en strukturerad lokal samverkan kring kommunens barn och unga. Dag-

ordningen innehåller ett par återkommande punkter där bland annat våldsbejakande extr-

emism är en av dem. 

 

3. Arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism. Polisen sammankallar en arbetsgrupp på 

uppdrag av ReAgera vars huvudfokus är våldsbejakande extremism. I gruppen lyfts hän-

delser i omvärlden som eventuellt kan påverka Hässleholm. Information från både EST 

och SSP bearbetas i den här gruppen. 

Figur 1 Illustration över samverkansstruktur i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

1. EST (Effektiv samordning 
för trygghet)

2. SSP (samverkan 
skola, socialtjänst & 

polis)

3. Polisen: 

arbetsgrupp mot 
våldsbejakande 

extremism

---



 

 

Genomförande 

För att nå ett verksamt och långsiktigt hållbart demokratiarbete i kommunen delas handlingspla-
nen främst in i fyra områden;  

- generella och övergripande förebyggande insatser 

- selektiva och specifika förebyggande insatser 

- det indikerade och individinriktade arbetet 

- det akuta arbetet 
 

Generella och övergripande förebyggande insatser 

Det generella arbetet riktas till samtliga invånare i Hässleholms kommun. Professioner som utför 
de generella förebyggande insatserna arbetar framför allt inom förskola, grundskola, gymnasium, 
särskola, fritidshem, vuxenutbildning, hälso- och sjukvård, fritids- och ungdomsverksamhet samt 
andra föreningar. Det generella arbetet fokuseras kring att stärka skydds- och friskfaktorer i det 
förebyggande arbetet.  

Tidigare erfarenheter presenterade av Säkerhetspolisen3 och Försvarshögskolan4 visar entydigt att 
familjen eller andra anhöriga spelar en central roll i både det förebyggande samt det akuta arbetet 
gällande avhopp. Det är därför av stor vikt att inom kommunen erbjuda föräldrastöd utifrån pre-
missen att rådgivande och stödjande samtal i föräldrarollen utgör ett grundläggande förebyggande 
arbete oavsett vad vi syftar till att förebygga.  
 

Åtgärder:  

- Hässleholms kommun ska upprätthålla en aktuell lägesbild som följs upp månadsvis, arbe-
tet utgår från EST och följs upp i ReAgeras ledningsgrupp. 

- Personal som kan komma i kontakt med aktuella målgrupper ska erbjudas föreläsning om 
våldsbejakande extremism med syftet att öka medvetenhet och framför allt möjlighet att 
fånga upp individer i riskzonen att utveckla ett destruktivt våldsbejakande beteende.  

- Information om tecken, symboler samt riskfaktorer ska erbjudas personal som kan komma 
i kontakt med aktuella målgrupper med syfte att öka möjligheten att upptäcka grupperingar 
och försök till rekrytering. Detta görs av samordnaren för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism.  

- Hässleholms kommun ska fortsätta erbjuda föräldrastöd och social rådgivning. I dagsläget 
erbjuds föräldrastöd via Individ- och familjesupporten och Familjens hus. Individ- och fa-
miljesupporten erbjuder hjälp och stöd till familjer och enskilda som upplever eller har 
upplevt våld i en nära relation, samt till våldsutövare.  

- Hässleholms kommun bör fortsätta att erbjuda föräldrakurser och utbildning för föräldrar i 
ett nytt land och detta även på andra språk.  

 

Selektiva och specifika förebyggande insatser 

De selektiva insatserna kan beskrivas som målinriktade insatser riktade mot riskgrupper eller spe-
cifika problem. Professioner som kan komma att beröras av selektiva förebyggande insatser är 

 
3 Säkerhetspolisen (Säpo) (2010). Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Säkerhetspolisen. Extremistmiljöerna - Säkerhetspolisen 
(sakerhetspolisen.se) [Hämtat 21-11-17]. 
4 Försvarshögskolan (2013). Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland. Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier 

(CATS). 
 

https://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/extremistmiljoerna.html
https://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/extremistmiljoerna.html


 

 

exempelvis poliser, skolpersonal samt socialarbetare. Hässleholms kommun ska beakta genusper-
spektivet i den bemärkelsen att det är som absolut vanligast att män involverar sig på ett fysiskt 
plan medan kvinnor oftast involveras som en stödjande funktion för de extremistiska miljöerna. 
 

Åtgärder:  

- Under SSP-möten mellan skola, socialtjänst och polis ska checklistan över våldsbejakande 
extremism gås igenom då det är en stående punkt på dagordningen. 

- Representant från den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbeja-
kande extremism kommer att erbjuda tillfällen för information om kännetecken och andra 
uppdateringar inför personal som arbetar i miljöer där individer i riskzonen kan identifieras. 
Berörda grupper är framför allt personal inom Socialförvaltningen och Barn- och utbild-
ningsförvaltningen. Informationen kommer att erbjudas via förvaltningsträffar, arbetsplats-
träffar samt kompetensutvecklingsdagar inom skolan. Syftet är att dels höja kunskapsnivån 
dels att hålla arbetet levande.  

- Inkommen information ska bemötas och lyftas i befintliga samverkansforum. 

 

Indikerade individinriktade insatser 

Indikerade och individinriktade insatser riktas till enskilda individer som har uppvisat ett riskbete-
ende. Professioner som utför de individinriktade insatserna arbetar i direktkontakt med individer 
som uppvisar ett riskbeteende, det vill säga personal inom sjukvård och psykiatri, socialarbetare, 
områdespoliser, kuratorer, ungdomsledare och andra yrkesverksamma som arbetar i nära kontakt 
med framför allt ungdomar.  
 

Åtgärder: 

- Personal som möjligen kan komma i kontakt med enskilda individer som har uppvisat ett 
riskbeteende bör erbjudas stöd för att hantera eventuella samtal. Detta kan ske i samråd 
med Förebyggandecentrum.  

- Personal som kommer i kontakt med individer som uppvisar ett riskbeteende måste veta 
vem de ska kontakta och även kontakta dem snarast vid misstanke eller oro. Vid misstanke 
om involvering i våldsbejakande extremistiska rörelser ska information alltid ges till Poli-
sen på 114 14 eller 112 vid akut läge. Om individen är under 18 år ska även en orosanmä-
lan göras till socialtjänsten. Se kontaktuppgifter till övriga stödjande funktioner i bifogad 
bilaga.  

- Den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, be-
stående av representanter från Polis, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen, Kommunledningskontoret och Arbetsmarknadsförvaltningen, kommer kontinuer-
ligt att träffas för att gå igenom dagsläget, eventuella uppdateringar samt informationssats-
ningar. Representanter från den tillsatta arbetsgruppen ansvarar för att sprida information 
mellan respektive verksamhet och arbetsgruppen.  

 

Vid behov av stöd 

Rädda Barnen bemannar en nationell orostelefon för att stödja människor som befinner sig i när-
heten av en person som dras till våldsbejakande extremism. För allmänheten kan orostelefonen 
nås på 020–100 200 och är bemannad på vardagar.  
 



 

 

Syftet med orostelefonen är främst att stödja anhöriga till personer som riskerar att rekryteras till 
och fara illa genom våldsbejakande extremism, men även till de personer som vill lämna en vålds-
bejakande miljö. När du ringer orostelefonen är du anonym, samtalet är kostnadsfritt och syns 
inte på telefonräkningen. Genom orostelefonen kan man även slussas vidare till aktörer på lokal 
nivå. Om ärendet är akut kopplas det till polisen. Inom Hässleholms kommun ska telefonnumret 
spridas via media, sociala medier, kommunens hemsida, under informationsträffar samt via den 
tillsatta arbetsgruppen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
 
För yrkesverksamma som behöver stöd i det lokala arbetet finns en stödtelefon tillgänglig varda-
gar på 08-527 44 290 (Center mot våldsbejakande extremism, CVE). 
 

Avhopparverksamhet 

Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som varken kan tillgodose sina behov själv eller få dem tillgodo-

sedda på annat sätt, rätt att få det stöd och den hjälp de kan behöva efter en individuell prövning. 

Länsstyrelsen Skåne och Polismyndigheten har tillsammans tagit fram webbplatsen Avhoppare 

för den som arbetar med avhopparverksamhet i kommunal eller statlig verksamhet samt inom ci-

vilsamhället.  

 

I Malmö finns konsultationsteamet- stöd för avhoppare som kan arbeta konsultativt mot dig som 
har kontakt med avhopparen eller någon som lever under hot. I Stockholm finns EXIT Fryshu-
set som arbetar med individer som vill lämna nationella rörelser. 
 

Kontaktuppgifter 

Kontakta alltid polisen vid akut situation på 112. Ej akut: 114 14. 
 

Titel  Telefonnummer 

Kontaktperson inom 

Polisen  

Kontaktas alltid vid misstanke om 

involvering i våldsbejakande extrem-

ism. 

070- 231 55 38 

 

Hässleholms kommun Kontaktcenter 0451-26 70 00 

Förebyggandecentrum  Samordnar förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism. 

0451-26 74 60 

Individ- och familje-

supporten 

Rådgivande samtal och familjestöd. 0451- 26 88 60 eller 0451-

26 70 00 (Kontaktcenter) 

Familjens hus Social rådgivning samt föräldraut-

bildning. 

 0451-26 70 00 (Kontakt-

center) 

Mottagningsenheten Frågor gällande oro för barn och 

ungdomar.    

Anmäla oro för något barn eller nå-

gon ungdom. 

0451-26 70 50 eller 0451-
26 70 00 (Kontaktcenter) 

 

https://www.avhoppare.se/
http://www.exit.fryshuset.se/
http://www.exit.fryshuset.se/


 

 

Hjälp och stöd till familjer eller en-

skilda som lever i eller har upplevt 

våld i nära relation. 

Familjerådgivningen Rådgivning i relationen med din 

partner eller med andra närstående. 

0451-26 65 92 

Sociala jouren Vid akuta sociala frågor på kvällar, 

nätter och helger. 

044-775 78 78 

CVE, Center mot vålds-

bejakande extremism 

Stödtelefon för yrkesverksamma 

inom området. 

08-527 44 290 

EXIT Fryshuset Stock-

holm 

Civilsamhället. 

Verksamhet som stödjer de som vill 

lämna nationella rörelser. EXIT 

Fryshuset kan konsulteras.  

08-691 72 60 

Konsultationsteamet 

Plattform Malmö 

Konsultationsteam, ett stöd för av-

hoppare som kan arbeta konsultativt 

mot yrkesverksamma. 

040-34 05 50 

E-post: 

konsultationstea-

met@malmo.se    

Hjälpkällan Civilsamhället. 

Hjälpkällan hjälper dig som vill 

lämna en sluten rörelse och ger även 

stöd till anhöriga. 

070-380 49 90 

Rädda Barnen Oros-

telefon 

Stödtelefon till anhöriga eller perso-

ner som vill lämna våldsbejakande 

miljöer. 

020–100 200 

E-post:  

orostelefonen@rb.se 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:konsultationsteamet@malmo.se
mailto:konsultationsteamet@malmo.se
mailto:orostelefonen@rb.se


 

 

Hemsidor 
 
 
 

 

Adress Innehåll Ansvarig aktör/sök-

väg 

www.avhoppare.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd för den som 

arbetar med av-

hoppare från kri-

minella miljöer. 

Det finns även 

stöd för dig som 

funderar på att 

hoppa av den kri-

minella banan. 

Länsstyrelsen Skåne 

och Polismyndigheten 

www.cve.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd till aktörer 

som arbetar före-

byggande med frå-

gor som rör vålds-

bejakande extrem-

ism. 

Brottsförebyggande 

rådet 

https://www.fryshuset.se/verksamhet/exit/  

[Hämtad 21-10-14] 

För personer som 

vill lämna nation-

ella rörelser, stöd 

till anhöriga samt 

information till 

myndigheter och 

organisationer. 

Fryshuset 

www.hjälpkällan.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd till personer 

som vill lämna 

slutna rörelser.  

Projekt med stöd av 

www.mucf.se    

Rapport Rädda Barnen -det svåra samtalet 

[Hämtad 21-10-14] 

Rapport baserad 

på samtal från an-

höriga, yrkesverk-

samma och andra 

viktiga vuxna till 

Orostelefonen om 

radikalisering un-

der åren 2017–

2020. 

Rädda Barnen 

http://www.avhoppare.se/
https://www.fryshuset.se/verksamhet/exit/
http://www.hjälpkällan.se/
http://www.mucf.se/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/19397/pdf/det_svara_samtalet_final.pdf
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Lokal handlingsplan för det förebyggande 

arbetet mot våldsbejakande extremism 

Program och handlingsplaner  
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► Hässleholm nästa. 



 

 

Hässleholms kommun • Stadshuset • 281 80 Hässleholm • vx 0451-26 70 00 • kommunen@hassleholm.se 
 

Innehållsförteckning 
 

Bakgrund och definition .................................................................................................. 1 

Mål ..................................................................................................................................... 2 

Genomförande ................................................................................................................. 2 

Generella och övergripande förebyggande insatser ..................................................... 2 

Åtgärder: ........................................................................................................................ 2 

Selektiva och specifika förebyggande insatserna .......................................................... 3 

Åtgärder: ........................................................................................................................ 3 

Indikerade individinriktade insatser ............................................................................... 3 

Åtgärder: ........................................................................................................................ 3 

Akuta situationer .............................................................................................................. 4 

Avhopparverksamhet ...................................................................................................... 4 

Kontaktuppgifter .............................................................................................................. 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarienummer: KLK 2016/358 
Fastställt den: 2016-11-28 § 181 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige/Brottsförebyggande rådet 
För uppföljning ansvarar: Brottsförebyggande rådet 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar 
Giltighetsperiod: 2016-11-28--tillsvidare 
Antagen: Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 181 
Ersätter:  
Kommunal författningssamling: H 12  

Hässleholms 
kommun 



1 

 

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds-

bejakande extremism i Hässleholms kommun 
Det moderna svenska samhället är byggt på fri åsiktsbildning och en allmän och lika rösträtt. 
Det är utifrån denna princip vi bygger vår tilltro till demokratiska system och respekt för allas 
lika värde. Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är utgångspunkten i det fram-
tida arbetet. 

”Våldsbejakande extremism handlar om att bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsik-
ter och idéer” (Ur Samtalskompassen1. Ett vägledande material från regeringen om våldsbejakande 
extremism). Begreppet handlar med andra ord om personer och grupper som vill skada eller 
sätta det demokratiska systemet ur spel och som inte drar sig för att använda våld för att uppnå 
sina syften.  

Kontaktuppgifter till relevanta aktörer finns längst ner i dokumentet. Vid akut situation 
ring alltid 112. 

Uppföljning och revidering av handlingsplan 

En tillsatt arbetsgrupp följer kontinuerligt arbetet mot våldsbejakande extremism på lokal, reg-
ional samt nationell nivå. Den tillsatta arbetsgruppen avrapporterar till Brottsförebyggande rådet 
(Brå) som i sin tur avrapporterar till kommunstyrelsen. Vid behov, eller årligen, beslutar Brå om 
revidering av handlingsplanen. Det långsiktiga målet är att arbeta in det förebyggande arbetet 
mot våldsbejakande extremism i redan befintliga strukturer via framförallt Brå och SSP. Inform-
ation om våldsbejakande extremistiska grupperingar ska alltid förmedlas till polisen. 

Bakgrund och definition 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte 
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt 
mål. Med våldsbejakande extremism avses bland annat den våldsbejakande islamistiska miljön, 
den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande vänsterextrem-
istiska autonoma miljön. Information om respektive extremistmiljö går att finna i Våldsbejakande 
extremism i Sverige – nuläge och tendenser (Ds 2014:4)2. 

Syfte 

Syftet med handlingsplanen är: 

- att genom förebyggande arbete värna demokratin i Hässleholms kommun mot våldsbeja-
kande extremism, 

- att minimera risker för att individer ansluter sig till våldsbejakande extremism samt 

- att bygga strukturer och långsiktig samverkan för hur arbetet ska bedrivas inom kommu-
nen. 

                                                 
1 http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/  
2 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser. Ds 2014:4. Regeringskansliet: Justitiedeparte-

mentet. 

http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873
http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873
http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/
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Mål 

Att Hässleholms kommun i görligaste mån blir en kommun fri från våld, våldsbejakande extr-
emism, rasism, intolerans och andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänsk-
liga relationer. 

Genomförande 

För att nå ett verksamt och långsiktigt hållbart demokratiarbete delas handlingsplanen in i fyra 
områden;  

- generella och övergripande förebyggande insatser 

- selektiva och specifika förebyggande insatser 

- det indikerade och individinriktade arbetet 

- det akuta arbetet 

Generella och övergripande förebyggande insatser 

Det generella arbetet riktas till samtliga invånare i Hässleholms kommun. Professioner som ut-
för de generella förebyggande insatserna arbetar framförallt inom förskola, grundskola, gymna-
sium, särskola, fritidshem, vuxenutbildning, hälso- och sjukvård, fritids- och ungdomsverksam-
het samt andra föreningar. Det generella arbetet fokuseras kring att stärka skydds- och friskfak-
torer i det förebyggande arbetet.  

    Tidigare erfarenheter presenterade av Säkerhetspolisen3 och Försvarshögskolan4 visar enty-
digt att familjen eller andra anhöriga spelar en central roll i både det förebyggande samt det 
akuta arbetet gällande avhopp. Det är därför av stor vikt att inom kommunen erbjuda föräldra-
stöd utifrån premissen att rådgivande och stödjande samtal i föräldrarollen utgör ett grundläg-
gande förebyggande arbete oavsett vad vi syftar till att förebygga.  

Åtgärder:  

- Personal som kan komma i kontakt med aktuella målgrupper ska erbjudas föreläsning om 
våldsbejakande extremism med syftet att öka medvetenhet och framförallt möjlighet att 
fånga upp individer i riskzonen att utveckla ett destruktivt våldsbejakande beteende.  

- Information om tecken och symboler ska erbjudas personal som kan komma i kontakt 
med aktuella målgrupper av samordnaren för det förebyggande arbetet mot våldsbeja-
kande extremism med syfte att öka möjligheten att upptäcka grupperingar och försök till 
rekrytering.  

- Hässleholms kommun ska fortsätta erbjuda föräldrastöd och social rådgivning. I dagsläget 
erbjuds föräldrastöd via Barn- och ungdomssupporten och Familjens hus. Familjefrid er-
bjuder hjälp och stöd till familjer och enskilda som upplever eller har upplevt våld i en 
nära relation. Familjebehandlingen är en öppenvårdsinsats som föranleds av en utredning.  

