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Kallelse till Socialnämnden  

Tisdagen den 4 oktober 2022, kl. 15:00 
Visheten, Tingshusgatan 1, Socialförvaltningen 
 
I tur att justera:  Sven Lundh (SD) 
Ersättare:  Lena Nilsson (S) 
Tid och plats för justering: Socialförvaltningen, den xx oktober 2022. 
 

Föredragningslista    

 

 Ärenden Föredragande Till 

1. Upprop   

2. Protokollsjustering    

3. Information om HVB Familjebasen och 
öppenvården 

Tina Natour, 
enhetschef & Petter 
Hector, 
verksamhetschef 

 

4. Anmälan av delegationsbeslut 

Handlingar  

 • Delegationsbeslut avseende återkallelse av 
serveringstillstånd, Matnik Restaurang AB 

Protokoll 

 • Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 
2022-09-06 

 • Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 
2022-09-28 

   

5. Övriga anmälningar 

Handlingar 

• Minnesanteckningar Brå 2022-08-24 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 

§ 117 2022-08-31 avseende ärendet ”Revidering 

   

Hässleholms 
kommun 
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 Socialnämnden  

 

 

 

av riktlinjer för inköp och upphandling”. 

• Målreflektioner MSP T2 2022 

• Nulägeskarta 2022 

6. Delårsbokslut 2022-08-31  

Handlingar  

 • AU 2022-09-28 § 53 
 • Delårsbokslut 2022-08-31 
 • SN -drift- och invanalyser med prognos per 
20220831 
 • Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 
delår 2022 
 • SN 2022, måluppfyllelse 
 • Personalnyckeltal jan-juni 2022, SN 
 • Prognos augusti 2022 

Omid Ismail, 
ekonomichef 

KS 

7. Förslag till sammanträdesplan 2023  

Handlingar  

 • AU 2022-09-28 § 54  
 • Förslag till sammanträdesplan 2023 
 • Bilaga 1. Sammanträdesdagar och tider för 
inlämning av handlingar 2023 

Elin Hesslefors, 
nämndsekreterare 

KLF 

8. Rapport enl 16 kap 6 § SoL, ej verkställda 
beslut, kvartal 2 – 2022 

Handlingar  

 • AU 2022-09-28 § 55 

 • SF tjänsteskrivelse 2022-08-29  

Petter Hector, 
verksamhetschef 

KF 

9. Socialchefen informerar Sus Lantz, socialchef  

10. Övriga frågor    

 
Socialnämnden  

 

Robin Gustavsson (KD) 
Ordförande 

Elin Hesslefors 
Sekreterare 
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Hässleholms 

kommun1 

Handläggare 
Emma Noble 
0451-26 87 07 
emma.noble@hassleholm.se 

TJÄNSTEUTLATANDE 

Datum 

2022-09-15 

Matnik Restaurang AB 

Majorsgatan 3 

281 33 Hässleholm 

Diarienummer 

013-2022-00035 

Återkallelse av serveringstillstånd 

N arnn Matnik Restaurang AB 
Org.nr. 556537-8451 

1(1) 

Adress serveringsställe: Kulturhuset Hässleholm, Järnvägsgatan 23, 281 31 Hässleholm 

Matnik Restaurang AB, bedriver inte verksamhet enligt sitt serveringstillstånd för 
pausservering efter 2022-06-30, då deras dispositionsrätt till lokalerna i Kulturhuset 
upphörde. 

Beslut: 

Det stadigvarande serveringstillståndet för pausservering för Matnik AB i Kulturhuset på 
Järnvägsgatan 23 i Hässleholm, utfärdat 2021-09-28, återkallas enligt Alkohollagen 9 kapitlet 
18 § punkt 1 eftersom tillståndet inte längre utnyttjas. 

Lagtext: 
18 § En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om 

1. tillståndet inte längre utnyttjas, 
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i 

anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant 

sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att 
de förhållanden som föranlett varningen har rättats till . 

(9 kapitlet 18 § 1 st Alkohollagen) 

Detta tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker, upphör 
därmed att gälla i nämnda serveringslokaler. 