                                                 
3 Säpo (2010) Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Säkerhetspolisen. 
4 Försvarshögskolan (2013) Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland. Centrum för Asymmetriska Hot- och 

TerrorismStudier (CATS) 
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- Hässleholms kommun bör fortsätta samarbetet med föräldrastödskursen för invandrade 
(Älskade Barn) som erbjuds via Studiefrämjandet samt arbeta för att starta fler kurser på 
andra språk. 

Selektiva och specifika förebyggande insatserna 

De selektiva insatserna kan beskrivas som målinriktade insatser riktade mot riskgrupper eller 
specifika problem. Professioner som kan komma att beröras av selektiva förebyggande insatser 
är exempelvis poliser, skolpersonal samt socialarbetare. Hässleholms kommun ska beakta genus-
perspektivet i den bemärkelsen att det är som absolut vanligast att män involverar sig på ett fy-
siskt plan medan kvinnor oftast involveras som en stödjande funktion för de extremistiska mil-
jöerna. 

Åtgärder:  

- Under SSP-möten mellan skola, socialtjänst och polis ska frågan kring demokratiarbete 
lyftas vid varje möte och således bli en stående punkt.  

- Representant från den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbeja-
kande extremism kommer att erbjuda tillfällen för information om kännetecken och andra 
uppdateringar inför personal som arbetar i miljöer där individer i riskzonen kan identifie-
ras. Berörda grupper är framförallt personal inom Socialförvaltningen och Barn- och ut-
bildningsförvaltningen. Informationen kommer att erbjudas via förvaltningsträffar, arbets-
platsträffar samt kompetensutvecklingsdagar inom skolan. Syftet är att dels höja kun-
skapsnivån dels att hålla arbetet levande.  

- Inkommen information ska kontinuerligt diskuteras i det lokala Brå. 

Indikerade individinriktade insatser 

Indikerade och individinriktade insatser riktas till enskilda individer som har uppvisat ett riskbe-
teende. Professioner som utför de individinriktade insatserna arbetar i direktkontakt med indivi-
der som uppvisar ett riskbeteende, det vill säga personal inom sjukvård och psykiatri, socialarbe-
tare, områdespoliser, kuratorer, ungdomsledare och andra yrkesverksamma som arbetar i nära 
kontakt med framförallt ungdomar.  

Åtgärder: 

- Personal som möjligen kan komma i kontakt med enskilda individer som har uppvisat ett 
riskbeteende bör erbjudas stöd för att hantera eventuella samtal. Ett första steg är att an-
vända Samtalskompassen5 som är framtagen av den nationella samordnaren mot våldsbe-
jakande extremism.  

- Personal som kommer i kontakt med individer som uppvisar ett riskbeteende måste veta 
vem de ska kontakta och även kontakta dem snarast vid misstanke eller oro. Vid miss-
tanke om involvering i våldsbejakande extremistiska rörelser ska information alltid ges till 
Polisen på 114 14 eller 112 vid akut läge. Om individen är under 18 år ska även en oro-
sanmälan göras till socialtjänsten. Se kontaktuppgifter till övriga stödjande funktioner i bi-
fogad bilaga.  

                                                 
5 http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/ 

http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/
http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/
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- Den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, be-
stående av representanter från Polis, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen, Kommunledningskontoret och Arbetsmarknad och kompetensutveckling, kom-
mer kontinuerligt att träffas en gång i månaden för att gå igenom dagsläget, eventuella 
uppdateringar samt informationssatsningar. På längre sikt kommer arbetet att föras in i 
befintliga strukturer via framförallt Brå och SSP. Representanter från den tillsatta arbets-
gruppen ansvarar för att sprida information mellan respektive verksamhet och arbetsgrup-
pen.  

 

Akuta situationer 

Vid akuta situationer ska alltid polisen kontaktas på 112. 

Rädda Barnen bemannar en nationell orostelefon  för att stödja människor som befinner sig i 
närheten av en person som dras till våldsbejakande extremism. Orostelefonen nås på 020-100 
200. Telefonen är bemannad på vardagar kl 9.00-12.00 och 13.00-16.00. Resten av tiden finns en 
telefonsvarare där man kan lämna meddelande och sedan bli uppringd. Syftet med orostelefo-
nen är främst att stödja anhöriga till personer som riskerar att rekryteras till och fara illa genom 
våldsbejakande extremism. Orostelefonen fungerar även som en kopplingscentral som slussar 
vidare till aktörer på lokal nivå. I Hässleholms kommun kopplas samtalet vidare till Barn- och 
ungdomssupporten. Om ärendet är akut kopplas det till polisen. Inom Hässleholms kommun 
ska telefonnumret spridas via media, sociala medier, kommunens hemsida, under informations-
träffar samt via den tillsatta arbetsgruppen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism. 

Avhopparverksamhet6 

I Malmö finns Konsultationsteamet - Stöd för avhoppare som kan arbeta konsultativt mot dig 
som har kontakt med avhopparen eller någon som lever under hot. I Stockholm finns EXIT 
Fryshuset som arbetar med individer som vill lämna nationella rörelser. 

  

                                                 
6 Se kontaktuppgifter på nästa sida 

http://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Kris--sakerhet/Stod-for-avhoppare.html
http://www.exit.fryshuset.se/
http://www.exit.fryshuset.se/
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Kontaktuppgifter 

Kontakta alltid polisen vid akut situation på 112. Ej akut: 114 14. 
 

Titel  Telefonnummer Mail 

Kontaktperson inom 
Polisen  

Kontaktas alltid vid 
misstanke om invol-
vering i våldsbeja-
kande extremism. 

010-56 19161  

Hässleholms kommun Växeln 0451-26 70 00  

Drog- och brotts-
förebyggande sam-
ordnare  

Samordnare för det 
förebyggande arbe-
tet mot våldsbeja-
kande extremism. 

0451-26 74 60  

Barn- och ungdoms-
supporten 

Rådgivande samtal 
och familjesamtal.  

0451-26 88 60  BoU-Supporten@hassleholm.se 

Familjefrid Hjälp och stöd till 
familjer eller en-
skilda som lever i el-
ler har upplevt våld i 
nära relation. 

0451-26 70 85  

Familjens hus Social rådgivning 
samt föräldrautbild-
ning. 

0451-26 72 37  

Mottagningsenheten Ställa frågor gäl-
lande oro för barn 
och ungdomar (0-17 
år och/eller göra an-
mälan om oro för 
barn eller ungdom 
under 18 år). 

0451-26 70 91 
 
0451-26 87 00 

 

Sociala jouren Ger hjälp med akuta 
sociala frågor på 
kvällar, nätter och 
helger. 

044-775 78 78  

EXIT Fryshuset Stock-
holm 

Projekt som stödjer 
de som vill lämna 
nationella rörelser. 
EXIT Fryshuset kan 
konsulteras.  

08-691 76 00 exit@fryshuset.se 

Konsultationsteamet – 
Stöd för avhoppare 
(Malmö) 

Konsultativt team 
som finns tillgäng-
ligt för rådgivning. 

040-34 05 50 
0709-42 38 35 

konsultationsteamet@malmo.se  

Rädda Barnens oros-
telefon  

Orostelefonen är 
upprättad av den 
nationella samord-
naren och drivs av 
Rädda Barnen. 

020-100 200  

 
 
 
 

 
 

mailto:exit@fryshuset.se
mailto:konsultationsteamet@malmo.se
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Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 
2021 
Dnr: SF 2022/118 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 2021. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Ji Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-02-25 SF 2022/118 

      

 
 

Handläggare 
   Elin Hesslefors 
Socialförvaltningen 
 
elin.hesslefors@hassleholm.se 
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Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 
2021 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande:  

Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Se Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 2021. 

Bilagor 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 2021 

 

Sändlista: 

Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen 

Hässleholms 
kommun 



 ÅRSREDOVISNING 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-02-17  

  
Handläggare 
Johanna Flogstam  
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 
 
0451-26 74 60 
Johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Verksamhetsberättelse för det brottsförebyggande 
rådet (Brå) 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett referensorgan underställt socialnämnden. 
Brå fungerar som en omvärldsbevakande opinionsbildare och pådrivare som kan 
verka kompetensstödjande både internt och externt genom att till exempel erbjuda 
utbildningar, rikta skrivelser, fungera som remissinstans och sprida information. 
Brå verkar på samhällsnivå och responderar framför allt på kommuninvånarnas 
upplevelser av otrygghet och problem. 

Året som gått 
 
Under 2021 har Brå sammanträtt vid fyra tillfällen. Några av frågorna som har 
diskuterats i rådet under året är: 
 

• Upplevelse av ungas säkerhet och trygghet 

• Den årliga trygghetsmätningen 

• Föreningsdriven nattvandring 

• Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism 

• Feriearbetarnas projekt under sommaren på Förebyggandecentrum 

• Trygghetsvandring och medborgarlöfte 
 

 
Sedan år 2018 finns ett samarbete med stiftelsen nattvandring.nu och i början på 
varje år går information ut till föreningar med barn/ungdomsverksamhet i 
kommunen, om möjligheten att erhålla föreningsbidrag för nattvandring. 
Socialnämnden beslutade under året att avsätta 75 tkr av nämndens 
föreningsbidrag till Brå för att fördela till föreningar som vill nattvandra.  
Under 2021 har sju föreningar varit aktiva och totalt har 52 nattvandringar 
genomförts. Föreningarna är verksamma i Hässleholm, Vinslöv och Sösdala. Efter 
varje vandring har föreningarna återrapporterat till Brå-samordnaren i form av 
loggböcker, vilka sedan har kunnat användas i kommunens lägesbildsarbete. 

Hässleholms 
kommun 
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I polisens medborgarlöfte för 2021 lovade polisen att, tillsammans med 
kommunen, genomföra minst en trygghetsvandring under året. Brå tillsammans 
med Polisen arrangerade och bjöd in till en trygghetsvandring i Hästveda under 
hösten. Detta utifrån resultatet av Polisens trygghetsmätning samt genomförda 
medborgardialoger. På vandringen deltog cirka 20 personer där bland annat 
Polisen, representanter från Brå och tekniska förvaltningen samt politiker fanns på 
plats för att svara på frågor och lyssna in medborgarnas synpunkter. 
Trygghetsvandringar är ett bra sätt för att både inventera den fysiska 
utomhusmiljön ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv samt bidrar till demokrati 
och ökat samhällsengagemang då kommuninvånarna ges möjlighet att själva tycka 
till om sin närmiljö. 
 
Brå har, tillsammans med polisen, stått som avsändare på ett informationsbrev 
som skickats ut till fastighetsägare gällande arbetet med Huskurage. Huskurage är 
en metod som kan hjälpa till att upptäcka våld i nära relation och som ger grannar 
verktyg att agera med hjälp av en policy som säger att man inte tänker ignorera 
om man misstänker att någon far illa. 
 
Under hösten har Brå, tillsammans med Polisen och Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad, bjudit in till en grannsamverkansträff för alla kontaktombud, både 
nya och redan aktiva. I medborgarlöftet för 2020 lovade kommunen och Polisen 
att arrangera en nätverksträff för befintliga kontaktombud och en utbildning för 
nya kontaktombud. Med anledning av Covid-19 ställdes utbildningen under våren 
in och i stället anordnades ett tillfälle för samtliga kontaktombud. Till träffen kom 
cirka 30–40 personer. 
 
 

Måluppfyllelse 

Åtgärderna som genomförts under året har bidragit till det långsiktiga målet för 
brottsförebyggande rådet som är att: ”Minska den upplevda otryggheten och öka 
den faktiska säkerheten i Hässleholms kommun”.  

 

Utveckling på sikt 

På kort sikt har Brå som mål att utveckla arbetet med nattvandring och i större 
utsträckning få med föreningar som verkar i de olika kransorterna till Hässleholm. 
Detta för att få en ökad vuxennärvaro i fler områden samt för att få en mer 
heltäckande lägesbild. 

På lite längre sikt bör Brå förbättra kontakten och samverkan med näringslivet 
och privata fastighetsägare i det brottsförebyggande arbetet. Detta kommer även 
att bidra till en mer nyanserad lägesbild. Arbetet och upplägget med 
grannsamverkan ska vidareutvecklas och kvalitetshöjas för att möta de synpunkter 
som inkommit från kontaktombud. En struktur för uppföljning av 
trygghetsvandringar är under utveckling och skall fortsättningsvis vidmakthållas. 

Johanna Flogstam   Lena Nilsson 

Drog- och brottsförebyggande samordnare  Ordförande Brå 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022 
Dnr: SF 2022/119 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-02-25 SF 2022/119 

      

 
 

Handläggare 
   Elin Hesslefors 
Socialförvaltningen 
 
elin.hesslefors@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 

 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande:  

Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022 godkänns. 

 

Beskrivning av ärendet  

Se Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022. 

Bilagor 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsplan 2022 

Sändlista: 

Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen 
  

Hässleholms 
kommun 
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Datum Diarienummer 

2022-02-17  

  
 

 

Handläggare 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
 
0451-26 74 60 
Johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Verksamhetsplan för Brottsförebyggande rådet (Brå) 
2022 

 

Vision  

Hässleholms kommun ska vara en kommun som är säker och trygg att leva, bo, 
arbeta och vistas i. 

 

Mål  

Öka säkerheten och minska den upplevda otryggheten i Hässleholms kommun.  

 

Uppdrag 

Brå fungerar som en omvärldsbevakande opinionsbildare och pådrivare som kan 
verka kompetensstödjande både internt och externt genom att till exempel erbjuda 
utbildningar, rikta skrivelser, fungera som remissinstans och sprida information. 
Till skillnad från ReAgera, som verkar på framför allt interna upplysningar 
gentemot målgruppen barn och unga och ofta på gruppnivå, verkar Brå på 
samhällsnivå och responderar framför allt på kommuninvånarnas upplevelser av 
otrygghet och problem. 

 

 

 

 

Hässleholms 
kommun 
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Gemensam problembild 

Den gemensamma problembilden baseras på lägesbilden som tas fram genom 
EST-arbetet, polisens årliga trygghetsmätning, medborgardialoger samt 
information från rådets ledamöter och andra samverkansparter. För 2022 
prioriteras följande problemområden: 

• Oro för att vistas utomhus sent på kvällen. 

• Oro för inbrott i bostad och förråd. 

• Oro för den trafikrelaterade brottsligheten såsom buskörning med bilar, 
mopeder samt EPA-och-/A-traktorer. 

• Oro för ungdomsgäng som är ordningsstörande 

• Oro för nedskräpning/skadegörelse 

 

Åtgärder 

Konkreta åtgärder knutna till 2022 års medborgarlöfte: 

• Fortsätta arbetet med nattvandring.  

• Brå ska tillsammans med polisen och Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad bjuda in till en utbildning för kommuninvånare som vill starta 
grannsamverkan samt en informationsträff för befintliga kontaktombud. 

• Brå ska tillsammans med polisen arrangera och bjuda in till minst en 
trygghetsvandring på prioriterade orter/platser. 

 

Övriga åtgärder: 

• Fortsatt arbete med att sprida den våldsförebyggande metoden Huskurage 
till fastighetsägare. 

• Revidera kommunens handlingsplan för ANDTS med fokus på barn- och 
unga. 

 

Kommunikation 

Kommunikation och informationsspridning är, som nämns under rubriken 
”uppdrag”, en av rådets viktigaste uppgifter. Det är ordföranden och samordnaren 
för rådet som har mandat att agera talespersoner för rådet. För att 
kommuninvånarna och andra intresserade ska hållas uppdaterade och informerade 
om vad som diskuteras och eventuellt beslutas i Brå ska minnesanteckningar 
publiceras på kommunens hemsida. Samordnaren tillsammans med ordföranden 
ska också vid behov bjuda in till pressträff alt. skicka ut ett pressmeddelande kort 
efter ett sammanträde. Utöver detta sprider samordnaren och/eller ordföranden 
information som rör rådet eller brottsförebyggande arbete generellt vid behov 
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eller på förekommen anledning. Informationen kan spridas via massmedia, sociala 
medier, kommunens hemsida, etc. 

 

Utmaningar 

Respektive ledamot fyller en viktig funktion i Brå genom att bidra med 
information till och från rådet. En utmaning är att få varje ledamot att känna just 
sin betydelse och medverkan kring den samlade problembilden och för beslutade 
åtgärder. Flera kommunala förvaltningar, privata näringsidkare, föreningar, m.fl. 
spelar stor roll i kommunens brottsförebyggande arbete samtidigt som alla inte 
kan representeras i Brå. Rådet ska därför bli bättre på att bjuda in externa aktörer 
vid behov samt arrangera ett stormöte varje år. 

 

Värdegrund 

Utgångspunkten för Brottsförebyggande rådet i Hässleholms kommun är att 
verksamheten bedrivs utifrån den värdegrund som framgår av Förenta 
nationernas (FN) konvention om mänskliga rättigheter med huvudfokus på artikel 
3 (”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”) och artikel 22 (”Var 
och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet…”). Brå utgår 
även ifrån barnkonventionen som fastslår alla barns lika värde och rättigheter, 
detta med huvudfokus framför allt i grundprincip; artikel 2 (”Om alla barns lika 
värde och rättigheter…”) samt grundprincip; artikel 12 (”Barns rätt att uttrycka 
och bilda åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör hen…”). 

 

 

Brottsförebyggande rådet, Hässleholms kommun 
 
 
Lena Nilsson   Johanna Flogstam 

Ordförande Brå    Drog- och brottsförebyggande samordnare 
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Strategi 
Bakgrund 
Bakgrund 
Olika former av missbruk kostar samhället stora summor pengar och därtill mänskligt lidande för 
dem som missbrukar och för deras anhöriga. En tidig alkohol- och/eller tobaksdebut är en 
riskfaktor för barn och ungdomar. Ansamling av riskfaktorer kan leda till utanförskap som i sin 
tur leder till stora kostnader för kommunen. Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders 
Wadeskog har bl.a. i sin rapport ”Det är bättre att stämma i bäcken än i ån”1 (2008) visat hur en 
kommuns sociala investeringar och förebyggande arbete kan spara miljoner bara genom att ett 
barn hindras från att hamna i utanförskap. 
Enligt folkhälsomyndigheten bygger ett framgångsrikt alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaks- (ANDT) förebyggande arbete på att man driver det över sektorsgränser, engagerar flera 
aktörer och anpassar det efter lokala förhållanden. Man menar också att det är viktigt med 
politisk förankring och att det förebyggande ANDT-arbetet integreras i den ordinarie 
verksamheten.  
 
Syfte 
Syftet med strategin och handlingsplanen är att arbeta fram en långsiktig hållbar struktur och 
organisation för det drogförebyggande arbetet i Hässleholms kommun och att i samverkan med 
andra utnyttja kommunens resurser på effektivaste sätt för att det främjande och preventiva 
arbetet ska bli framgångsrikt. De lokala åtgärderna ska i största möjliga mån vara långsiktiga och 
integreras i förvaltningarnas ordinarie arbete. Strategin och handlingsplanen för det ANDT-
förebyggande arbetet ska ses som en fördjupning och konkretisering av kommunens 
folkhälsostrategi inom området ANDT. Åtgärderna ska därför ur ett folkhälsoperspektiv gynna 
kommunens invånares hälsa med särskilt fokus på barn och ungdomar. 
 
All forskning på ANDT-området visar att tillgängligheten är av största betydelse för 
konsumtionen. Upprätthållande av åldersgränser, antal försäljningsställen och serveringsställen 
för alkohol och tobak, tullens och polisens arbete för att begränsa tillgången på narkotika och 
illegalt införd tobak och alkohol samt lagstiftning för att begränsa tillgången av droger är alltså av 
betydelse för konsumtionens omfattning. Att också arbeta med efterfrågan ger ytterligare effekt 
på konsumtionen. Det kan till exempel handla om att påverka föräldrars kunskap, attityder och 
bjudvanor, exponering för tobak och alkohol, värderingsfrågor och majoritetsmissförstånd bland 
ungdomar. Bäst effekt får man om man arbetar mot både tillgänglighet och efterfrågan parallellt 
enligt t.ex. mpowerprincipen: 
  
Monitor (övervaka statistik och styrdokument) 
Protect (skydda t.ex. att barn utsätts för passiv rökning) 
Offer (erbjud hjälp att minska/sluta) 
Warn (varna och upplys om de hälsoskadliga effekterna) 
Enforce (genomdriv/upprätthåll begränsningar av marknadsföring av drogen) 
Raises (höj skatterna eller kostnaderna för att bruka drogen) 
 
 
 
 
 
                                                           
1 
http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20li
vet/Ingvar%20N%20Fullst%C3%A4ndig.pdf 

http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20livet/Ingvar%20N%20Fullst%C3%A4ndig.pdf
http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20livet/Ingvar%20N%20Fullst%C3%A4ndig.pdf
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Avgränsning 
Strategin har inte fokus på behandling av de som missbrukar droger men redovisar till viss del 
agerande vid upptäckt av missbruk. Behandling av tobaksberoende kan framgå. Utifrån tidigare 
steg i processen med nationellt målområde 11 så gör Hässleholm en prioritering på tobak som en 
inkörsport till de övriga drogerna samt en prioritering av barns förhållande till ANDT. 
 
Definitioner 
ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. 
 
Med droger menar vi i dokumentet alla fyra substanser då de alla uppfyller internationellt 
erkända kriterier för en drogs egenskaper. 
 
Med riskbruk menar vi: Riskbruk pratar man endast om när det gäller drogen alkohol. Ett bruk 
som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala problem utan att det föreligger 
ett missbruk eller beroende. 
 
Med missbruk menar vi: Ett bruk som leder till minst ett av kriterierna nedan under en 12-
månaders period: 

• Individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

• Ett upprepat bruk i situationer som kan medföra betydande risk för fysisk skada, ex. 
bilkörning. 

• Bruk som leder till upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 

• Ett fortsatt bruk av drogen trots medvetenhet att det orsakar negativa konsekvenser 
socialt, samhälleligt eller kroppsligt. 

 
Med beroende menar vi: Kan innebära ett fysiologiskt, psykologiskt och socialt beroende av en 
drog, ofta allt detta. Personen kommer troligtvis att lida av abstinens om drogen tas bort, men det 
kan finnas ett beroende även utan toleransökning och abstinens. 
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Lokala ståndpunkter 
 

• I Hässleholms kommun ska ingen under 18 år dricka alkohol. 
• I Hässleholms kommun har vi nolltolerans mot narkotika. 
• I Hässleholms kommun ska alla träningsanläggningar vara dopningsfria. 
• I Hässleholms kommun har alla barn rätt till en rökfri miljö. 

 
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att 
Skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

 
Det nationella målområde 11 omfattar bl.a. ANDT och har följande indikatorer:                         
Alkohol; totalkonsumtion av alkohol, berusningsdrickande av alkohol, självskattad 
alkoholkonsumtion  
Narkotika; Experimentellt bruk av cannabis, sporadiskt bruk av cannabis, regelbundet bruk av 
cannabis  
Dopning; bruk av dopningsmedel 
Tobak; tobaksrökning, exponering av passiv tobaksrök, snusanvändning 
 
Övergripande målområden 
Regeringen har sett ett behov av att arbeta med ANDT-frågor på ett långsiktigt och strukturerat 
sätt och har därför antagit en samlad ANDT-strategi för åren 2011-2015 med sju övergripande 
målområden. Samma målområden är utgångspunkt för det lokala ANDT-arbetet. 
 

1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller 
tobak. 

3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar 
tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska. 

4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. 

5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god 
kvalitet. 

6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller tobak ska minska. 

7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt. 
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Hässleholms kommuns övergripande mål med relevans för ANDT-strategin 
• Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet.  
• Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet. 
• Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa 

arbetsplatser. 
• Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 

 
En god service med hög kvalitet innebär att vi kan tillhandahålla stöd till elever, brukare, personal 
och klienter, såväl främjande som förebyggande men även t.ex. med avvänjningsstöd eller 
hänvisning till sådant stöd. Barn och ibland via deras föräldrar ges stöd för en bra start i livet. 
Droganvändning förebyggs så att kunskapsutveckling och godkända betyg kan nås. Genom ett 
tydligt förhållningssätt och utbildningsinsatser minskas droganvändning bland de anställda inte 
minst genom information om avvänjningsmöjligheter. Det finns en social gradient där de med 
lägre social ekonomisk status nyttjar droger i större utsträckning. ANDT-strategin minskar sådana 
skillnader i befolkningen. 
 
Relaterade dokument 

1. Tobakskonventionen http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12292/R2009-
04-Tobakskonventionen.pdf 

2. Barnkonventionen https://unicef.se/barnkonventionen 
3. Rökfri arbetstid och rökfria entréer Se interna sidor Riktlinjer och regler för rökfri 

arbetstid samt Rökfria entréer http://intranet.hassleholm.se/18911 
4. Tobakslagens bestämmelse om rökfria skolgårdar 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tobakslag-1993581_sfs-1993-581/ 

5. Bestämmelse om Tobaksfri skoltid http://www.hassleholm.se/46806 
 
Ansvar 
Varje förvaltning ansvarar för de åtgärder man berörs av. Ansvarig/a förvaltning/ar står angivet 
inom parentes efter varje åtgärdsförslag. 
 
Indikatorer 
Indikatorer för måluppföljning: Region Skånes Folkhälsorapport, Region Skånes 
Folkhälsorapport ”Barn och Unga”, Region Skånes Folkhälsorapport ”Barn och Föräldrar”, 
analys av kommunalt avloppsvatten, statistikuppgifter från berörda förvaltningar, lokal 
brottsstatistik. 
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Uppföljning 
Uppföljning av handlingsplanen sker årligen genom en sammanställning, med hjälp av 
indikatorerna, till KF. Ansvarig för uppföljning är drog- och brottsförebyggande samordnaren på 
socialförvaltningen. 
 
Revidering 
Handlingsplanen revideras vart annat år och antas av kommunstyrelsen. En översyn av 
dokumentet görs årligen. För detta ansvarar kommunens drog- och brottsförebyggande 
samordnare (sf) samt kommunens folkhälsostrateg (klk). Strategin gäller tillsvidare och revideras 
vid behov. 
 
För handlingsplanen finns en förenklad version, en s.k. populärutgåva, som ska underlätta arbetet 
genom att det blir mer lättöverskådligt samt blir enkelt att sprida och göra känt (se bilaga 1). 



w
w

w
.h

as
sl

eh
ol

m
.s

e 

 

 

Handlingsplan 2017 - 2018                         
för ANDT-strategi 
Program och handlingsplaner  

 

 
 



 

2017-02-21  
 

Innehållsförteckning 
 
Inledning  …………………………………………………………………………….. 1 
 
Alkohol .......................................................................................................................................... 2 
Narkotik.......................................................................................................................................... 3 
Dopning ........................................................................................................................................ 4  
Tobak.............................................................................................................................................. 5  

  

Diarienummer: Klk 2017/174   
Fastställt den: 2017-05-24 § 128 
Fastställt av: Kommunstyrelsen   
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen  
För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen  
Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar  
Giltighetsperiod: 2017-2018  
Ersätter: Kommunfullmäktige 2015-09-28 § 116 Handlingsplan 2015-2016 för ANDT-strategin  
Antagen: Kommunfullmäktige 2008-09-29 § 119 
Kommunal författningssamling: H 10 

► Hässleholm nästa. 



1 (5) 

  
 

Inledning 

Åtgärderna är i detta dokument redovisade efter respektive bokstav/typ av drog (ANDT) me-
dan de i populärutgåvan (bilaga 1) är sorterade efter målområdena. Samma åtgärd kan före-
komma under mer än en bokstav/typ av drog. 

Nya aspekter i förhållande till den gamla handlingsplanen för 2015-2016 som Hässleholms 
kommuns förvaltningar måste förhålla sig till är bl.a. att EUs tobaksdirektiv införlivas i nationell 
lagstiftning. Direktivet innebär bl.a. att varningsbilder och hänvisning till tobaksavvänjning in-
förs på cigarettpaket och att karakteristiska smaker förbjuds. Under perioden 2017-2018 finns 
dessutom en stor chans att exponeringsförbud av tobaksprodukter, neutrala tobaksförpackning-
ar, tillståndsplikt för försäljning av tobak och rökförbud i vissa offentliga utomhusmiljöer införs. 
Reglering av försäljning av elektroniska cigaretter är också att vänta. Sammantaget innebär det 
nya förutsättningar som påverkar förvaltningarnas verksamheter. 

 

 

 

För att insatser mot droganvändning ska bli effektiva måste hänsyn tas och planering utformas 
utifrån dessa perspektiv i kommunens främjande, förebyggande och behandlande arbete.  

Exempel på jämlikhetsaspekter kan vara kulturella olikheter och normer. Ett annat kan vara de 
väldigt tydliga socioekonomiska skillnader som finns i bruk av droger. 

Hässleholms ANDT-strategi och handlingsplan är en del för att uppnå de nationella målen om 
att dels minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och dels ”Tobacco Endgame” 
d.v.s. att Sverige ska vara rökfritt år 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt är också ett starkare fokus på droganvändning     
utifrån jämställdhets-, jämlikhets- och barnperspektiv. 

► Hässleholm nästa. 
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Alkohol 

I Hässleholms kommun ska ingen under 18 år dricka alkohol. 
Fakta: 
I Skåne har cirka 15 % av invånarna riskabla alkoholvanor, alltså vanor som ökar risken för att 
skador ska uppstå, detta är två procentenheter mer än rikssnittet. Bland den vuxna befolkningen 
konsumerar (i volym mätt) män nästan dubbelt så mycket alkohol som kvinnor. Bland ungdo-
mar är denna könsskillnad mindre. Kategorin unga vuxna (20-25 år) är de som står för den 
största konsumtionen av alkohol (CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys-
ning). 
I Hässleholms kommun har andelen alkoholkonsumenter bland elever i både årskurs 9 och år 2 
gy minskat sedan 2012, dock är andelen fortfarande högre än regionsnittet gällande båda könen i 
årskurs 9 samt pojkar i år 2 gy. Antalet elever i Hässleholms kommun vars föräldrar köper ut 
och/eller bjuder på alkohol är något fler i samtliga grupper än i regionen. Dock har andelen 
minskat sedan 2012 (Folkhälsoenkät Barn och Unga 2016). Enligt Socialstyrelsen räknar man 
med att ungefär 3-4 elever i varje skolklass har någon nära anhörig som missbrukar alkohol, 
narkotika eller läkemedel. Barn till missbrukare löper i sin tur större risk än andra barn att ut-
veckla eget missbruk och sociala beteendeproblem. 

Åtgärder: 

 Utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering ska erbjudas de lokala krögarna en gång/år. 
(socialförvaltningen) 

 Regelbunden tillsyn av alla butiker som säljer folköl. Kommunen ska använda sig av me-
toden kontrollköp.                   
(socialförvaltningen)  

 Kommunen ska uppmärksamma problemet med langning, främst vid s.k. risktillfällen. 
(socialförvaltningen) 

 Krav på ANDT-policy för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.  
(fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen) 

 Varannan Vatten ska vara en återkommande kampanj under särskilda evenemang i 
kommunen.                                       
(socialförvaltningen). 

 Kommunen ska föregå med gott exempel genom en restriktiv representationspolicy. 
(kommunledningskontoret) 

 Kommunen ska undersöka möjligheten/kostnaden för att vid inköp av nya tjänstebilar 
förse dessa med alkolås eller att införa alkobommar eller andra tekniska lösningar mot 
alkoholpåverkad körning.                                 
(kommunledningskontoret) 

► Hässleholm nästa. 
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 Kommunen ska arbeta enligt metoden SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i 
trafiken).                                       
(socialförvaltningen) 

 Kommunen ska erbjuda stöd åt barn som lever i familjer med alkoholmissbruk.           
(socialförvaltningen) 

 Riktade kompetenshöjande insatser om ANDT vid behov till tjänstemän, politiker och 
föräldrar.                   
(socialförvaltningen) 

 

Narkotika 

I Hässleholms kommun har vi nolltolerans mot narkotika. 
Fakta: 
Det vanligast förekommande narkotikapreparatet i Sverige är cannabis och detta är också oftast 
det preparat som ungdomar testar första gången (om de testar narkotika). Nationellt sett går det 
inte att se någon generell ökning av narkotikaerfarenheten under senare år bland skolungdomar, 
däremot kan man se en attitydförändring till framför allt cannabis där uppfattningen om dro-
gens skadlighet mildrats (CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Både 
tullverket och polismyndigheten uppskattar tillgången på cannabis i Skåne som mycket stor. 
Cannabisbruket är också mer utbrett i Skåne än i riket, med undantag för storstadsregionerna. I 
jämförelse med 2012 så har andelen som någon gång har använt narkotika minskat i år 2 gy 
bland både pojkar och flickor men ligger på en relativt oförändrad låg nivå i årskurs 9. En lägre 
andel pojkar och flickor har haft möjlighet att prova narkotika 2016 jämfört med 2012 (Folkhäl-
soenkät Barn och Unga 2016). Den psykiska hälsan, med indikatorer såsom ”känna sig nere”, 
”vara ängslig/orolig”, ”vara stressad”, ”må dåligt” och ”vara irriterad/på dåligt humör”, har 
blivit sämre sedan 2012. Försämrad psykisk hälsa kan öka risken för missbruk av bl.a. läkemedel 
t.ex. antidepressiva eller lugnande medel (Folkhälsoenkät Barn och Unga 2016, Psykisk ohälsa 
bland unga - 
Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 – Socialstyrelsen). 
 

Åtgärder: 

 Kommunen ska verka för minskad narkotikatillgång på krogen genom principerna i mo-
dellen ”Krogar mot knark”.                  
(socialförvaltningen) 

 Krav på ANDT-policy för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.  
(fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen) 

 Kommunen ska erbjuda stöd åt barn som lever i familjer med narkotikamissbruk.       
(socialförvaltningen) 

► Hässleholm nästa. 
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 Riktade kompetenshöjande insatser om ANDT vid behov till tjänstemän, politiker och 
föräldrar.                   
(socialförvaltningen) 

 Skolan ska ha handlingsplan för misstänkt/upptäckt missbruk av narkotika hos elev. 
Handlingsplanen ska vara väl implementerad i verksamheten.             
(barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen) 

  Kommunen ska arbeta enligt metoden SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i 
trafiken).                   
(socialförvaltningen) 

 Informationskampanjer ska genomföras avseende cannabis allmänna skadeverkningar 
och för att motverka trafikrelaterade följder av cannabis.               
(socialförvaltningen, kommunledningskontoret) 

 

Dopning 

I Hässleholms kommun ska alla träningsanläggningar vara dopningsfria. 
Fakta: 
Några säkerställda siffror gällande hur många som använder dopningsmedel i Sverige finns inte. 
Av de undersökningar som gjorts, visar resultatet att ca 1% av männen och mindre än 0,5% av 
kvinnorna har provat anabola androgena steroider, men man misstänker ett stort mörkertal. 
Folkhälsomyndighetens senaste undersökning från 2009 visar att män mellan 18 och 34 år är 
den vanligaste gruppen som använder dopningsmedel (Folkhälsomyndigheten). En lokal kart-
läggning gällande användning av dopningsmedel och kosttillskott på gym och träningsanlägg-
ningar gjordes i Hässleholms kommun våren 2014. Resultatet visade att 7 % av de tillfrågade 
någon gång använt någon form av dopningsmedel (http://www.hassleholm.se/47873). Man 
brukar dela in dopningsanvändarna i tre kategorier; idrottare, esteter (kroppsbyggare) och vålds-
verkare.  
 