Hässleholm 2022-09-15 .,Pi 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 

Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 
00 
E-post: tillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



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, 2022-09-06, kl. 08:30-09:37; 09:55-11:43 

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

Sus Lantz, socialchef §§ 49-49 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 49-49 
Fredrik Olofsson, enhetschef §§ 49-49 
Emma Noble, tillståndsinspektör §§ 49-49 

Lena Nilsson (S) 
Sven Lundh (SD) 

Socialförvaltningen, den~ september 2022. 

§§ 49-49 

Sekreterare 

Ordförande 

Elin Hesslefors /; 

/~{_/~~ 

Justerare 

Robin Gustavsson (Iill) 

~' J)~ 
Lena Nilsson (S) 
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H ·· ssleholms 
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 
2022-09-06 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-09-06 

2022-09-06 

2022-09-27 

Socialförvaltningen 

2022-10-04 .w 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering X Utdraget bestyrkes 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-06 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten: § 49 
Trädhuset lnvest AB 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering J{ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-06 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 49 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten: Trädhuset lnvest AB 
Dnr: SF 2022/537 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
Trädhuset Invest AB beviljas tillstånd att till allmänheten servera spritdrycker, vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker i Trädhuset på Hovdala-området, 
Hässleholm, 281 80 Hässleholm. Serveringstillståndet gäller året runt klockan 
11 :00-01 :00. 

(8 kap. 2 § Alkohollagen) 

Beskrivning av ärendet 
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under 
utredningens gång, besök på Trädhuset i Hässleholm, bedöms sökanden ha 
visat att man uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som ställs, enligt 
Alkohollagen, för att meddelas serveringstillstånd. 

Aktuella lagrum 
8 kapitlet 12 § Alkohollagen (AlkL): Serveringstillstånd får endast meddelas den 
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. 

8 kap 15 §, 1st AlkL: Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten får endast 
medges om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen 
samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna 
erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet 
begränsas till ett fåtal enklare rätter. 

8 kap 15 §, 2 st AlkL: Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till 
lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. 

8 kapitlet 16 § AlkL: Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur 
brandsäkerhetssynpunkt. 

8 kapitlet 17§ AlkL: Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet 
eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras, 
även om övriga krav som är uppställda i lagen är uppfyllda. 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Sänt till 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering xl 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-06 

Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid : 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Ordföranderummet, Tingshusgatan, 2022-09-28, kl. 08:30-09:35; 09:45-12:00 

Robin Gustavsson (K.D) ordförande 
Sven Lundh (SD) vice ordförande 
Lena Nilsson (S) 

Sus Lantz, socialchef §§ 51-56 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 51-56 
Omid Ismail, ekonomichef §§ 53-53 
Göran Rignell, systemförvaltare §§ 56-56 

Sven Lundh (SD) 
Lena Nilsson (S) 

Socialförvaltningen, 2022-09-28 

§§ 51-56 

Sekreterare 

Ordförande 
Robin Gustavsson (KD) 

Justerare S~ l .'-.J'J---<C-• 
Sven Lundh (SD) 
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H""ssl holms 
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 
2022-09-28 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-09-28 

2022-09-28 

2022-10-19 

Socialförvaltningen 

.. ~ .f!&Ah~ ..... ... .. ...... ...... ...... ... .. . 
Elin He~-sl;f6 rs .... . . 

2022-10-26 

Ut-

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

H .. ssl holms 
komm n 

Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

Anmälan av delegationsbeslut § 51 

övriga anmälningar § 52 

Delårsbokslut 2022-08-31 § 53 

Förslag till sammanträdesplan 2023 § 54 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, kvartal 2-2022 § 55 

Nedläggning av rutiner som tagits fram med hänsyn till covid-19 § 56 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/579-1 
Socialförvaltningen - Delegationsbeslut avseende återkallelse av 
serveringstillstånd, Matnik Restaurang AB 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

H""ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 52 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/117-7 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar Brå 2022-08-24 

SF 2022/ 431-4 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 117 2022-08-31 
avseende ärendet "Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling". 

SF 2022/576-1 
Socialförvaltningen - Målreflektioner MSP T2 2022 

SF 2022/593-1 
Socialförvaltningen - N ulägeskarta 2022 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

5 (9) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 53 

Delårsbokslut 2022-08-31 
Dnr: SF 2022/588 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 
Godkänna delårsbokslut för perioden 2022-01-01 - 2022-08-31. 

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 per siste februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari - augusti samt årsredovisning. 

Månadsuppföljningarna och delårsrapporten ska lämnas till kommunstyrelsen enligt 
fastställd tidplan. 

Nämndernas verksamhetsberättelse som ingår i delårsrapporten ska ses som ett 
förslag på text till slutprodukten Delårsrapport 2022, även om 
verksamhetsberättelsen är antagen av nämnd. Innehåll och utformning av 
verksamhets berättelsen är därför inte bundet av beslut i nämnden. För att få ihop 
produkten, kan ändringar behöva göras i materialet beroende på omfattning, 
språkbruk, analys och tydlighet. Omfattning av verksamhets berättelsen till 
delårsrapporten är två sidor. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

H""ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 54 

Förslag till sammanträdesplan 2023 
Dnr: SF 2022/566 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar förslå Socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
Socialnämnden, Socialnämndens arbetsutskott, förvaltningsträff, 
förvaltningssamverkan samt sista dag för inlämning av handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden och Socialnämndens 
arbetsutskott har tagits fram. Planeringen av sammanträdestiderna har utgått från 
följande förutsättningar. 

Allmänna fiirutsättningar 

Inget sammanträde har lagts in på Kommunfullmäktiges eller Kommunstyrelsens 
sammanträdes tider. 

Aret inleds med ett särskilt nämndssammanträde den 2 januari för bland annat 
beslut om Val av arbetsutskott, Val av orc!frjrande och vice or4fijrande till Brottsfiireryggande 
rådet och Val av sammankallande till POSOM. 

Planeringen av sammanträdestiderna har i möjligaste mån utgått ifrån att 
Socialnämndens arbetsutskott har minst 2 sammanträden / månad på tisdagar och 1 
nämndsammanträde / månad på tisdagar. Under sommaren har det lagts in en 
mötesfri månad. Sista arbetsutskott före uppehållet är planerat till den 20 juni. 
Därefter är nästa ordinarie utskott planerat till den 25 juli. Extra arbetsutskott 
planeras in efter behov och ordförandes godkännande. Socialnämnden har sitt sista 
sammanträde före sommaren den 13 juni. Det första sammanträdet efter sommaren 
är inplanerat till den 29 augusti. 

Inget nämndsammanträde har heller lagts in under vårvinterlovet 2022-02-20 -
2023-02-26, påsken 2023-04-03 - 2023-04-10 eller höstlovet 2023-10-30 -
2023-11-03. 

Sänt till: 
Elin Hesslefors, Nämndsekreterare, Socialförvaltningen 
Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 55 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, 
kvartal 2-2022 
Dnr: SF 2022/541 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 

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 rapporteringstillfållet 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. 

Avslut utan att 
Beslutsdatum Kön Typ av bistånd Verkställts verkställas 

211117 p Kontaktfamilj 220516 
211220 p Kontaktperson 

211209 p Kontaktperson 

220414 F Kontaktfamilj 220801 
211210 p Familjebehandling 220504 
211210 p F amiljebehandling 220504 
220420 F Kontaktperson 220801 
220315 F Kontaktperson 220801 

Sänt till 
Kommunlednings förvaltningen 

Anna Jacobsson Lundholm, Kvalitetssamordnare, Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

c; L I 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 56 

Nedläggning av rutiner som tagits fram med hänsyn 
till covid-19 
Dnr: SF 2022/582 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar godkänna nedläggningen av rutiner som 
framtagits med hänsyn till covid-19. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförandebeslutsrutiner framtagna specifikt med hänsyn till covid-19 innebär att 
A U-presidiepolitikerna ska kunna genomföra sina uppdrag trots pandemin. 