Åtgärder: 

 Kommunen ska bedriva antidopningsarbete genom principerna i modellen Ren Träning. 
Samtliga kommunala gym ska föregå med gott exempel och vara diplomerade enligt 
modellen. Privata gym ska aktivt uppmuntras att vara diplomerade.              
(socialförvaltningen, fritidsförvaltningen) 

 Krav på ANDT-policy för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.    
(fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen) 

► Hässleholm nästa. 

http://www.hassleholm.se/47873
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 Riktade kompetenshöjande insatser om ANDT vid behov till tjänstemän, politiker och 
föräldrar.                  
(socialförvaltningen) 

 

Tobak 

I Hässleholms kommun ska ingen under 18 år bruka tobak och alla barn 
ska ha rätt till en rökfri miljö. 
Fakta: 
Bruket av cigaretter och snus är starkt kopplat till socioekonomisk status. Cigaretterökning är 
den enskilt största ohälsorisken i Sverige idag och dödar dagligen 32 människor samtidigt som 
45 personer börjar röka varje dag (socialstyrelsen). I Hässleholms kommun finns det fler vuxna 
dagligrökare än snittet i Skåne. Särskilt kvinnorna i vår kommun sticker ut med en andel på 16,5 
% jämfört med Skåne-snittet på 12,5 %. Gällande snusare finns det i vår kommun en lägre andel 
jämfört med snittet i regionen (Folkhälsorapport Skåne 2012). Gällande rökning under gravidite-
ten ligger Hässleholm med sina 8,1 % över regionsnittet på 4,5 % (Barn och föräldrar i Skåne 
2014). Det finns ett starkt samband mellan tobak och andra droger. En större andel av de ung-
domar som röker tenderar också att dricka sig berusade och de allra flesta som provar att röka 
cannabis röker även vanliga cigaretter. Sedan 2012 har antalet rökare bland kommunens unga 
minskat i alla åldersgrupper och för båda könen med undantag för pojkar i år 2 gy. Även ande-
len ungdomar som snusar har minskat, framförallt bland pojkar i årskurs 9 och år 2 gy (Folkhäl-
soenkät Barn och unga 2016). Två sätt att lockas in i ett tobaksbruk förutom genom vanliga 
cigaretter och snus är genom vattenpipa och e-cigarett. Både vattenpipa och e-cigarett upplevs 
av så väl ungdomar som vuxna vara både mindre skadligt och mindre beroendeframkallande än 
den traditionella tobaken vilket inte riktigt stämmer. När det gäller vattenpipa är röksessionen 
oftast längre än med en vanlig cigarett vilket innebär att man får i sig en större mängd rök totalt 
sätt. Vattnet i pipan filtrerar dessutom endast bort cirka 5 % av de skadliga gifterna 
(www.drugsmart.com). E-cigaretter är framtaget som ett rökavvänjningsverktyg men kan fak-
tiskt tvärtom leda till att man blir nikotinberoende och börjar röka. Det finns e-cigaretter både 
med och utan nikotin men även de som sägs vara nikotinfria har visat sig innehålla nikotin i 
vissa fall. Både vattenpipa och e-cigarett marknadsförs på ett sätt som ska locka unga användare, 
bland annat genom tilltalande smaksättningar såsom bubbelgum och coca-cola 
(http://www.psychologistsagainsttobacco.org/WebControls/Upload/Dialogs/Download.aspx?
ID=22024) 
 
 

Åtgärder: 

 Regelbunden tillsyn av alla butiker som säljer tobak. Kommunen ska använda sig av me-
toden kontrollköp.                   
(miljökontoret) 

► Hässleholm nästa. 

http://www.drugsmart.com/
http://www.psychologistsagainsttobacco.org/WebControls/Upload/Dialogs/Download.aspx?ID=22024
http://www.psychologistsagainsttobacco.org/WebControls/Upload/Dialogs/Download.aspx?ID=22024
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 Regelbunden tillsyn av rökförbud på skolgårdar, förskolegårdar och vid fritidshem.    
(miljökontoret)  

 Följa upp och initiera insatser som stärker den tobaksfria skoltiden.            
(barn- och utbildningsförvaltningen) 

 Avdelningschefer ska årligen informera om och vidta de åtgärder som krävs för efter-
levnad av beslutet om rökfri arbetstid samt rökfria entréer, fönster och friskluftsintag. 
(samtliga förvaltningar) 

 Krav på ANDT-policy för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.  
(fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen) 

 Riktade kompetenshöjande insatser om ANDT vid behov till tjänstemän, politiker och 
föräldrar.                                       
(socialförvaltningen). 

 Verka för fler rökfria miljöer. I ett första skede vid lekplatser, skateparker och perronger. 
(kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen) 

 Stimulera mötesplatser och universellt föräldrastöd för ökad kompetens kring ANDT. 
(socialförvaltningen). 

 Klienter, brukare och elever ska ges information om tobaksavvänjningsstöd.                
(socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, arbets-
marknad- och kompetensutveckling) 

 

► Hässleholm nästa. 
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Strategi 
 

 

Bakgrund 

 

Olika former av missbruk kostar samhället stora summor pengar och därtill mänskligt lidande för dem som 
missbrukar och för deras anhöriga. En tidig alkohol- och/eller tobaksdebut är en riskfaktor för barn och 
ungdomar. Ansamling av riskfaktorer kan leda till utanförskap som i sin tur leder till stora kostnader för 
kommunen. Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har bl.a. i sin rapport ”Det är 
bättre att stämma i bäcken än i ån”1 (2008) visat hur en kommuns sociala investeringar och förebyggande 
arbete kan spara miljoner bara genom att ett barn hindras från att hamna i utanförskap. 

Enligt folkhälsomyndigheten bygger ett framgångsrikt alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks- (ANDT) 
förebyggande arbete på att man driver det över sektorsgränser, engagerar flera aktörer och anpassar det efter 
lokala förhållanden. Man menar också att det är viktigt med politisk förankring och att det förebyggande 
ANDT-arbetet integreras i den ordinarie verksamheten.  

 

Syfte 

Syftet med strategin och handlingsplanen är att arbeta fram en långsiktig hållbar struktur och organisation 
för det drogförebyggande arbetet i Hässleholms kommun och att i samverkan med andra utnyttja 
kommunens resurser på effektivaste sätt för att det främjande och preventiva arbetet ska bli framgångsrikt. 
De lokala åtgärderna ska i största möjliga mån vara långsiktiga och integreras i förvaltningarnas ordinarie 
arbete. Strategin och handlingsplanen för det ANDT-förebyggande arbetet ska ses som en fördjupning och 
konkretisering av kommunens folkhälsostrategi inom området ANDT. Åtgärderna ska därför ur ett 
folkhälsoperspektiv gynna kommunens invånares hälsa med särskilt fokus på barn och ungdomar. 

All forskning på ANDT-området visar att tillgängligheten är av största betydelse för konsumtionen. 
Upprätthållande av åldersgränser, antal försäljningsställen och serveringsställen för alkohol och tobak, 
tullens och polisens arbete för att begränsa tillgången på narkotika och illegalt införd tobak och alkohol samt 
lagstiftning för att begränsa tillgången av droger är alltså av betydelse för konsumtionens omfattning. Att 
också arbeta med efterfrågan ger ytterligare effekt på konsumtionen. Det kan till exempel handla om att 
påverka föräldrars kunskap, attityder och bjudvanor, exponering för tobak och alkohol, värderingsfrågor och 
majoritetsmissförstånd bland ungdomar. Bäst effekt får man om man arbetar mot både tillgänglighet och 
efterfrågan parallellt enligt till exempel mpowerprincipen: 
  
Monitor (övervaka statistik och styrdokument) 
Protect (skydda t.ex. att barn utsätts för passiv rökning) 
Offer (erbjuda hjälp att minska/sluta) 
Warn (varna och upplysa om de hälsoskadliga effekterna) 
Enforce (genomdriva/upprätthålla begränsningar av marknadsföring av droger) 
Raises (höja skatterna eller kostnaderna för att bruka drogen) 
 

 

₁ 
http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20livet/Ingvar
%20N%20Fullst%C3%A4ndig.pdf 

http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20livet/Ingvar%20N%20Fullst%C3%A4ndig.pdf
http://www.skandia.se/hem/Global/pdf/Om%20Skandia/Id%C3%A9er%20f%C3%B6r%20livet/Ingvar%20N%20Fullst%C3%A4ndig.pdf
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Avgränsning 

Strategin har inte fokus på behandling av de som missbrukar droger men redovisar till viss del agerande vid 
upptäckt av missbruk. Behandling av tobaksberoende kan framgå. Utifrån tidigare steg i processen med 
nationellt målområde 11 så gör Hässleholm en prioritering på tobak som en inkörsport till de övriga 
drogerna samt en prioritering av barns förhållande till ANDT. 

 

Definitioner 

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak. 

Med droger menar vi i dokumentet alla fyra substanser då de alla uppfyller internationellt erkända kriterier 
för en drogs egenskaper. 

Med riskbruk menar vi: Riskbruk pratar man endast om när det gäller drogen alkohol. Ett bruk som medför 
förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala problem utan att det föreligger ett missbruk eller 
beroende. 

Med missbruk menar vi: Ett bruk som leder till minst ett av kriterierna nedan under en 12-månaders 
period: 

 Individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. 

 Ett upprepat bruk i situationer som kan medföra betydande risk för fysisk skada, ex. bilkörning. 

 Bruk som leder till upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 

 Ett fortsatt bruk av drogen trots medvetenhet att det orsakar negativa konsekvenser socialt, 
samhälleligt eller kroppsligt. 

 

Med beroende menar vi: Kan innebära ett fysiologiskt, psykologiskt och socialt beroende av en drog, ofta 
allt detta. Personen kommer troligtvis att lida av abstinens om drogen tas bort, men det kan finnas ett 
beroende även utan toleransökning och abstinens. 
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Lokala ståndpunkter 

 

 I Hässleholms kommun ska ingen under 18 år dricka alkohol. 

 I Hässleholms kommun har vi nolltolerans mot narkotika. 

 I Hässleholms kommun ska alla träningsanläggningar vara dopningsfria. 

 I Hässleholms kommun ska ingen under 18 år bruka tobak och alla barn ska ha rätt till en 

rökfri miljö. 

 

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att 

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

 

Det nationella målområde 11 omfattar bl.a. ANDT och har följande indikatorer:                         

Alkohol; totalkonsumtion av alkohol, berusningsdrickande av alkohol, självskattad alkoholkonsumtion 

Narkotika; Experimentellt bruk av cannabis, sporadiskt bruk av cannabis, regelbundet bruk av cannabis 

Dopning; bruk av dopningsmedel                                                                                                                

Tobak; tobaksrökning, exponering av passiv tobaksrök, snusanvändning 

 

Övergripande målområden 

 

Regeringen har sett ett behov av att arbeta med ANDT-frågor på ett långsiktigt och strukturerat sätt och har 
därför antagit en samlad ANDT-strategi för åren 2011-2015 med sju övergripande målområden. Samma 
målområden är utgångspunkt för det lokala ANDT-arbetet. 

1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak. 

3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med 
alkohol eller tobak ska successivt minska. 

4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. 

5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 

6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller tobak ska minska. 

7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt. 

 

Hässleholms kommuns övergripande mål med relevans för ANDT-strategin 

 Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet.  

 Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet. 

 Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser. 

 Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 
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En god service med hög kvalitet innebär att vi kan tillhandahålla stöd till elever, brukare, personal och 

klienter, såväl främjande som förebyggande men även t.ex. med avvänjningsstöd eller hänvisning till sådant 

stöd. Barn och ibland via deras föräldrar ges stöd för en bra start i livet. Droganvändning förebyggs så att 

kunskapsutveckling och godkända betyg kan nås. Genom ett tydligt förhållningssätt och utbildningsinsatser 

minskas droganvändning bland de anställda inte minst genom information om avvänjningsmöjligheter. Det 

finns en social gradient där de med lägre social ekonomisk status nyttjar droger i större utsträckning. 

ANDT-strategin minskar sådana skillnader i befolkningen. 

 

Relaterade dokument 

1. Tobakskonventionen http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12292/R2009-04-

Tobakskonventionen.pdf 

2. Barnkonventionen https://unicef.se/barnkonventionen 

3. Rökfri arbetstid och rökfria entréer Se interna sidor Riktlinjer och regler för rökfri arbetstid samt 

Rökfria entréer http://intranet.hassleholm.se/18911 

4. Tobakslagens bestämmelse om rökfria skolgårdar http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tobakslag-1993581_sfs-1993-581/ 

5. Bestämmelse om Tobaksfri skoltid http://www.hassleholm.se/46806 
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Ansvar 

Varje förvaltning ansvarar för de åtgärder man berörs av. Ansvarig/a förvaltning/ar står angivet inom 
parentes efter varje åtgärdsförslag. 

 

Indikatorer 

Indikatorer för måluppföljning: resultatet av Region Skånes Folkhälsorapport, resultatet av Region Skånes 
Folkhälsorapport ”Barn och Unga”, resultatet av Region Skånes Folkhälsorapport ”Barn och Föräldrar”, 
resultatet av analys av kommunalt avloppsvatten, statistikuppgifter från berörda förvaltningar, lokal 
brottsstatistik. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av handlingsplanen sker årligen genom en sammanställning, med hjälp av indikatorerna, till KF. 
Ansvarig för uppföljning är drog- och brottsförebyggande samordnaren på socialförvaltningen. 

 

Revidering 

Handlingsplanen revideras vart annat år och antas av kommunstyrelsen. En översyn av dokumentet görs 
årligen. För detta ansvarar kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare (sf) samt kommunens 
folkhälsostrateg (klk). Strategin gäller tillsvidare och revideras vid behov. 

 

 

För handlingsplanen finns en förenklad version, en s.k. populärutgåva, som ska underlätta arbetet genom att 
det blir mer lättöverskådligt samt blir enkelt att sprida och göra känt (se bilaga 1). 
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Handlingsplan 2015-2016 

Åtgärderna är i detta dokument redovisade efter respektive bokstav/typ av drog (ANDT) medan de i 
populärutgåvan (bilaga 1) är sorterade efter målområdena. Samma åtgärd kan förekomma under mer än en 
bokstav/typ av drog. 

 

Alkohol 

I Hässleholms kommun ska ingen under 18 år dricka alkohol. 

Fakta: 

I Skåne har cirka 15 % av invånarna riskabla alkoholvanor, alltså vanor som ökar risken för att skador ska 
uppstå, detta är två procentenheter mer än rikssnittet. Bland den vuxna befolkningen konsumerar (i volym 
mätt) män nästan dubbelt så mycket alkohol som kvinnor. Bland ungdomar är denna könsskillnad mindre. 
Kategorin unga vuxna (20-25 år) är de som står för den största konsumtionen av alkohol (CAN – 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). 
I Hässleholms kommun har vi fler alkoholkonsumenter i både årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet än 
regionsnittet. Detta gäller för båda könen. Antalet elever i Hässleholms kommun vars föräldrar bjuder på 
alkohol är fler i samtliga grupper än i regionen. Antalet elever i Hässleholms kommun vars föräldrar köper 
ut alkohol till dem är fler i samtliga grupper, utom pojkar årskurs 9, än i regionen (Folkhälsoenkät Barn och 
Unga 2012). Enligt Socialstyrelsen räknar man med att ungefär 3-4 elever i varje skolklass har någon nära 
anhörig som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel. Barn till missbrukare löper i sin tur större risk än 
andra barn att utveckla eget missbruk och sociala beteendeproblem. 

Åtgärder: 

 Utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering ska erbjudas de lokala krögarna en gång/år 
(socialförvaltningen). 

 Regelbunden tillsyn av alla butiker som säljer folköl (socialförvaltningen).  

 Kommunen ska uppmärksamma problemet med langning, främst vid s.k. risktillfällen. T.ex. genom 
kampanjen Tänk Om (socialförvaltningen). 

 Krav på ANDT-policy för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
(fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen). 

 Varannan Vatten ska vara en återkommande kampanj under särskilda evenemang i kommunen 
(socialförvaltningen). 

 Kommunen ska föregå med gott exempel genom en restriktiv representationspolicy 
(kommunledningskontoret). 

 Kommunen ska undersöka möjligheten/kostnaden för att vid inköp av nya tjänstebilar förse dessa 
med alkolås (kommunledningskontoret). 

 Kommunen ska arbeta enligt metoden SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) 
(socialförvaltningen). 

 Kommunen ska erbjuda stöd åt barn som lever i familjer med alkoholmissbruk (socialförvaltningen). 
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 Riktade kompetenshöjande insatser om ANDT vid behov till tjänstemän som möter barn och 
ungdomar (socialförvaltningen). 

 

Narkotika 

I Hässleholms kommun har vi nolltolerans mot narkotika. 

Fakta: 

Det finns ingen exakt statistik gällande antalet personer som aktivt missbrukar narkotika i Sverige. Vad man 
menar med ”narkotikamissbruk” kan också variera beroende på om man ser det ur ett skadeperspektiv eller 
ett juridiskt perspektiv. Det vanligast förekommande narkotikapreparatet i Sverige är cannabis och detta är 
också oftast det preparat som ungdomar testar första gången (om de testar narkotika). Nationellt sett går det 
inte att se någon generell ökning av narkotikaerfarenheten under senare år bland skolungdomar, däremot 
kan man se en attitydförändring till framför allt cannabis där uppfattningen om drogens skadlighet mildrats 
(CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Cannabisbruket är mer utbrett i Skåne än i 
riket, med undantag för storstadsregionerna. I Hässleholms kommun är det fler pojkar i årskurs 2 på 
gymnasiet som någon gång provat cannabis än sina motsvarigheter i regionen i snitt. Utöver detta visade den 
droganalys av avloppsvatten som gjordes i kommunen i december 2013 att vi hade höga halter av cannabis i 
jämförelse med andra kommuner som gjort samma prov (Folkhälsoenkät Barn och unga 2012, droganalys 
avloppsvatten 2013). Både tullverket och polismyndigheten uppskattar tillgången på cannabis i Skåne som 
mycket stor. Ett annat problem är sådana preparat som ännu inte narkotikaklassats men som har samma 
eller ofta värre egenskaper och skadeverkningar än klassad narkotika. Detta brukar kallas för ”nätdroger” 
eller ”designade droger”. Det är framförallt ungdomar som är benägna att testa denna typ av preparat, 
många gånger med livet som insats. 

 

Åtgärder: 

 Kommunen ska verka för minskad narkotikatillgång på krogen genom modellen ”Krogar mot 
knark” (socialförvaltningen). 

 Krav på ANDT-policy för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
(fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen). 

 Kommunen ska erbjuda stöd åt barn som lever i familjer med narkotikamissbruk 
(socialförvaltningen) 

 Riktade kompetenshöjande insatser om ANDT vid behov till tjänstemän som möter barn och 

ungdomar (socialförvaltningen). 

 Skolan ska ha handlingsplan för misstänkt/upptäckt missbruk av narkotika hos elev (barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen). 
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Dopning 

I Hässleholms kommun ska alla träningsanläggningar vara dopningsfria. 

Fakta: 

Några säkerställda siffror gällande hur många som använder dopningsmedel i Sverige finns inte. Av de 
undersökningar som gjorts, visar resultatet att ca 1% av männen och mindre än 0,5% av kvinnorna har 
provat anabola androgena steroider, men man misstänker ett stort mörkertal. Folkhälsomyndighetens 
senaste undersökning från 2009 visar att män mellan 18 och 34 år är den vanligaste gruppen som använder 
dopningsmedel (Folkhälsomyndigheten). En lokal kartläggning gällande användning av dopningsmedel och 
kosttillskott på gym och träningsanläggningar gjordes i Hässleholms kommun våren 2014. Resultatet visade 
att 7 % av de tillfrågade någon gång använt någon form av dopningsmedel 
(http://www.hassleholm.se/47873). Man brukar dela in dopningsanvändarna i tre kategorier; idrottare, 
esteter (kroppsbyggare) och våldsverkare.  