Rutinen innebär att politikerna finns registrerade i Viva, så att de kan fatta 
ordförandebeslut utan att behöva komma till förvaltningen och skriva under vid 
förhinder på grund av sjukdom. Detta är inte en rutin som är aktuell längre. Att 
Robin, Sven och Lena finns registrerade i Viva gör att handläggarna registrerar 
ordförandebeslut som om de vore fattade av politikerna som individer och inte som 
funktionen ordförande. Detta blir missvisande i statistiken och i framställningen av 
beslut på delegation till nämnden. 

Rutinen innebär också att politikerna, för att kunna nå Viva, ska ha varsin dator 
hemma. Eftersom rutinen kring ordförandebeslut i Viva inte längre är aktuell eller 
används behövs ett beslut på att rutinen kan läggas ned så att politikerna datorer 
kan lämnas tillbaka. 

Rutinen innebär dessutom att det finns en inrättad e-fax för ordförandebeslut som 
förvaltningen betalar 99 kr för per månad. Denna e-fax används inte alls då 
ordförandebeslut inte längre faxas. Förvaltningen lägger alltså ungefär 1200 kr/år på 
en utgiftspost som inte nyttjas och därför bör kunna sägas upp. Ett beslut behövs 
för att det ska vara möjligt att säga upp avtalet för faxen. 

Initierade rutiner för digital inlämning av handlingar till nämndsekreterare och 
expediering av beslut är något som däremot förenklat såväl handläggares som 
nämndsekreterares arbete och utgör standardarbetsrutin och därmed bör finnas 
kvar. 

Sänt till: 
Elin Hesslefors, Nämndsekreterare, Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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  1(14) 

2022-08-25  

  

  
 
 

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

 
 
Minnesanteckningar Brå 2022-08-25 

Närvarande:  

Lena Nilsson, Robin Gustavsson, Susanne Lottsfeldt, Agneta Olsson Enochsson, Kajsa Hermansson, 

Fredrik Olofsson, Johan Wendt, Torsten Nilsson, Pär Hansson, Emilia Petersson, Johanna Flogstam 

Ej närvarande: Gunnel Nordin, Maria Roos Brostedt 

 

1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat  

 

2. Presentation av nya representanter 

Pär Hansson, Barn- och utbildningsförvaltningen och Emilia Petersson, Tekniska förvaltningen 

hälsas välkomna till rådet. 

 

3. Föregående minnesanteckningar 

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

 

4. Uppföljning av protokoll trygghetsvandring T4-området 2022 

Brå går igenom ”Problem och åtgärdslistan” från trygghetsvandringen på T4-området och justerar 

protokollet utefter de åtgärdsförslag som uppkommer. Se bilaga 1. I bilaga 2 redogörs även för 

fotodokumentationen från vandringen. 

 

5. Nya lagförslaget ”kommuner mot brott” 

Johanna Flogstam presenterar på ett övergripande plan det nya lagförslaget; Kommuners ansvar för 

brottsförebyggande arbete. Se bilaga 2. Robin Gustavsson lyfter att det är viktigt att det nya 

lagförslaget beaktas i budgetberedningen för 2023 med flerårsplan. Brå beslutar om att 

informationen ska remitteras till Socialnämnden, Johanna Flogstam ombesörjer detta. 

 

6. Projekt ”Öppna drogscener” Länsstyrelsen 

Fredrik Olofsson informerar om projekt Öppna drogscener som initierats av Länsstyrelsen Skåne i 

samarbete med bland annat Malmö Universitet. Hässleholms kommun kommer tillsammans med 

ytterligare fem utvalda kommuner i Skåne att ingå i projektet som planeras för två års tid, och 

inleds inom kort. Kommun och polis kommer att samarbeta i projektet och syftet är att stärka 

upp det förebyggande arbetet, arbeta fram nya verktyg att möta problematiken med samt bidra till 

relationsskapande över gränserna och stärka samverkan. Maria Roos Brostedt kommer att 

representera polisen och Johanna Flogstam kommunen. 
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7. Samverkansöverenskommelsen 

Johanna Flogstam lyfter att det är dags att se över befintlig samverkansöverenskommelse som 

löper ut vid årsskiftet 2022/2023, se bilaga 3. Fredrik Olofsson påvisar att det är viktigt att lägga 

tyngdpunkten på medborgarlöftena och att samverkansöverenskommelsen fortsatt formuleras 

mer övergripande. Brå beslutar om att Johanna Flogstam får i uppdrag att revidera 

samverkansöverenskommelsen och återkomma till rådet med ett nytt förslag. 

 

8. Grannsamverkan- aktuellt/nyhet kommunens hemsida 

Johanna Flogstam informerar om vad som är aktuellt avseende Grannsamverkan. Dels kommer 

det att hållas ett utbildningstillfälle, 27 september klockan 18.00-20.00, för nya ombud. Dels en 

kontaktombudsträff för befintliga ombud, 4 oktober 18.00-20.00. Kontaktombudsträffen 

anordnas denna gång under temat krisberedning och det har bjudits in externa aktörer från 

Räddningstjänst och Hässleholms Civilförsvarsförening. Temat är planerat utifrån inhämtade 

synpunkter från kontaktombuden. 

 

Under juni månad publicerades en nyhet på kommunens hemsida gällande att det togs ett beslut i 

socialnämnden om att stödja Samverkan mot brott (SAMBO), som står bakom konceptet 

Grannsamverkan. Stödet avser en summa om 10.000 kronor för en period om 2 år. Se bilaga 4. 

 

9. Inkludera näringslivet i Brå 

Lena Nilsson informerar om pågående utvecklingsprojekt, BID, Business Improvement District, 

där Centrumföreningen Hesslecity och Hässleholms kommun samarbetar. Lena lyfter att detta 

forum kan vara en grund för att vidareutveckla samarbetet med näringslivet. Fredrik Olofsson 

informerar om att det framåt är planerat för dialog med tillväxtavdelningen om huruvida ett 

samarbete skulle kunna ta form. Fredrik poängterar även att det är viktigt att också beakta 

välfärdsbrott som en del att väga in i lägesbildsarbetet. (Välfärdsbrott innebär att när en extern 

organisation eller privatperson otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. Detta som exempelvis i 

form av bidragsbrott, bedrägerier mot välfärdssystemet, stöd och ersättningar till föreningsliv och organisationer). 

 

10. Kunskapshöjning trafficking 

Johanna Flogstam återkopplar till föregående möte och informerar om att stormötet avseende 

kunskapshöjning i ämnet trafficking blir av enligt tidigare förslag; 22 september 13.00-16.00, 

digitalt via Teams. Inbjudan har skickats ut. 
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11. Laget runt 

 

Johan Wendt: Informerar om att det över lag har varit en relativt lugn sommar med få 

brandtillbud. Dock har det varit ökning gällande suicidförsök. Robin Gustavsson lyfter att Tre 

förvaltningar sedan tidigare initierat en handlingsplan för suicidprevention, men än så länge inte 

kommit vidare i frågan. 

 

Torsten Nilsson: - 

 

Robin Gustavsson: Informerar om nuläge och att budgetplanering är ett pågående arbete 

framöver. Meddelar även att det inte har varit några särskilda händelser under sommaren. För 

övrigt slutar inom kort nuvarande lokalpolisområdeschef, Pär Cederholm, och ersättare kommer 

att ta vid från den 1 september. 

 

Pär Hansson: Informerar om att det har varit en del brandtillbud i andra kommuner, bland 

annat på skolor. Belyser vikten av att skydda skolan och att se över trygghetsåtgärder som 

upprätthåller trygghet och skick alltid. 

 

Susanne Lottsfeldt: - 

 

Agneta Olsson Enochsson: Lyfter vikten av vuxennärvaro i skolan och att det finns många 

som vill/kan bidra. Framhåller att det vore betydelsefullt med en tätare kontakt med 

vårdnadshavare samt ett stärkt samarbete mellan förvaltningar. Poängterar en önskan om att Tre 

förvaltningar blir fyra där Kultur- och fritidsförvaltningen också ingår. 

 

Emilia Petersson: Informerar om att det är flera pågående belysningsprojekt avseende parker 

som bland annat Hembygdsparken, Djupadalsparken och Kungsparken. Understryker också 

vikten av samarbete kring områden med belysningsproblematik.  