 

Åtgärder: 

 Kommunen ska bedriva antidopningsarbete genom modellen Ren Träning. Samtliga kommunala 
gym ska föregå med gott exempel och vara diplomerade enligt modellen (socialförvaltningen, 
fritidsförvaltningen) 

 Krav på ANDT-policy för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 

(fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen). 

 Riktade kompetenshöjande insatser om ANDT vid behov till tjänstemän som möter barn och 

ungdomar (socialförvaltningen) 

 

 

Tobak 

I Hässleholms kommun ska ingen under 18 år bruka tobak och alla barn ska ha rätt till en rökfri miljö. 

Fakta: 

Bruket av cigaretter och snus är starkt kopplat till socioekonomisk status. Cigaretterökning är den enskilt 
största ohälsorisken i Sverige idag och dödar dagligen 32 människor samtidigt som 45 personer börjar röka 
varje dag (socialstyrelsen). Det finns ett starkt samband mellan tobak och andra droger. En större andel av 
de ungdomar som röker tenderar också att dricka sig berusade och de allra flesta som provar att röka 
cannabis röker även vanliga cigaretter. I Hässleholms kommun röker pojkar i årskurs 6, samt flickor i årskurs 
9 och i årskurs 2 på gymnasiet i högre utsträckning än i regionen. Pojkar i årskurs 9 samt både pojkar och 
flickor i årskurs 2 på gymnasiet i Hässleholms kommun snusar i högre utsträckning än i regionen 
(Folkhälsoenkät Barn och unga 2012). Två sätt att lockas in i ett tobaksbruk förutom genom vanliga 
cigaretter och snus är genom vattenpipa och e-cigarett. Både vattenpipa och e-cigarett upplevs av så väl 
ungdomar som vuxna vara både mindre skadligt och mindre beroendeframkallande än den traditionella 
tobaken vilket inte riktigt stämmer. När det gäller vattenpipa är röksessionen oftast längre än med en vanlig 
cigarett vilket innebär att man får i sig en större mängd rök totalt sätt. Vattnet i pipan filtrerar dessutom 
endast bort cirka 5 % av de skadliga gifterna (www.drugsmart.com). E-cigaretter är framtaget som ett 
rökavvänjningsverktyg men kan faktiskt tvärtom leda till att man blir nikotinberoende och börjar röka. Det 
finns e-cigaretter både med och utan nikotin men även de som sägs vara nikotinfria har visat sig innehålla 
nikotin i vissa fall. Både vattenpipa och e-cigarett marknadsförs på ett sätt som ska locka unga användare, 

http://www.hassleholm.se/47873
http://www.drugsmart.com/
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bland annat genom tilltalande smaksättningar såsom bubbelgum och coca-cola 
(http://www.psychologistsagainsttobacco.org/WebControls/Upload/Dialogs/Download.aspx?ID=22024) 
 

 

Åtgärder: 

 Regelbunden tillsyn av alla butiker som säljer tobak (miljökontoret). 

 Regelbunden tillsyn av rökförbud på skolgårdar (miljökontoret) 

 Följa upp och initiera insatser som stärker den tobaksfria skoltiden (barn- och 
utbildningsförvaltningen). 

 Avdelningschefer ska följa upp och vidta de åtgärder som krävs för efterlevnad av beslutet om rökfri 
arbetstid (samtliga förvaltningar). 

 Krav på ANDT-policy för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
(fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen). 

 Riktade kompetenshöjande insatser om ANDT vid behov till tjänstemän som möter barn och 

ungdomar (socialförvaltningen). 

 Verka för fler rökfria miljöer. I ett första skede vid lekplatser, skatepark, och perronger 

(kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen). 

 Stimulera mötesplatser och universellt föräldrastöd för ökad kompetens kring ANDT 

(socialförvaltningen). 

 Klienter, brukare och elever ska ges information om tobaksavvänjningsstöd (socialförvaltningen, 

omsorgsförvaltningen, arbetsmarknad- och kompetensutveckling). 

http://www.psychologistsagainsttobacco.org/WebControls/Upload/Dialogs/Download.aspx?ID=22024


SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 22 

Svar på förfrågan om bidrag till Grannsamverkan 
Dnr: SF 2022/92 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Att bidra till grannsamverkan och väljer att bidra med stöd för två år avseende 
2022/2023, med summa 10.000 kr. 

Beskrivning av ärendet 
Grannsamverkan är en väl fungerande brottsförebyggande verksamhet som 
Hässleholms kommun ser positivt till att bidra till för ett framgångsrikt fortsatt 
arbete framåt. Kommunen erhåller kostnadsfritt skyltar och dekaler som vid behov 
delas ut till kontaktombud i grannsamverkan. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-01, § 15, följande: 

Socialförvaltningen får i uppgift att skriva fram ett tjänsteärende med förslag till 
beslut för Socialnämnden att besluta om bidrag till Grannsamverkan. Förvaltningen 
får även i uppgift att bedöma om bidrag för enbart 2022 eller för 2022 - 2023. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

J{ 
Utdraget bestyrkes 

11 (15) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§15 

Förfrågan om bidrag till Grannsamverkan 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

Socialförvaltningen får i uppgift att skriva fram ett tjänsteärende med förslag till 
beslut för Socialnämnden att besluta om bidrag till Grannsamverkan. Förvaltningen 
får även i uppgift att bedöma om bidrag för enbart 2022 eller för 2022 - 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott har genom Brottsförebyggande rådet tagit del av ett 
brev till Hässleholms kommun från SSF Stöldskyddsföreningen med fråga om 
bidrag till föreningens arbete. Svenska kommuner har i brevet blivit ombedda att 
besluta ta ställning dels om huruvida att ge bidrag, dels om huruvida ett bidrag ska 
ges för enbart 2022 med en summa på 5 000 kr eller för 2022 - 2023 med en 
summa på 10 000 kr. 

Sänt till: 

Fredrik Olofsson, 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

5 (5) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-03-04 SF 2022/92 

      

 
 

Handläggare 
Drog- och brottsförebyggande samordnare Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
 
johanna.flogstam@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 

 

Svar på förfrågan grannsamverkan bidrag 

  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar bidra till grannsamverkan och väljer att bidra med stöd för 
två år avseende 2022/2023, med summa 10.000 kr. 

 

Sammanfattning  

Grannsamverkan är en väl fungerande brottsförebyggande verksamhet som 
Hässleholms kommun ser positivt till att bidra till för ett framgångsrikt fortsatt 
arbete framåt. Kommunen erhåller kostnadsfritt skyltar och dekaler som vid behov 
delas ut till kontaktombud i grannsamverkan. 

 

 

Bilagor 

Brev från Stöldskyddsföreningen avseende stöd till grannsamverkan 2022/2023. 

Sammanfattning GSV-resultat. 

 

 

Sändlista: 

Kommunfullmäktige 

 

  

Hässleholms 
kommun 



                                                                                             
      

     Stockholm 11 feb 2022 

Stöd till Grannsamverkan 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av 
Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden 
Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En 
sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad 
trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på 
Malmö Högskola, 2019.) 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg 
Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av 
ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.  

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att 
medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska 
behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och 
informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i behov av ett ekonomiskt 
tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat 
material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta 
upp.  

Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun 
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket 
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr i år, för att täcka en del av det 
material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar vi behöva 
begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt. Ert stöd till 
verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och skickar/mailar 
tillbaka den till oss senast 30 juni 2022. 

Över 100 kommuner stödde verksamheten 2021, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni på 
startsidan på www.grannsamverkan.se. Som stödjande kommun är er kommun med på hemsidan, ni 
får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan 
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan till Grannsamverkankonferens med 
deltagare från Polis och kommun för att öka kunskapen om hur Grannsamverkan bäst bedrivs i en 
kommun. Inbjudan kommer under hösten. 

För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller 
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Regioner på 
telefon 08-452 79 58. 

Med vänliga hälsningar; 

Lina Nilsson 
Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen 
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott 
Telefon: 08-783 74 56 E-post: lina@ssf.nu 

CISSF Grannsamverkan 
Stöldskyddsföreningen 

http://www.grannsamverkan.se/
http://www.grannsamverkan.se/
mailto:lina@ssf.nu


                                                                                             
 

Stöd till Grannsamverkan år 2022–2023 

 

Fakturaunderlag 

 

KOMMUN 
 
 

 

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2022.    
 
 

 

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2022–2023. 
 
 

 

Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet. 
 
 

 

Fakturaadress 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referens 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter (e-post och telefon) 
 
 
 
 

Fakturaunderlag skickas eller e-postas till: 
SSF Stöldskyddsföreningen 

102 51 Stockholm 

Box 27052 

SSF Stöldskyddsföreningen  

E-post: lina@ssf.nu 

CISSF Grannsamverkan 
Stöldskyddsföreningen 

mailto:lina@ssf.nu


Sammanfattade resultat från utvärderingen 

 

GRANNSAMVERKANS 

EFFEKTER PÅ BROTT OCH 

OTRYGGHET  

I SVERIGE 
 

Utvärdering av Peter Lindström docent Malmö 

Högskola/Polisen 

2019-01-31 
 

 

Grannsamverkan 



     

36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan 

 

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans 

effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en 

genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i 

kontrollområden. 

Antalet bostadsinbrott i Sverige har under flera års tid ökat och varit den brottslighet som 

svenska folket oroat sig mest för. År 2018 skedde en kraftig minskning av de polisanmälda 

bostadsinbrotten jämfört med föregående år – förklaringen till minskningen har angetts vara 

ökade gränskontroller, fler gripna personer och Grannsamverkan. Tidigare internationell 

forskning har pekat på att Grannsamverkan kan minska de bostadsrelaterade brotten med i 

genomsnitt 26 procent.  

 

Ett nationellt projekt delfinansierat av Brottsförebyggande rådet (Brå) och genomfört av SSF 

Stöldskyddsföreningen, Polismyndigheten och Samverkan mot brott (SAMBO) har genomförts 

för att ta reda på om Grannsamverkan även är effektiv brottsförebyggande metod i Sverige. 

 

För att mäta effekten har ett ambitiöst upplagt projekt med förmätning (anmälda brott 

respektive en trygghetsundersökning) innan Grannsamverkan startade upp samt uppföljning 

av den polisanmälda brottsligheten och en ny trygghetsundersökning 18 månader senare 

genomförts. Utgångspunkten var att utsattheten för brott i 12 nya grannsamverkansområden 

med småhus och 12 med flerfamiljshus skulle jämföras med kontrollområden (med en s.k. 

kvasiexperimentell design). 

 

En jämförelse av de polisanmälda bostadsrelaterade brotten två år innan och två år med 

Grannsamverkan visar en minskning med 36 procent i försöksområdena mot 8 procents 

minskning i kontrollområdena. Minskningen i kontrollområdena är lika stor som för landets 

som helhet. Nettoeffekten av Grannsamverkan är därmed 28 procent. Störst effekt av 

Grannsamverkan märks bland flerfamiljshus. Utvärderingen visar vidare att 38 procent av de 

boende i försöksområden upplever en ökad känsla av trygghet i och med Grannsamverkan.  

 

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i 

Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i 

Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.  

 

Framgångsfaktorerna för Grannsamverkan är dels en ökad informell social kontroll (en högre 

andel uppger att de talar med sina grannar om vad som händer i området), dels ett stärkt 

engagemang bland de boende och polisen. 

 

 

 

A \ 

' 

Grannsamverkan 



     

Diagram över resultaten 
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Grannsamverkan 

Antal polisanmälda bostadsrelaterade brott med och utan Grannsamverkan 

- 8 procent 

---- ---- ---- ---- -36 procent 

- GSV-områden - Kontrollområden Nettoeffekt: 
-28 procent 

Före Efter 

Genomsnittligt antal bostads- och bilrelaterade brott de tre 
senaste åren före och med Gransnamverkan. 

---- ----- ------- ------
- GSV-områden - Kontrollområden 

Före Efter 

Antalet gripna personer i resp. område, oavsett för vad, 
innan och med Grannsamverkan. 

---- ------ -------
- GSV-område - Kontroll 

Före Efter 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleho-lms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 23 

Socialnämndens kvalitetsberättelse 2021 
Dnr: SF 2022/129 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Att godkänna framlagt förslag till kvalitets berättelse för 2022. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Lena Nilsson (S) 

Beskrivning av ärendet 
Socialtjänstlagen anger att den som bedriver socialtjänst ska bedriva verksamhet 
med god kvalitet. Socialnämnden ska tillse att verksamheten systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen föreskriver i SOSFS 2011 :9 att 
nämnden ska dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete. Föreskriften 
rekommenderar vidare att nämnden årligen ska sammanställa arbetet i en 
kvalitets berättelse. 

Tanken med en kvalitets berättelse är att den är öppen och tydligt visar 
uppdragsgivare samt andra intresserade parter hur verksamheten har arbetat med 
att utveckla och säkra kvaliten i verksamheten under året som gått samt vidtagna 
åtgärder och uppnådda resultat. 

Sänt till: 
Inger V alencia 
K valitetsutvecklare 
Socialförvaltningen 

Anna J acobsson Lundholm 
K valitetssamordnare 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering J( Utdraget bestyrkes 

12 (15) 



 

 

 

Hässleholms kommun / Socialförvaltningen 

 
Postadress: , 281 80 Hässleholm Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00  
E-post: kontaktcenter@hassleholm.se Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

Socialnämndens Kvalitetsberättelse 2021 
Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden att godkänna framlagt 
förslag till kvalitetsberättelse för 2022. 
 
Sammanfattning 

Socialtjänstlagen anger att den som bedriver socialtjänst ska bedriva verksamhet 
med god kvalitet. Socialnämnden ska tillse att verksamheten systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen föreskriver i SOSFS 2011:9 att 
nämnden ska dokumentera sitt systematiska kvalitetsarbete. Föreskriften 
rekommenderar vidare att nämnden årligen ska sammanställa arbetet i en 
kvalitetsberättelse. 
 
Tanken med en kvalitetsberättelse är att den är öppen och tydligt visar 
uppdragsgivare samt andra intresserade parter hur verksamheten har arbetat med 
att utveckla och säkra kvalitén i verksamheten under året som gått samt vidtagna 
åtgärder och uppnådda resultat. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
2021 års kvalitetsberättelse utgår dels från det arbete som gjorts med att göra 
verksamhetens kvalitetsledningssystem mer begripligt och dels utgår den från det 
arbete som gjorts utifrån det systematiska kvalitetsarbetets grundpelare. Vidare i 
kvalitetsberättelsen beskrivs även de utmaningar och risker som verksamheten 
lämnat uppgifter om under året som gått. Detta ligger som underlag för 2022 års 
vidare arbete och granskning för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet.  
 
Nytt för 2021 års kvalitetsberättelse har varit att beskriva verksamhetens 
digitalisering och it-utveckling under året. Detta utifrån att medborgarna i 
Hässleholms kommun har högre förväntningar på att kunna komma i kontakt 
med verksamhetens tjänster digitalt, men även för att säkra att verksamheten kan 
ta tillvara på nya arbetssätt eftersom detta har blivit mer flexibelt utifrån distans- 
och hybridarbete. 
  

 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 
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  Socialnämndens Kvalitetsberättelse 2021 

Inledning och underlag till kvalitetsberättelse 
Av Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOFS 2011:9) hänvisas verksamheter inom socialtjänst att dokumentera det 
systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet. Tanken med kvalitetsberättelsen är att 
öppet och tydligt visa uppdragsgivare och andra intresserade parter hur 
verksamheten har arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten under året som gått, 
vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. I SOFS 2011:9 anges 
vidare att verksamheten årligen även ska sammanställa inkomna rapporter, klagomål 
och synpunkter för analys av indikationer på avvikelser inom verksamheten. 
 
Socialnämndens kvalitetsberättelse innehåller redovisning av grundstenarna i 
ledningssystemet för att visa på hur verksamheten arbetat med att förbättra och 
utveckla kvaliteten. Delar av bedrivet kvalitets- och utvecklingsarbete har även 
beskrivits och belysts i socialnämndens verksamhetsberättelse. 
 
Vad är kvalitet? 
Kvalitet definieras i föreskrifterna som uppfyllelse av krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt lagar och föreskrifter och beslut fattade med stöd av dessa. 
Vidare innebär god kvalitet att verksamheterna uppfyller de krav och mål som 
framgår av kommunala riktlinjer, prioriteringar, värdegrund och verksamhetsplan 
med utvecklingsmål med flera relevanta styrdokument. 

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: 

Hässleholms 
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• 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. 

 
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. Detta innebär 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 

För mer information se Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (struktur 
SN 2014-01-28 § 9) där det finns beskrivet de olika nivåernas ansvar för att nå 
kvalitet i arbetet. Vidare finns mer information i Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9). 
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Processer och rutiner 

Under sista kvartalet 2021 har Socialförvaltningens medarbetare varit delaktiga till 
att kartlägga verksamheternas huvudprocesser i samarbete med stabspersonal. Syftet 
var dels att göra verksamhetens kvalitetsledningssystem mer begripligt genom att 
koppla rutiner till huvudprocesser och dels att göra risk- och händelseanalyser1 för 
var arbetsflöde inom de tre verksamhetsområdena. Rutinerna kommer tillsammans 
med huvudprocesserna att tillgängliggöras för Socialförvaltningens medarbetare när 
dessa publiceras på Kupén. En sammanställning av risk- och händelseanalyserna 
visar på verksamhetsövergripande utvecklingsområden och delar av de 
riskbedömningar som verksamheterna pekat ut som högrisk har blivit till underlag 
inför 2022 års Intern Kontroll. De delar som inte är underlag för Intern Kontroll 
behöver hanteras i andra forum tillsammans med berörda verksamheter för att säkra 
och utveckla kvaliteten.  

 
Processkartläggning- och riskanalys av Socialförvaltningens huvudprocesser 
Denna sammanställning visar verksamhetsövergripande utvecklingsområde för 
Socialförvaltningens verksamhetsområde Mottagning Stöd- och prevention, Barn- 
och Unga samt Vuxna. 

• Överlämning: Mottag, Barn- och Unga och Vuxna visar att 
verksamheterna, både inom verksamheterna och mellan verksamheterna, 
har en ömsesidig önskan om att rutiner och ansvarsfördelning behöver 
utvecklas vid överlämning för att minimera riskerna för klient och 
medarbetare. Frågan är även om vissa arbetsuppgifter ligger på rätt enhet 
eller bör förändras. Detta gäller än mer vid överlämning av akuta ärenden. 
 

• Anmälningar- och orosanmälningar i pågående ärende: Framkommer 
av riskanalyser att det finns brister i hantering av anmälningar och 
orosanmälningar i pågående ärende. Anmälningar registreras som dokument 
i pågående ärende och eftersom det finns flera kontaktvägar och 
notifieringssätt gällande anmälningar kan handläggare missa att hantera 
anmälan, vid frånvaro ökar denna risk. Handläggare behöver registrera 
anmälan i systemet för att därefter göra skyddsbedömning och/eller 
förhandsbedömning. I stället kan det registreras direkt i journalanteckning 
och information från anmälan kan då gås miste om. 
 

                                                 

1 Modell för risk- och händelseanalys: Systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen (2011), 
Sveriges kommuner och Landsting. 
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• Vårdplan och genomförandeplan: Framkommer av riskanalyser att 
vårdplaner och genomförandeplaner kan saknas i ärenden, vilket innebär att 
det kan saknas färdigställda vårdplaner när klient beviljas insats. Inför 
uppföljningsmöte kan det saknas återkoppling av 
genomförandeplaner/insatsrapporter som visar hur långt klient har kommit 
i behandling/vård. 
 

• Skyddade uppgifter: Det finns behov av verksamhetsövergripande rutin 
och samverkan gällande hanteringen av ärende med skyddade uppgifter. 
Behov av samverkan gäller även med externa aktörer. 
 

• Rutiner: Det finns behov av att säkerställa att det finns rutiner, att de finns 
tillgängliga och att de är uppdaterade för Socialförvaltningens medarbetare. 
Det saknas rutiner för hur verksamheten/förvaltningen ska hantera 
personskyddsärende, både internt och externt med andra aktörer.  

Processkartläggning med tillhörande riskanalys- och bedömning finns i sin helhet 
för varje huvudprocess inom Socialförvaltningens tre verksamheter; Mottagning 
Stöd- och prevention, Barn- och Unga samt Vuxna. 

Samverkan 

Behov av samverkan gällande personskyddärende 
Som ovan nämnt framkom under processkartläggning och riskanalys uppgift från 
Familjerättsenheten att det saknades rutin för hur verksamheten och förvaltningen 
skulle hantera personskyddsärende. Av Socialförvaltningens styrdokument 
framkommer rutin om hur förvaltningen hanterar personer med skyddade uppgifter 
och hur dessa sekretessklassas i verksamhetssystemet utifrån behov.  Det 
enhetschef saknar är en gemensam hållning på hur verksamheterna ska samverka i 
dessa ärenden så att inte människor ska riskera att fara illa. För Familjerättsenheten 
kan det innebära att de inte kan genomföra kompletta utredningar eller leverera 
uppgifter som Tingsrätten begär in. I dagsläget handläggs dessa ärenden unikt och 
lösningarna är situationsbaserade vilket kan leda till rättsosäkerhet för individer och 
att skyddade uppgifter röjs. Familjerättsenheten har stött på personskyddsärenden 
där även Tingsrätten inte vet hur de ska hanteras. Verksamhetssystemet styrs med 
behörigheter och ett sekretessklassat ärende i systemet är enbart tillgängligt för 
behöriga medarbetare. För att minimera riskerna har Familjerättsenheten behörighet 
att se om ett ärende förekommer i systemet och utifrån det efterfråga åtkomst i det 
specifika ärendet. 

Förvaltningens styrdokument och rutin för personskyddsärenden ses i dagsläget 
över för revidering. Behovet av samverkan är inte del av denna revidering utan 
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behöver säkerställas verksamheterna emellan för att skapa ett kvalitativt och 
effektivt arbetssätt. 

Behov av förvaltningsövergripande samverkan gällande Vuxna 
Under processkartläggning och riskanalys framkom även behov av 
förvaltningsövergripande samverkan gällande ärenden som var aktuella på både 
Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen. Specifikt rör det sig om 
personer som är placerad på HVB eller boende med stöd som får tillgodosett vissa 
ekonomiska utgifter från verksamhet Vuxna samtidigt som personen ansöker om 
ekonomiskt bistånd. I dessa ärenden kan det bli ett glapp i väntan på beslut om 
ekonomiskt bistånd eftersom det finns beslut om HVB eller boende med stöd, 
vilket har inneburit fördröjning av utbetalningar, dubbla utbetalningar med 
återbetalningsskyldighet, rättsosäkerhet och obehag. Samverkan över 
förvaltningarna har försvårats utifrån otydligt ansvar och gränssnitt i dessa ärenden.  

Avvikelser och klagomål 

Avvikelsehantering 
Om en verksamhet inte når upp till krav och mål i föreskrifter och beslut så 
föreligger en avvikelse som verksamheten måste hantera. Identifierade avvikelser 
ska dels åtgärdas, dels ska processer och rutiner ses över så att den som bedriver 
verksamheten med stöd av dessa kan säkra att en inträffad avvikelse inte inträffar 
igen. Mottagna rapporter om klagomål, synpunkter, missförhållanden och andra 
brister rörande verksamhetens kvalitet ska utredas. Utredningen ska leda till att den 
som bedriver verksamheten ska kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser 
i verksamheten. Socialförvaltningen hanterar och bearbetar sina avvikelser och 
klagomål i verksamhetssystemet C2. 
Nedan finns jämförelser från 2019 eftersom hanteringen av avvikelser har 
förändrats över tid vilket kan ha en viss påverkan.  
 
Totalt antal ärenden som hanterats i verksamhetssystemet C2, 2019 - 2021. 
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Interna avvikelser och klagomål samt Klagomål från medborgaren 
Avvikelsehanteringen i C2 skiljer mellan interna avvikelser och klagomål och 
klagomål från medborgaren via hemsida. 

Diagrammet visar att de interna avvikelserna och klagomålen sjönk till 52 st under 
2020, vilket kan bero på att enheterna själva tog över ansvaret och det kan ha 
funnits en viss osäkerhet för hur uppgiften skulle hanteras. 2021 ökade antalet 
interna avvikelser och klagomål till 76 st vilket kan bero på större vana att hantera 
arbetsuppgiften på enheterna samt att enhetscheferna fick fortbildning i 
avvikelsehantering under våren 2021. 
Diagrammet visar även en minskning av klagomål från medborgaren via hemsidan 
för 2021 jämfört med 2020. Minskningen kan ha sin förklaring i att 
omsorgsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen öppnat upp egna 
hanteringar av klagomål för medborgarna. 
 
Hantering av avvikelser och klagomål  

  2019 2020 2021 

Antal avvikelser och klagomål 121 52 76 

Hanterades av staben 111 21 9 
 91% 40% 11% 

Hanteringen av de interna avvikelserna och klagomålen har förändrats de senast 
åren. Från att staben hanterade största delen av avvikelserna 2019 till att 
enheterna/enhetscheferna själva hanterar avvikelser och klagomål sedan 2020. 
Staben hanterar endast specifika avvikelser och klagomål samt Lex Sarah, 
personuppgiftsincident och ärenden inkomna från IVO och JO. 

2019 hanterade staben 93% av de inkomna avvikelserna. 2020 halverades stabens 
hantering av avvikelser till 40 %, för att sjunka ytterligare till 11% år 2021. 
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Fördelning av interna avvikelser och klagomål per verksamhetsområde 2021.  

2021 Klagomål Fel och 
brister 

IVO 
klagomål 

Personuppgifts-
incident Lex Sarah Förslag Totalt 

Barn 2 37 4 0 1 4 48 
Vuxen 1 2 0 0 0 0 3 
Mottag 2 15 1 1 0 0 19 
Övriga 0 3 0 2 1 0 6 

Klagomål, fel och brister  
Klagomålen som inkommit handlar i regel om klagomål i bemötande och hantering 
av ärende. Under fel och brister inkommer ärenden som överskrider utredningstid, 
bristande journalföring, felaktig handläggning, sekretess, dokumentation och 
posthantering mm. Den avvikelse som utmärker sig handlar om utredningar som 
går över tid, vilket verksamheten har förbättrat via 2021 års omorganisering. För att 
säkerställa att verksamheten går åt rätt håll bör avvikelsen hållas under uppsikt. 
 
Nedan visas cirkeldiagram om hur avvikelser har fördelats mellan 2019 - 2021. 
 

 
 
Hur avvikelserna registrerats skiljer sig stort mellan åren. 2021 finns säkerligen en  
viss marginal av felregistrering, vilket kan bero på ovana och otillräcklig fortbildning  
till enhetscheferna.  
 
Klagomål - IVO 
I klagomålen som inkom från IVO var det klagomål som IVO hänvisade tillbaka till 
Socialnämnden för att utreda. En av dessa gjordes i form av en händelseanalys.  
I andra ärenden har IVO gett Socialnämnden möjlighet att yttra sig. Det gäller 
främst yttrande av gynnande beslut som ej blivit verkställda inom tre månade och 
IVO har då övervägt ansökan om utdömande av särskild avgift.  
  

Yttre ringen 2021 
Ringen i mitten 2020 

Innersta ringen 2019 

■ Klagomål 

■ Fel och brister 

■ Lex Sarah 

■ Personuppgiftsincident 

■ Klagomål IVO 

■ Förbättringa r 
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Personuppgiftsincident 
Av de ärenden som varit aktuella har dessa bedömts som ingen risk för enskild.  
  
Lex Sarah  
Endast två anmälningar om Lex Sarah har inkommit och ingen av dessa har 
bedömts som så allvarliga att en anmälan till IVO har gjorts. 
 
Lex Sarah utredning som utgjorde ett missförhållande och risk för 
konsekvens för den enskilde men anmälan till IVO görs inte. Rapport om 
missförhållande eller risk för missförhållande inkom angående personal som inte 
skött sin journalföring i fyra pågående ärende mellan februari - april 2021. Det 
inträffade bedöms inte som ett allvarligt missförhållande men bedöms finnas risk 
för missförhållande med anledning av bristande journalföring och medborgares 
önskan om hjälp inte hörsammats. Det rapporterade bedöms utgöra ett 
missförhållande och risk för konsekvenser för den enskilde men anmälan till IVO 
görs inte. 

 
Lex Sarah utredning som ej bedömdes som en Lex Sarah                       
Rapport om missförhållande upprättades angående en klient som under tre månader 
inte fått sin beviljade utbetalning i tid. Händelsen bedöms inte vara ett allvarligt 
missförhållande och har inte medfört allvarlig konsekvens för den enskilde. Det 
rapporterade omfattas inte av Lex Sarah och utredningen avslutas. 
 
Övrigt  
En händelseanalys initierades av förvaltningsledningen med bakgrund till händelse 
av dödsfall under sommaren. Syftet med genomlysningen var att klarlägga 
händelseförloppet hos Socialförvaltningen och analysera om det funnits allvarliga 
brister i handläggningen och gjordes av en analysgrupp bestående av 
kvalitetssamordnare, jurist, arbetsledare och enhetschef. För att klarlägga 
händelseförloppet i ärendena gjordes en genomgång av journalanteckningar och 
övriga handlingar i ärendena. Det hölls samtal med berörda handläggare och chefer 
för att få ytterligare information om hur handläggningen och kontakten med 
aktuella personer hade sett ut. Eftersom utredningarna på Socialförvaltningen pågått 
under en begränsad tid, hade inte alla delar av utredningarna blivit klara vid 
tidpunkten för händelsen. Det underlag som då fanns har därefter analyserats i 
förhållande till lagstiftning, föreskrifter och professionell kunskap inom området. 
Utifrån den information som Socialförvaltningen haft tillgång till i utredningarna 
framkom det att berörda personer hade fått det stöd och skydd som efterfrågats och 
varit adekvat under den tid som utredningarna pågick. Handläggning i ärendet hade 
följt den lagstiftning och föreskrifter som finns på området. 
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Sammanfattning 
Det är tydligt att typ av avvikelse som registreras skiljer sig mellan åren. Under året 
har det endast inkommit två Lex Sarah vilket kan bero på felregistrering och /eller 
att enhetscheferna inte ser missförhållanden lika allvarligt. Det är även tydligt att det 
inte finns någon röd tråd för uppföljning av åtgärder för att säkerställa att de 
efterlevs och ger effekt. 
För att nå upp till krav och mål i föreskrifter och beslut för avvikelser behöver 
kunskapsnivån höjas i verksamheten genom att identifiera avvikelser, processer och 
rutiner. Under 2022 kommer stab att ha vidare fortbildning av avvikelsehantering 
för enhetschefer och socialsekreterare. Som tidigare kommer avvikelser att hanteras 
av enhetschef som utreder ärendena och lämnar över till kvalitetssamordnare som 
granskar och beslutar om fortsatt utredning, åtgärd, om det ska följas upp eller 
avslutas.  
Det som inte visas av ovan diagram, som har observerats, är att det inte inkommit 
avvikelser från utförarsidan. Var utförarsidan dokumenterar sina fel och brister är 
inte klarlagt men kommer att ses över 2022. 
 
 
Rapportering IVO av ej verkställda gynnande beslut 
 
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 beslut, vilka typer av bistånd som beslut 
gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället gått från dagen för respektive 
beslut.  
Totalt har verksamheten rapporterat in 19 st unika individer till IVO under året och 
som inte har fått sina beslut verkställda inom tre månader. Det rör insatser 
kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem, där de två sistnämnda är mest 
framträdande. Barn och ungdomar som väntar på familjehem är placerade i jourhem 
eller HVB-hem i väntan på ett insatsen ska verkställas.  
Detta beror på att det har varit svårt att rekrytera lämpliga uppdragstagare och åren 
med Covid-pandemi har försvårat rekryteringen ytterligare.  
 
Verkställda beslut 
Ett ärende fick vänta i mer än 3 månader för att få familjebehandling.  
Tre ärende fick vänta mellan 4-5 månader och ett ärende fick vänta i 10 månader 
innan placering i familjehem. 
Tre ärende fick vänta 3-5 månader och två ärende fick vänta 7-9 månader för att få 
kontaktfamilj. Ett ärende fick vänta i 4 månader och ett ärende fick vänta i 6 
månader för att få kontaktperson.  
  



   

   

 10 (25)  

  

  

 

JAV 

Avslutade utan att verkställas 
Ett ärende fick vänta i 20 månader på kontaktfamilj innan insats avslutades. Ett 
ärende fick vänta i 5 månader och ett ärende fick vänta i 12 månader på 
kontaktperson innan insats avslutades utan att verkställas. 
 
I väntan på att verkställas 
I februari 2022 fanns fyra ärenden som väntat på kontaktfamilj sedan 2021. Ett 
ärende har väntat i 5 månader, två ärenden har väntat i 7 månader och ett ärende 
har väntat i 13 månader med att få kontaktfamilj. 
 
Egenkontroller  
 
Redovisning av de egenkontroller som utförts under året och som framgår ska göras 
enligt lag eller föreskrifter. Av 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det 
att den som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll med den frekvens och i den 
omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet.  Av 3 kap. 3 § 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2012:11) finns allmänna råd 
för socialtjänsts Egenkontrollen av den verksamhet som gäller barn och unga i 
familjehem eller hem för vård eller boende. 
 
Egenkontroll för familjehem, barn och unga 0 - 20 år. 
Egenkontrollerna omfattar 101 av totalt 102 barn och ungdomar som har eller har 
haft beslut om placeringar i familjehem/nätverkshem under perioden 2020-11-11 – 
2021-10-31.   
 
Antalet gånger socialsekreterare träffat eller samtalat med barnet eller 
ungdomen under placering i familjehem. 
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Enlig vad som framkommer av egenkontrollerna har barnet eller ungdomen träffat 
eller samtalat med socialsekreteraren i mindre utsträckning än föregående år. En 
anledning kan vara pandemi-året som gjort att träffarna blivit färre. 
  
Antalet ansvarig socialsekreterare barnet eller ungdomen haft under 
placering i familjehem. 

 
Barn eller ungdom som har fått byta antal ansvariga socialsekreterare har förändrats 
mellan 2020 – 2021. Fler barn eller ungdomar har fått byta ansvarig 
socialsekreterare tre eller fler gånger under gällande placering. Anledningen kan 
bero på personalomsättning och att ordinarie socialsekreterare avslutat sin tjänst. 
  
Barnet eller ungdomens erfarenheter och synpunkter på vården i familjehem. 

 
Barnet eller ungdomens erfarenheter av placering i familjehem skiljer sig inte 
mycket åt mellan 2020 - 2021. Övervägande del av barnen eller ungdomarna uppger 
att de trivs bra i familjehemmet. 
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Egenkontroll för jourhem, barn och unga 0 - 20 år.  
Egenkontrollen omfattar 18 av totalt 31 barn och ungdomar som har eller har haft 
beslut om placeringar i jourhem under perioden 2020-11-11 – 2021-10-31.  
 
Antalet gånger en socialsekreterare träffat eller samtalat med barnet eller 
ungdomen under placering i jourhem. 

 
Antalet träffar beror framför allt på hur länge barnet eller ungdomen varit i jourhem 
samt åldern på barnet eller ungdomen. Enligt vad som framkommer av 
egenkontrollerna har socialsekreteraren träffat och samtalat med barnet eller 
ungdomen fler antal gånger än tidigare. 
  
Antalet ansvarig socialsekreterare som barnet eller ungdomen haft under 
placering i jourhem. 

 
Antal ansvariga socialsekreterare som barnet eller ungdomen har fått byta har 
förändrats mellan 2020 – 2021. Fler barn eller ungdomar har fått byta ansvarig 
socialsekreterare tre eller fler gånger under placeringen. Anledningen kan bero på 
personalomsättning och att ordinarie socialsekreterare avslutat sin tjänst. 
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Barnets eller ungdomens erfarenheter av placeringen i jourhem. 

 
Skillnaderna visar att fler barn eller ungdomar vekar trivas i jourhemmet än tidigare 
år. 
 
Egenkontroll för externa HVB och SIS, barn och unga 0 - 20 år.  
Egenkontrollen omfattar 15 av totalt 16 barn och ungdomar som haft externa 
placeringar på HVB/SIS under perioden 2020-11-11 – 2021-10-31.   
 
Antalet gånger en socialsekreterare träffat eller samtalat med barnet eller 
ungdomen under placering i HVB/SIS. 

 
Antalet träffar beror framför allt på hur länge barnet eller ungdomen varit placerad i 
HVB/SIS. Det framgår tydligt att barnet eller ungdomen träffat och samtalat färre 
gånger med socialsekreteraren än tidigare år. 
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Antalet ansvarig socialsekreterare som barnet eller ungdomen haft under 
placering i HVB/SIS. 

 
Enligt vad som framkommer av egenkontrollerna har barnet eller ungdomen 
kontakt med färre ansvariga socialsekreterare. 
 
Barnet eller ungdomens erfarenhet av placeringen i HVB/SIS. 