 

Fredrik Olofsson: Informerar om att implementeringen med det nya systemverktyget, 

EMBRACE, fortgår. Från september månad beräknas rapporteringen komma i gång och 

Hässlehem är en av de aktörer som kommer att vara rapportera in. Lyfter att det för övrigt har 

varit en relativt lugn sommar med mestadels ordningsstörningar på vissa platser, och det har varit 

något fler narkotikabrott. 

 

Kajsa Hermansson: Informerar om nuläge och att krisplaneringen i kommunen fortgår. 

Meddelar även att det är fortsatt hög andel skadegörelse på skolor och förskolor och att det är ett 
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pågående arbete där det sätts in olika former av åtgärder. Det är även ett aktivt arbete med PDV, 

Pågående Dödligt Våld, ute på skolor. I relation till valet ses även valsäkerhetsfrågor över. 

 

Johanna Flogstam: - 

 

Lena Nilsson: Informerar om att det eventuellt blir aktuellt för ytterligare målning invändigt av 

gångtunneln under järnvägsspåret. Detta i trygghetsskapande syfte. 

 

12. Övrigt  

Agneta Olsson Enochsson informerar om att toaletterna inne på kulturhuset kommer att 

kostnadsbeläggas. Agneta lyfter även att scenen i Hembygdsparken är i behov av underhåll. 

Emilia Petersson bekräftar att det planeras för underhåll av platsen i fråga. 

 

Frågan om ungdomsgårdar uppkommer och Fredrik Olofsson informerar om att detta är under 

arbete och att det förs en kontinuerlig dialog mellan Förebyggandecentrum och projektansvarig, 

Ermina Ström, Kultur- och fritidsförvaltningen  

 

 

13. Kommande möten 

Möten 2022: 

17/2 klockan 13.30-16.00 

19/5 klockan 13.30-16.00 

25/8 klockan 13.30-16.00 

17/11 klockan 13.30-16.00 

 

 

Nästa möte:  

17/11 kl.13.30-16.00 

 

Ordförande 

Lena Nilsson 

Sekreterare  

Johanna Flogstam
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Bilaga 1. Protokoll trygghetsvandring T4-området 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'11 '11 '11 '11 '11 

~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 



  6(14) 

2022-08-25  

  

  
 
 

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

 
 

Bilaga 2. Fotodokumentation trygghetsvandring T4- området 2022 
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Bilaga 3. Nya lagförslaget ”Kommuners ansvar för brottsförebyggande 

arbete” 
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Bilaga 4. Samverkansöverenskommelsen 
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Bilaga 5. Grannsamverkan- nyhet kommunens hemsida 
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Bilaga 6. Minnesanteckningar Brå-möte 22-05-19 
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Bilaga 7. Publicerad nyhet medborgarlöften kommunens hemsida 
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Bilaga 8. Protokoll trygghetsvandring Hästveda 2021 
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Bilaga 9. Protokoll trygghetsvandring Vinslöv 2020 
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Bilaga 10. Beskrivning av säkerhetsarbetet 2022 
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Problem och åtgärdslista 
Trygghetsvandring T4-området 22-06-01 

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 
Parkeringsplats vid 

Markan, 

Wendesvägen 2 

 

 

 

Bilar kör i hög hastighet, 

utgör säkerhetsrisk för 

ungdomar som vistas på 

platsen/korsar vägen. 

 

 

Bilister tar inte 

hänsyn till att många 

ungdomar vistas på 

platsen. 

Se över 

trafikplaneringen, ev. 

uppföra 

hastighetsdämpande 

åtgärder. 

Tekniska 

förvaltningen 

 

Hälsoprofilen, 

Stallmästaregatan 

1 

 

 

 

 

På parkeringsplatsen på 

andra sidan allén har det 

enligt uppgift från 

boende i området 

förekommit bensin/ 

diesel-stölder. 

Undermålig 

belysning, skymd 

plats. 

 

Samtlig belysning har 

blivit utbytt till LED-

lampor. Stölder har 

därmed upphört. 

 

 

Tekniska 

förvaltningen 

 

Åtgärden redan 

genomförd och har 

bidragit till positiva 

effekter. 