 
Barnets eller ungdomens erfarenheter av placering i familjehem skiljer sig inte 
mycket åt mellan 2020 - 2021. Övervägande del av barnen eller ungdomarna uppger 
att de trivs bra medan vissa är ambivalenta till placeringen. 
 
Sammanfattning och analys 
Egenkontrollerna kommer att utvecklas och förbättras enligt Verksamhetsplan för 
2022 så att verksamheten kan få fram mer information och säkra kvalitén. 
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Klientenkät 
 
Syftet med klientenkäten är att identifiera behov i verksamheten för att kunna 
vidareutveckla och förbättra. Nedan jämförs tre år tillbaka i tiden, mellan 2019-
2021, för att ge en överskådlig blick och utveckling över åren. 
Under de senaste åren har en och samma klientenkät lämnats ut under november 
månad. Klienter som blivit erbjudna att svara har varit i kontakt med någon 
socialsekreterare i utredningsteamen hos: Vuxna, Barn- och Unga eller Familjerätt. 
Verksamheten har använt olika metoder för att få in svaren. 2019 - 2020 erbjöds 
klienterna att svara via e-mail och pappersform medan verksamheten år 2021 
utökade möjligheten att även kunna svara på enkäten via sms. Detta bidrog till att 
verksamheten år 2021 fick in 29 svar i pappersform av totalt 49 svarande. 
Resterande 20 kom in som länk via sms och e-mail.   
 
Svarsfrekvensen har varit relativt låg. År 2019 inkom 35 svar, år 2020 14 svar och år 
2021 49 svar. Under 2021 fick handläggarna även redogöra för hur många klienter 
som erbjudits att svara. Totalt lämnades 225 klientenkäter ut, vilket utgör en 
svarsfrekvens på 21%. 
 
Klientenkäten 
Fråga 1 - 10 var påståenden med svarsalternativen: 1-Nej aldrig, 2-Nästan aldrig, 
3-Ibland, 4-Nästan alltid, 5-Ja alltid 

1. Jag upplever att det är lätt att förstå vad socialsekreteraren säger och 
skriver 

2. Jag får lätt kontakt med socialsekreteraren när jag behöver det. 
3. Socialsekreteraren lyssnar på mig och är intresserad av min situation. 
4. Jag kan vara med och påverka den hjälp/insats jag får. 
5. Jag vet hur jag lämnar synpunkter om jag inte är nöjd 
6. Jag vet varför jag fått det beslut jag fått. 
7. Jag får veta vad som förväntas av mig i kontakten med socialsekreteraren 
8. Jag upplever att socialsekreteraren har tillräckliga kunskaper för sitt 

arbete. 
9. Jag upplever att socialsekreteraren har tillräcklig kunskap om andra 

myndigheter och organisationer som kan stödja mig. 
10. Jag upplever att mitt ärende behandlas rättvist och sakligt. 

 

Frågorna 11 - 14 var svarsalternativen: 0 inte sannolikt – 10 extremt sannolikt 

11.      Hur har din situation förändrats i och med kontakten med oss?  
12.      Hur väl har stödet uppfyllt dina förväntningar?  
13.      Hur nöjd är du med stödet som helhet?  
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14.      Tänk dig det bästa stödet man kan få. Hur nära eller långt ifrån ett 
sådant stöd är det stödet du fått?  

De tre sista frågorna är NKI-frågor (nöjd-kund-index) som är ett nyckeltal i form 
av ett index för kundnöjdhet, det vill säga hur nöjda kunderna är. Medelnöjda 
kunder har ett NKI-värde mellan 65 och 75.  
 

Medelvärde 
Medelvärdet har höjt sig för 2021. 

  

NKI  
Verksamhetens NKI värde för 2021 blev 72,85, vilket är en ökning jämfört med 
tidigare år. 

 

Inkomna synpunkter  
2019 
”Vetskap och framförhållning om vad som ska komma, vilka insatser som kan bli aktuella”. 
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”Har precis fått kontakt så det blir lite svårt att svara på om jag är nöjd. Det kan bara tiden 
utvisa”. 
”Jag kan inte riktigt svara på detta eftersom ärendet inte är avslutat. Men den sida jag fått se är 
katastrofal och ett rättshaveri. Dock fick jag lite annan syn på det efter att ha fått en övervakande 
handläggare. Verkligen beklagligt hur ni behandlar människor”. 
”Att ha barnet i fokus”. 
”Väldigt nöjd med hjälpen jag har fått!” 
”Synd att inte varje ärende behandlad olika och det finns undantag för när barn måste bli 
inblandade och föräldrar informerade”. 
”Skaffa bättre snäckor som dom har i öronen för det låter som det är rundgång i dom, hörs jätte 
dåligt ibland” 
”Vill fortsätta gå i skolan och hitta en plats att bo” 
  
2020 
”Senaste utredning innehåller påståenden från skild partner, som inte stämmer enligt mig” 
”Outbildat folk jämför man med andra i olika kommuner så kan Hässleholm lägga ner”. 
"Önskar att socialsekreteraren kunde lyssna på en och behandla en som en vuxen människa och 
inte som att jag vore ett litet barn och att hon kunde sluta motarbeta mig och mina beslut och va” 
  
2021 
”Bästa handläggare jag haft” 
”Jag är mer än nöjd med min kontakt med socialtjänsten och min handläggare”. 
”Professionell, kunnig och genuint engagerad”. 
”Eftersom jag har en pressad situation med en hotfull person och därför har sekretess nu. Jag har 
det lugnt nu men det har varit väldigt stressande med korta tidsperioder av socialen. Något att 
tänka på vid våld i nära relation. Men annars är jag v4äldigt nöjd med hjälpen jag fått”. 
”Extremt nöjd med insikterna och förståelsen över våran situation. Mycket lyhörd och kan 
resonera kring problematiken. Stor empatisk förmåga”. 
”Vill ge väldigt mycket beröm!!” 
  
Sammanfattning och analys 
För att identifiera behov i verksamheten kommer klientenkäten vidareutvecklas. 
Den skulle bland annat behöva ha anpassade frågor till barn och behöva skickas ut 
på fler språk. Enkäten skulle även behöva komma ut till fler som är i kontakt med 
verksamheten, exempelvis familjehem, vårdnadshavare till barn som är placerade 
samt till externa utförare. 
 
Intern Kontroll 
 
Av de kontroll-område som granskats vid Intern Kontroll 2021 så visar majoriteten 
av granskningarna goda resultat. Nedan finns en sammanställning av resultatet och 
där framkommer vilka kontroll-område som kommer att tas bort för kommande års 
granskning.  
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Vid granskning av vårdplaner och genomförandeplaner visade verksamheterna ett 
gott resultat men det framkom dock under kartläggningen av verksamheternas 
huvudprocesser att det finns risker då dessa underlag kan saknas i samarbetet 
mellan myndighet och utförare. Dessa kontroll-område kommer där av att granskas 
även vid Intern Kontroll 2022 och vårdplaner samt genomförandeplaner kommer 
att utöka till att även granska innehåll och kvalitet. Syftet är att skapa en effektiv 
vårdkedja för individen och förbättra samarbetet mellan myndighet och utförare. 

Ett återkommande riskområde gäller förhandsbedömningar inom 14 dagar och det 
finns avvikelser för 2020 och 2021, med ett försämrat resultat i senaste årets 
granskning. Verksamhetsplanen för 2022 anger att kontroll istället ska utföras som 
mål för att verksamheten ska kunna följa upp och rapportera granskningen oftare 
till nämnd. 

Kontroll-område Resultat/Avvikelser Åtgärder och tidplan 

Genomförandeplaner 
Socialtjänstlagen, Vuxna 

Granskningen visar att 8 av 
10 ärenden innehöll 
genomförandeplaner. De 
två ärenden som saknade 
genomförandraplaner var 
korta placeringar. I ett 
ärende var invånaren 
placerad i 14 dagar under 
utredningstiden, därför 
fanns det inte någon 
vårdplan. En 
genomförandeplan grundar 
sig på att individen har en 
vårdplan. Det andra 
ärendet blev en kort 
placering på en månad, då 
personen återföll i missbruk 
två gånger under samma 
månad. Därmed var 
personen inte närvarande 
eller delaktig i sin planering. 

Inga åtgärder vidtas då 
granskningen visar att 
ärenden som skulle ha 
en genomförandeplan 
har haft en 
genomförandeplan. 
Momenten tas med i 
2022 års 
internkontrollplan. I 
nästa års plan ändras 
kontrollmomentet till att 
granska ärenden som 
har en vårdplan och 
utökas till Novagården 
och Fenix.   

Planer för vård som 
anordnas, VO vuxna 
och barn och unga 

VUXNA: 
Behovsbedömning samt 
plan för insats med mål 
finns i samtliga 10 
granskade ärenden.                                                                           

VUXNA: Inga åtgärder 
vidtas då granskningen 
inte visade några 
avvikelser.                    
BOU: Inga åtgärder 
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BOU: Behovsbedömning 
samt plan för insats med 
mål finns i samtliga 20 
granskade ärenden. 

vidtas då granskningen 
inte visade några 
avvikelser. Moment 
vidare till nästa års 
internkontrollplan med 
utökat fokus på 
genomförandeplaner 
samt på kvalitet och 
innehåll i vårdplaner. 

Personal, VO Barn och 
unga 

2 medarbetare (5%) av 38 
saknade adekvat utbildning. 

De två medarbetarna 
genomgår nu 
kompletterande 
utbildning. Moment tas 
inte med i nästa års 
internkontrollplan men 
följs internt i 
förvaltningens plan för 
egenkontroller. 

Upphandling och inköp Första halvårets granskning 
visar avvikelser enligt 
följande: livsmedel 33%, 
städ 24%. Andra halvårets 
granskning visar avvikelser 
enligt följande: livsmedel 
12% och 0% städ. 
Verksamheten har sett över 
sina rutiner för inköp av 
livsmedel och 
städkemikalier under våren 
2021. Avvikelserna som 
skett under hösten 2021 är 
av mindre belopp och anses 
vara på en acceptabel nivå. 

Inga åtgärder vidtas då 
granskningen visar att 
verksamheten sett över 
sina rutiner vilket 
minimerat antalet 
avvikelser. Moment 
vidare till nästa års 
internkontrollplan med 
förändrat 
kontrollmoment till 
granskning av 
materialinköp, 
konsulttjänster och 
avgifter för kurser. 

Tillsynsplaner, VO 
Vuxna 

Frågan om hur yttre tillsyn 
skulle påverkas av 
restriktioner i samband 
med pandemin togs upp 
vid sammanträde med AU 
under våren 2020. Under 
stora delar av 2021 har 
rekommendationen varit att 

Avvakta situationen 
med pandemin och 
kontinuerligt följa 
rekommendationer och 
anvisningar. Moment tas 
inte med i 2022 års 
internkontrollplan då 
verksamheten gör en 
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undvika fysiska möten, 
vilket medfört att 
Tillsynsplanen inte kunnat 
följas fullt ut. Under en 
period hösten 2021 var 
restriktionerna borttagna. 
Yttre tillsyn gjordes då med 
hög intensitet. Resultatet 
blev att 75 % av den yttre 
tillsynen är genomförd. 
Under normala år har vi 
haft en avvikelse på knappt 
10 % och 2020 hade vi en 
avvikelse från 
Tillsynsplanen på 50 %. 
Det finns även 2021 
faktorer som gör att bristen 
kan bedömas innebära en 
mindre risk än ett vanligt 
år, nämligen att 
restaurangerna generellt 
haft färre gäster och haft 
begränsade öppettider. Den 
inre tillsynen samt tillsynen 
av 
folkölsförsäljning/servering 
har genomförts till 100 % 
enligt plan. Kontrollköp i 
samarbete med Miljö- och 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
har genomförts under 
hösten 2021. 

årlig rapportering till 
januarinämnden. 

Förhands-bedömningar, 
barn och unga 

Granskningen för perioden 
januari till november visar 
att totalt 87 % 
förhandsbedömningar är 
gjorda i tid, en försämring 
med 4%-enheter jämfört 
med 2020. Andelen 
förhandsbedömningar var 
som högst i juni 98% och 
lägst i mars 77%. Det 

Åtgärder: 
Förhandsbedömningar 
ska göras i tid men 
avvikelser kan inträffa 
på grund av 
omständigheter i 
ärendet, arbetsbelastning 
och personalomsättning. 
Enheten genomför en 
omorganisering och 
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försämrade resultatet i mars 
härleds till högt inflöde i 
antal ärenden i 
kombination med 
personalomsättning. 

kommer i 
budgetförslaget till 
nämnden att äska om att 
öka antalet anställda 
med en tjänst i syfte att 
säkerställa att alla 
förhandsbedömningar 
som ska göras i tid, görs 
i tid. Moment tas inte 
med i nästa års 
internkontrollplan, det 
flyttas till 
måluppfyllelsen för att 
verksamheten ska kunna 
göra tätare uppföljning 
och rapportering till 
nämnden. 

Tillsyn 
 
Under vintern 2022 har IVO haft tillsyn av stödboende för barn och unga via 
Stödboende Familjebasen. IVO har genom enkäter av de placerade och intervjuer 
med föreståndare kommit fram till att verksamheten ger förutsättningar för 
ungdomars trygghet och delaktighet samt arbetar för att ge placerade individer 
anpassat stöd. IVO skriver att de inte uppmärksammat några brister inom de 
områden som tillsynen omfattat och avslutat ärendet. 
IVO har även haft tillsyn av vård och boende (HVB) för barn och unga HVB 
Familjebasen. I tillsynen har fokus varit på om den vård de placerade får är av god 
kvalitet. IVO har utfört tillsynen genom att samtala med två placerade och haft 
intervju med föreståndare via teams. IVO har skrivit att deras sammantagna 
bedömning är att verksamheten erbjuder de placerade stöd utifrån deras behov och 
arbetar för att göra dem delaktiga. IVO avslutar ärendet genom att de påtalat 
följande brist; Att verksamheten vid minst ett tillfälle har varit obemannad vilket 
inneburit risk för de placerade. Nämndens utredning kring bristen bedöms inte som 
tillfredställande. IVO vidtar i nuläget inte några åtgärder med anledning av bristen 
och kommer att följa upp detta i kommande tillsyn. 
 
Revisionen 
På uppdrag av revisorerna i Hässleholms kommun har Ernst & Young granskat 
orosanmälningar gällande barn och unga då dessa över tid ökat. Ernst & Young 
kommer fram till att man delvis har säkerställt en ändamålsenlig hantering av 
anmälningarna och att nämnden genomför omedelbara skyddsbedömningar. 
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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. 
 
Utbildning och kompetensutveckling 

Viva - utbildning av verksamhetens systemstöd  
Systemansvariga och superanvändare i Viva har under hösten 2021 lagt upp en plan 
för att genomföra en utbildning av verksamhetens systemstöd. Utbildningen 
kommer under våren 2022 att ges till medarbetare och enhetschefer för 
verksamhetsområdena Barn och Unga samt Mottag. En behovsinventering har 
genomförts för att säkerställa vilka funktioner som medarbetarna och enhetschefer 
behöver få kunskap om för att kunna utföra sitt arbete. 

Viva – grundutbildning statistik 
Stabspersonal och ekonomi har tillsammans genomfört en grundutbildning i 
statistik digitalt via Cambio. Syftet var att optimera kunskapen om hur Vivas 
statistikdatabas fungerar för att kunna rapportera in de verksamhetsmått och 
kostnader som verksamheten har. 
 
Kompetensutveckling på enheterna 

Mottagning stöd och prevention – Individ och familjesupport 
Samtliga handläggare har gått Webutbildningen ”Samtal med Barn i socialtjänsten” 
med Eva Redemo. 3 st har gått Alternativ till våld – att jobba med våldsutövare 
(ATV). 1 st har gått Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB). 
Samtliga handläggare har gått utbildning Feedback Informed Treatment (FIT) samt 
haft handledning i metoden.  

Barn och unga - Utredning och uppföljningsenheten Team 1 - 4 
Samtliga socialsekreterare har gått webbutbildning i barnsamtal samt 
grundutbildning i Barnkonventionen för utredare i socialtjänsten via Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 
Ett antal socialsekreterare har gått FREDA utbildning via Kompetenscentrum Våld 
i nära relationer samt BBIC grundutbildning via Skånes kommuner. 
Ett antal enhetschefer har gått en intern arbetsmiljöutbildning via Hässleholms 
kommun samt en extern utbildning; Jag som ledare via Psykologpartners. 
 
Barn och Unga - Familjehemsenheten 
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Samtliga barnsekreterare har gått webbutbildning i barnsamtal samt grundutbildning 
i Barnkonventionen för utredare i socialtjänsten via Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). 
Ett antal barnsekreterare har gått FREDA utbildning. Via Kompetenscentrum Våld 
i nära relationer och BBIC grundutbildning, Skånes kommuner. 
Enhetschef har gått en intern arbetsmiljöutbildning via Hässleholms kommun samt 
en extern utbildning; Jag som ledare via Psykologpartners. 

Ett antal familjehemssekreterare har gått Kälvestenutbildningen externt samt 
Komprimerad handledarutbildning internt. En familjehemssekreterare har gått Ett 
hem att växa i externt. 

Barn och unga - Familjebasen 
Familjebasen har gått FFT, Kriminalitet som livsstil, HAP och CPU och ADHD ur 
två olika perspektiv.  

Vuxen - Utredning och uppföljningsenheten 
Samtliga socialsekreterare har gått FREDA utbildning, dock inte socialsekreterarna 
på Krami. Socialsekreterare som fått fast anställning har gått ASI-utbildning. 
Majoriteten av arbetsgruppen har gått på COPE föreläsningar samt gått en kort 
utbildning om barnrättsperspektiv i vuxenutredningar 

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet 
 
Mottagning, stöd och prevention – Individ och familjesupport 
Fokus har legat på FIT som är en kvalitetssäkring av det behandlingsarbete som 
utförs. Genom ORS och SRS tillförsäkras att klientens livssituation blir bättre och 
att det samtalas om rätt saker i behandlingen. Personalgruppen har inte haft några 
avvikelser. 

Barn och unga - Familjehemsenheten 
Vid avvikelser har personalgruppen på enhetsmöten gemensamt diskuterat 
problematiken och hur avvikelsen ska hanteras. Detta görs kontinuerligt när 
avvikelser uppstår.  
 