 

 

Gångväg vid SiS 

ungdomshem/ 

parkeringsplats 

  

 

 

 

 

Föräldrar som ska släppa 

av/hämta upp vid 

närliggande T4-skolan 

genar ofta via 

parkering/gångväg och 

använder som genomfart 

trots förbud. 

 

Många bilburna, inte 

tillräckligt med 

utrymme för att 

släppa av/hämta upp. 

Se över 

trafikplaneringen. 

 

Tekniska 

förvaltningen 

 

T4- Montessori, 

Norregatan 22 

 

 

 

Mycket trafik vid platsen 

vid tidpunkter då 

föräldrar hämtar/lämnar. 

Blockerar även stundtals 

busshållplats. 

Många bilburna, inte 

tillräckligt med 

utrymme för att 

släppa av/hämta upp. 

 

Se över 

trafikplaneringen. 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilister bryter ofta mot 

hastighetsbegränsningen 

30 km/h vid skolan. 

Bidrar till upplevelse av 

otrygghet. 

 

 

Svårt att påverka 

trafikrelaterat 

beteende med enbart 

skyltning, kräver ev. 

hastighetsdämpande 

åtgärd. 

 

Se över möjlighet till 

hastighetsdämpande 

åtgärd på sträckan. 

 

Skicka ut information 

till vårdnadshavare- 

hålla 

hastighetsbegränsning. 

 

Ökad tillsyn av polis. 

 

Tekniska 

förvaltningen 

 

 

Skolan 

 

 

 

 

Polisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polisen informerad. 

Norrängsskolans 

Gymnasiesärskola, 

Norregatan 22 

(varuintag/ 

sopstation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikrelaterade problem 

som skapar oreda när 

föräldrar, taxi, 

varutransporter och 

sophämtning ska samsas 

om utrymmet på platsen. 

 

Ungdomar samlas 

återkommande på platsen 

vid kvällar/helger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematisk logistik, 

begränsat utrymme 

för många aktörer 

som är aktiva på 

platsen vid samma 

tider. 

 

Platsen har blivit en 

samlingspunkt för 

unga att uppehålla sig 

på/brist på annan 

aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se över 

trafikplaneringen. 

 

 

 

 

 

Fritidspersonal från 

Markan tar frågan 

med sig. 

 

 

Ljudstörare finns men 

uppges ej ha effekt- 

ses över och ev. 

uppdateras till nyare 

variant. 

 

Aktivera 

trygghetvandring på 

området. 

Tekniska 

förvaltningen 

 

 

 

 

 

Markan  

 

 

 

 

Säkerhetsavdelningen 

 

 

 

 

 

Länsförsäkringar/ 

Socialförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal från 

Markan är 

informerade. 

 

 

Avvaktar 

återkoppling. 

 

 

 

 

LF informerade, tar 

med i planeringen. 

 



 

 

 

Återkommande problem 

med nedskräpning. 

 

 

Undermålig belysning 

över lag på platsen. 

 

 

 

 

Få sopkärl 

tillgängliga på 

platsen. 

 

Bidrar till upplevd 

otrygghet på en redan 

skymd plats. 

 

 

 

Se över möjlighet att 

tillföra sopkärl. 

 

 

Se över belysningen 

och ev. byta ut/ tillföra 

rörelsestyrd belysning. 

 

 

 

 

Skolan 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

Befintliga sopkärl 

anses tillräckliga. 

Ingen åtgärd aktuell 

Finjagatan, baksida 

T4 Grundsärskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilar/MC/moped kör i 

hög hastighet 

dag/kvällstid, bryter mot 

hastighetsbegränsningen 

30 km/h. 

 

 

 

Saknas övergångsställe 

för säker övergång. 

 

Svårt att påverka 

trafikrelaterat 

beteende genom 

enbart skyltning. Ev. 

krävs 

hastighetsdämpande 

åtgärd.  

 

Lång sträcka av 

Finjagatan som 

saknar 

övergångsställe. 

Se över möjligheter 

till 

hastighetsdämpande 

åtgärd. 

 

Ökad tillsyn av polis 

 

 

Se över möjligheter att 

uppföra 

övergångsställe. 