Barn och unga - Familjebasen 
I personalgruppens arbete med att hantera avvikelser så finns detta med som en 
stående punkt var vecka under verksamhetens behandlingskonferens. 
Personalgruppen går tillsammans igenom eventuella nya avvikelser och ger 
återkoppling på åtgärder som gjorts kring de avvikelser som kommit in. I många av 
fallen är personalgruppen delaktig i att ta fram lösningar och/eller nya rutiner. 
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Vuxen - Utredning och uppföljningsenheten 
Personalgruppen håller tillsammans på att utveckla rutinen om barnrättsperspektiv i 
vuxenutredningar. 

Övrig verksamhetsutveckling 
 
Utvecklingen av skannerfunktion för att kunna säkra distansarbete 
Grundfunktionen Skanna till Viva var till att börja med en tjänst från Cambio som 
Socialförvaltningen testade i en pilot 2019, innan pandemin. Det primära syftet till 
funktionen var att sekretesshandlingar inte skulle mellanlagras i vare sig moln eller 
på hårddisk. 
 
I samband med att pandemin bröt ut utvecklades skannerfunktionen lokalt av en 
tekniker på IT-avdelningen. Därefter har följande funktioner utvecklats under de 
senaste två åren: 

• Skanna till Nämndsekreterare 
• Skanna orosanmälan 
• Skanna till Viva, Kontaktcenter. Tekniker på IT-avdelningen skapade en 

egen vy till kommunens kontaktcenter så att personal där kunde skanna in 
dokument till Viva Inkorg, meddelande, orosanmälan och juridiska 
dokument. 

Socialförvaltningen har lämnat in beställningar på ytterligare tjänster; bland annat 
Skanna Familjebasen. I dagsläget väntar Socialförvaltningen återkoppling från IT-
avdelningen vad gäller denna utveckling. 

Utveckling av e-tjänster och systemstöd 
Socialförvaltningen har under året 2021 infört fyra nya e-tjänster: 

• Orosanmälan 
• Samarbetssamtal - Familjerätten 
• Avtal om vårdnad, boende och umgänge 
• Intresseanmälan Familjehem/kontaktperson 

Socialförvaltningen har lämnat in beställning på ytterligare en e-tjänst kopplat till 
Familjerätten – Informationssamtal och IT-avdelningen ska även komplettera två av 
e-tjänsterna ovan så att båda vårdnadshavarna utför signering via BankID innan 
begäran lämnas in till Socialförvaltningen. 

Dessa e-tjänster är skapade av IT-avdelningen via systemet Selfpoint. IT-
avdelningen har använt ett skanner-api för att dokumenten ska gå direkt till Viva. 
Samtliga e-tjänster har skapats i ett samarbete mellan systemansvarig i Viva och 

https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:a67e96215e6d4bc4a18eaec7b1cb06a4@thread.tacv2_p_igHuEMrgSUiI3UyT3Q0Hs5YADgyJ_h_1597989250114?tenantId=c4ba2292-f75b-488d-8b3a-b2ca455a804b&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FfF4PINSKeE-4XCRisIn71ZYAFPsF%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3Aa67e96215e6d4bc4a18eaec7b1cb06a4%40thread.tacv2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:a67e96215e6d4bc4a18eaec7b1cb06a4@thread.tacv2_p_igHuEMrgSUiI3UyT3Q0Hs5YADgyJ_h_1597989250114?tenantId=c4ba2292-f75b-488d-8b3a-b2ca455a804b&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FbbhKnjjWRkSWdF1MfdPmLZYAIemI%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3Aa67e96215e6d4bc4a18eaec7b1cb06a4%40thread.tacv2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:a67e96215e6d4bc4a18eaec7b1cb06a4@thread.tacv2_p_igHuEMrgSUiI3UyT3Q0Hs5YADgyJ_h_1597989250114?tenantId=c4ba2292-f75b-488d-8b3a-b2ca455a804b&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2F1h-_xyd7J0-TzupsUg_585YAG9vy%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3Aa67e96215e6d4bc4a18eaec7b1cb06a4%40thread.tacv2%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:a67e96215e6d4bc4a18eaec7b1cb06a4@thread.tacv2_p_igHuEMrgSUiI3UyT3Q0Hs5YADgyJ_h_1597989250114?tenantId=c4ba2292-f75b-488d-8b3a-b2ca455a804b&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FoBaRHjXjkU62Z-qsqKGptpYAMDSO%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3Aa67e96215e6d4bc4a18eaec7b1cb06a4%40thread.tacv2%22%7D
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tekniker på IT-avdelningen. 
 
Socialförvaltningen har sedan tidigare lämnat in beställningar på digital signering för 
ordförandebeslut och säkra videosamtal. Det finns även önskemål om att 
kommunen och Socialförvaltningen kan skicka ”säker e-post” för att kunna ta emot 
sekretessklassade dokument. Dessa beställningar ligger hos IT-avdelningen och 
inväntar svar från politiken men även utvecklingen på riksnivå.2 

 
Socialförvaltningen 2022-03-01 

 
Inger Valencia  Anna Jacobsson Lundholm 
Kvalitetsutvecklare             Kvalitetssamordnare 

  

                                                 

2 Sveriges Kommuner och Regioner. 2021. Säker digital kommunikation.  
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/informationsforsorjningdigit
alinfrastruktur/sakerdigitalkommunikation.13701.html 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 24 

Svar på motion 
Dnr: SF 2022/122 

Beslut 
Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta föreslå Socialnämnden besluta att 
motionen bifalles på så sätt att låta utreda frågan i enlighet med socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen och omsorgsförvaltningens förslag samt att undersöka 
möjligheten ansöka hos Samordningsförbundet Skåne Nordost (Finsam) om ett 
samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk 
ohälsa i arbete. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) och Sven Lundh (SD) yrkar bifall till ordförandes tilläggsförslag. 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har inkommit med motion angående att få fler i arbete eller 
sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa. 

Tjänstepersoner från arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och om
sorgsförvaltningen träffades den 23 februari. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 
uppfattningen om att förslaget måste utredas vidare för att analysera vilka förut
sättningar som finns för ett genomföra förslaget innan ett koncept kan tas fram. 

Tjänstepersonerna ansåg vidare att förvaltningarna bör samverka i en eventuell 
utredning. Denna utredning kan genomföras först efter förestående lagändringar 
blir kända. 

Sänt till: 
Socialdemokraterna 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

13 (15) 



Hej Elin 

 

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta föreslå socialnämnden besluta att motionen bifalles på 

så sätt att låta utreda frågan i enlighet med socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och 

omsorgsförvaltningens förslag samt att undersöka möjligheten ansöka hos Samordningsförbundet 

Skåne Nordost (Finsam) om ett samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler 

med psykisk ohälsa i arbete.  

/Robin 



                  

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-03-02 SF 2022/122 

   

 
 

Handläggare 
Verksamhetschef Staben Anders Iversen 
Socialförvaltningen 
 
anders.iversen@hassleholm.se 
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Svar på motion 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

Att överlämna tjänsteskrivelse som svar på motion från Socialdemokraterna 
angående att få fler personer med psykisk ohälsa i arbete eller sysselsättning. 

 

Sammanfattning  

Socialdemokraterna har inkommit med motion angående att få fler i arbete eller 
sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa. 

Tjänstepersoner från arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och om-
sorgsförvaltningen träffades den 23 februari. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 
uppfattningen om att förslaget måste utredas vidare för att analysera vilka förut-
sättningar som finns för ett genomföra förslaget innan ett koncept kan tas fram.  

Tjänstepersonerna ansåg vidare att förvaltningarna bör samverka i en eventuell 
utredning. Denna utredning kan genomföras först efter förestående lagändringar 
blir kända. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna har framställt en motion kring kommunens skyldighet att hjälpa 
alla invånare till arbete eller sysselsättning. De vill att berörda förvaltningar tar fram 
ett koncept så att fler personer med psykisk ohälsa kommer ut på arbetsmarknaden 
och att verksamheten startas snarast, dock senast i augusti 2022. 

Representanter från arbetsmarknads-, social- och omsorgsförvaltningen har 
diskuterat frågan utifrån respektive nämnds ansvarsområden och möjligheter till 
samverkan inom ramen för dessa. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 

Hässleholms 
kommun 
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uppfattningen att förslaget bör utredas vidare för att analysera förutsättningar för en 
eventuell ny verksamhet och samverkan framöver. 

Ett nytt regelsystem för Arbetsförmedlingens håller på att tas fram. Troligen 
kommer resultatet av lagändringarna och Arbetsförmedlingens nya regelverk inte bli 
klart förrän runt halvårsskiftet 2022. Fram till dess kommer frågor som gäller 
förutsättningarna för att driva verksamhet enligt förslaget att förbli obesvarade.  
 
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att denna utredning genomförs först efter 
föreslagna lagändringar av arbetsförmedlingens nya regelverk blir kända. Från 
socialförvaltningens sida finns det inte anledning att göra en annan bedömning. 

Socialförvaltningen arbetar primärt inte med arbete och sysselsättning. Samverkan i 
enskilda ärenden förekommer givetvis. I första han sker samarbetet med 
arbetsmarknadsförvaltningen. Detta samarbete kan utvecklas. 

  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Positiva konsekvenser. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Ingen känd påverkan. 

Facklig samverkan 

Har inte samverkats fackligt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända i dagsläget, beror på vilken inriktning som föreslås efter utredning. 

 

 

Bilagor 

Motion från Socialdemokraterna angående att få fler personer med psykisk ohälsa i 
arbete eller sysselsättning  
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Sändlista: 

- Socialdemokraterna 
- Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Socialförvaltningen 

 

Anders Iversen 

Verksamhetschef Staben 

  



Socialdemokraterna 
FRAMTIDSPARTIET 

Motion angående att få fler i arbete eller sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa. 

Vi har i Hässleholms kommun skyldighet att hjälpa alla invånare till arbete eller 

sysselsättning. 

Vi Socialdemokrater vill ge berörda förva ltningar uppdrag att ta fram förslag till ett koncept i 

en verksamhet som verkar för uppnå resultat ,få ut fler personer i arbete eller sysselsättning 

för dem med psykisk ohälsa 

Det finns i dag personer som har psykisk ohälsa och behöver komma ut på arbetsmarknaden. 

Vi har stort rekryteringsbehov på många områden i samhället av personal och alla behöver 

ha ett arbete eller sysselsättning för att må bra. 

Vi har idag Arbetsmarknadsenheten som jobbar med dessa uppgifter, vi har också 

träffpunkten Ljusglimten som är en mötesplats för psykisk ohälsa. I samma lokal finns även 

träffpunkten Wemind som vänder sig till personer som är långtidssjukskrivna och har 

sviktande psykisk hälsa. 

Vi vill därför : 

Att Berörda förvaltningar får ta fram ett koncept för att fler med psykisk ohälsa kommer ut 

på arbetsmarknaden. 

Att verksamheten startas snarast dock senast augusti 2022 

Lena Nilsson Irene Nilsson Christer Welinder 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 2022 
Dnr: SF 2022/145 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 2022 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 2022. 

Sänt till: 
Svetlana Sidorova 
Administrativ samordnare 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-03-11 SF 2022/146 

      

 
 

Handläggare 
   Elin Hesslefors 
Socialförvaltningen 
 
elin.hesslefors@hassleholm.se 
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POSOM Verksamhetsberättelse 2021 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

POSOM Verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 

 

Beskrivning av ärendet  

Se POSOM Verksamhetsberättelse 2021.   

 

Bilagor 

POSOM Verksamhetsberättelse 2021 

 

Sändlista: 

Svetlana Sidorova 
Administrativ samordnare 
Socialförvaltningen 

Hässleholms 
kommun 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Dnr 

2020-03-09  

  
 
 

Handläggare 
Administrativ samordnare POSOM 
Svetlana Sidorova 
Socialförvaltningen 
0451-26 70 29   
Svetlana.sidorova@hassleholm.se 

 

 

Socialförvaltningen   

 
Postadress: Hässleholms kommun, 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  
 

 

C:\Users\elhe500\Documents\AU\2022\2022-03-15\POSOM Verksamhetsberättelse 2021.docx 

Ska bifogas socialnämndens verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelse 2021 

Ansvarsområde 
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och är ett nätverk av 
resurspersoner som agerar eller samverkar i akuta situationer då den ”ordinarie” 
krishanteringen inte räcker till eller nätverkets specialkompetens behövs fram tills 
ordinarie aktörer kan träda i funktion. 
 
POSOM är organiserat i en ledningsgrupp och en stödgrupp och i 
ledningsgruppen finns kommunala förvaltningar, sjukvård, polis och Svenska 
kyrkan representerade. 
 
POSOM kan aktiveras av kommunens krisledningsstab, socialchef 
(socialnämnden) eller räddningsledare vid räddningstjänsten. Sammankallande för 
POSOM:s ledningsgrupp är socialnämndens ordförande. 
 
Året som gått 2021 
 
POSOM:s ledningsgrupp har haft 6 protokollförda möten 2021 för organisering 
och planering av POSOM:s verksamhet. 
Ledningsgruppen arbetade under året med sitt uppdrag och förhållningssätt i 
enlighet med ny handlingsplan som antogs av kommunstyrelsen i augusti 2019.  
POSOM arrangerade informationsträffar för stöd- och ledningsgrupperna vid två 
tillfällen. Till vårens möte var en extern talare från Vetlanda kommun inbjuden 
som höll föredrag om aktiverat krisläge i Vetlanda kommun och POSOM:s 
insatser.  
I samband med höstens möte har representanter från POSOM-gruppen i Höörs 
kommun har bjudits in och berättade om deras arbete i skarpt läge.  
Övrigt program var information om incidenten i augusti 2021 i Hässleholms 
kommun då POSOM fick aktiveras. LG redogjorde för vad som hände, hur 
händelsen hanterades och vilka lärdomar som kunde tas från händelsen. 
På grund av varierande pandemirestriktionerna hölls POSOM sammanträden 
digitalt och även vissa av de med möjlighet att närvara på plats. 

Hässleholms 
kommun 
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Utbildning i CoSafe/krisapp har kunnat genomföras för en del av 
ledningsgruppen.  
 
POSOM har varit aktiverad under 2021 med insats från ledningsgruppen och 
stödgruppen vid ett tillfälle. 
 
 
Planer för 2022 
 
POSOM ledningsgrupp planerar för 6 möten under 2022 
POSOM ledningsgrupp planerar två möten/insatser för stödgruppen under 2022.  
 

 

 
 
Robin Gustavsson   Svetlana Sidorova 

Socialnämndens ordförande   Administrativ samordnare 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-15 

POSOM Verksamhetsberättelse 2021 
Dnr: SF 2022/146 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

POSOM Verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se POSOM Verksamhetsberättelse 2021. 

Sänt till: 
Svetlana Sidorova 
Administrativ samordnare 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering J( Utdraget bestyrkes 
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Datum Diarienummer 

2022-03-11 SF 2022/145 

      

 
 

Handläggare 
   Elin Hesslefors 
Socialförvaltningen 
 
elin.hesslefors@hassleholm.se 
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Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 2022 godkänns. 

 

Beskrivning av ärendet 

Se POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 2022. 

Bilagor 

POSOM Verksamhets- och sammanträdesplan 2022 

 

Sändlista: 

Svetlana Sidorova 
Administrativ samordnare 
Socialförvaltningen 
 

  

Hässleholms 
kommun 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum  

2022-03-09  

  
 
 

Handläggare 
Svetlana Sidorova 
Administrativ samordnare 
Socialförvaltningen 
0451-26 70 29   
Svetlana.sidorova@hassleholm.se 

 

 

Socialförvaltningen   
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Verksamhets- och sammanträdesplan för 
POSOM i Hässleholm 2022 

Inledning 

Ansvaret för krishanteringsarbetet i kommunen ligger i huvudsak hos 
kommunstyrelsen. Vid en extraordinär händelse träder kommunens 
krisledningsnämnd in med tillhörande krisledningsstab som ansvarig för 
krishanteringen. Krisledningsplanen anger hur arbetet ska fortgå när kommunen 
vid en extraordinär händelse måste övergå i en organisation som är anpassad till 
en krissituation eller när kommunens samverkande resurser behöver utnyttjas. 
Respektive nämnd och styrelse i kommunen ansvarar därutöver för att det finns 
beredskap och förmåga att hantera kriser anpassade till verksamheten. 

POSOM utgör kommunens organisation för psykosocialt och socialt 
omhändertagande och ingår i kommunens krisstödsarbete och är ett nätverk av 
resurser som agerar eller samverkar då den ”ordinarie” krishanteringen inte 
räcker till eller nätverkets specialkompetens behövs.  

POSOM:s uppdrag och förhållningssätt framgår av Handlingsplan för POSOM i 
Hässleholm. 

Förvaltningschef(socialchef), räddningsledare inom Räddningstjänsten och 
krisledningsstab vid extraordinär händelse eller kris kan aktivera POSOM och 
kalla in POSOM:s ledningsgrupp.  

POSOM-gruppens aktiva verksamhet leds av ledningsgruppen som till sin hjälp 
har stödpersoner med olika kompetenser.  
Särskilda resurspersoner finns för stöd till ledningsgruppen och stödpersoner efter 
aktiv insats.  

Socialnämnden har förvaltningsansvaret för POSOM:s verksamhet det vill säga 
ansvarar för dokumentation och ajourhållning av lednings- och stödgruppen. 

Hässleholms 
kommun 
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Ledningsgruppen 

Ledningsgruppen skall hålla minst fyra protokollförda sammanträden jämt 
fördelade under året.  

Sammanträdesdagar 2022: 10/3, 5/5, 29/9, 3/11, kl 16-17 

Stödpersoner och resurspersoner 

Stödpersoner och resurspersoner skall kallas till två övningar alternativt 
informationssammankomster under 2022.  
Utöver dessa ska övning av inkallelse av stödgruppen ske. 
 
Mötesdagar 2022: 5/5 och 3/11, kl 17:30-19:00 
Dag och tid för övning/utbildning kan ändras beroende på program och 
eventuellt externt deltagande. 

Uppdrag stödpersoner 

Ledningsgruppen avgör hur många personer som ska ingå i stödgruppen. Denna 
ska bestå av ett antal personer med skiftande kompetens. Stödgruppens olika 
kompetenser ska dokumenteras för internt bruk. Stödpersonerna skall erbjuda 
stödsamtal åt drabbade och anhöriga samt hjälpa drabbade till kontakt med 
anhöriga. 

Uppdrag resurspersoner 

Resurspersonerna ansvarar för stöd och avlastningssamtal till personer i lednings- 
och stödgruppen efter en aktiv POSOM insats. Här kan även resurser inom t ex 
Svenska kyrkan eller Röda Korset användas.  
Resurspersonerna ingår som adjungerande i ledningsgruppen. 
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