Tekniska 

förvaltningen 

 

 

 

Polisen 

 

 

Tekniska 

förvaltningen 

 

 

 

 

 

Polisen informerad. 

Almaån 

(utöver planerad 

vandringsrutt) 

 

 

 

 

 

 

Undermålig belysning i 

området. 

 

 

 

Finns flera 

nedblåsta/skadade träd 

som ligger ner på marken 

mot ån. 

Undermålig 

belysning bidrar till 

upplevd otrygghet på 

platsen. 

 

I samband med storm 

har träd skadats/gått 

av och ligger på 

marken. 

Se över belysningen, 

ev. uppdatera/byta ut 

armatur. 

 

 

Undanröja 

stormskadade träd. 

 

 

Tekniska 

förvaltningen 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen 

Finns med i 

pågående planering. 

Avvaktar åtgärd. 

 

 

Åtgärd utförd. 

 

 



   

 

Engelska skolan, 

Wendesvägen 1 

(parkering 

framsida) 

 

 

 

 

 

Finjagatan/ 

Wendesvägen 1 

(vid Engelska 

skolan) 

Platsen är ett tillhåll för 

bilburen ungdom 

kvällar/helger. Misstanke 

om drogförsäljning. 

 

 

 

 

Bilar kör i hög hastighet 

från Finjagatan in mot 

Wendesvägen 1. Många 

elever korsar vägen- 

utgör säkerhetsrisk. 

 

Undanskymd plats, 

låg aktivitet/rörelse 

kvällstid/helger. 

 

 

 

 

 

Finns i nuläget ingen 

given övergång/ 

övergångsställe eller 

hastighetsdämpande 

åtgärder. 

Tillsyn av polis. 

 

 

Aktivera 

trygghetsvandring på 

området. 

 

 

Se över möjligheten 

att uppföra 

övergångsställe och 

hastighetsdämpande 

åtgärd. 

Polisen 

 

 

Länsförsäkringar/ 

Socialförvaltningen 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen 

Polisen är 

informerad. 

 

LF är informerade, 

tar med i 

planeringen. 

 

Finjagatan, 

busshållplats; 

Hässleholm 

Norregård/T4 

(baksidan Markan)  

Bussar blockerar trafik 

när de stannar till, bilar 

kör vid sidan av/ 

accelererar för att komma 

förbi. Bidrar till 

otrygghet/risker för 

gående/cyklister/mötande 

trafik. 

Utformningen av 

busshållplatsen bidrar 

till problematiken. 

Se över 

trafikplaneringen. 

 

 

 

 

Tillsyn av polis. 

Tekniska 

förvaltningen 

 

 

 

 

Polisen 

Utformningen har 

ett syfte/ fyller en 

funktion ur 

säkerhetsperspektiv. 

Åtgärd ej aktuell. 

 

Polisen är 

informerad. 

Rör -och 

klimatservice AB, 

Finjagatan 22 

(utöver planerad 

vandringsrutt) 

 

 

Platsen är ett tillhåll för 

bilburen ungdom 

kvällar/helger. 

Undanskymd plats, 

låg aktivitet/rörelse 

kvällstid/helger. 

Aktivera 

trygghetsvandring på 

området. 

Länsförsäkringar/ 

Socialförvaltningen 

 

LF är informerade, 

tar med i 

planeringen. 

 



Parkeringsplats 

bakom T4 matsal, 

Wendesvägen 8 

(utöver planerad 

vandringsrutt) 

 

 

Platsen upplevs mörk och 

otrygg kvällstid. 

 

 

 

 

Undermålig, äldre 

belysning, skymd 

plats. 

 

Behov av översyn av 

belysning. 

 

Tekniska 

förvaltningen/ K-

fastigheter 

 

 

Ombyggnation 

planeras, åtgärd ej 

aktuell i dagsläget. 

 



Trygghetsvandring
T4-området
2022-06-01

► Hässleholm nästa. 



Parkeringsplats Markan, Wendesvägen 2

Bilar kör i hög hastighet, 

utgör säkerhetsrisk för 

ungdomar som vistas på 

platsen/korsar vägen.

► Hässleholm nästa. 



Hälsoprofilen, Stallmästaregatan 1

På parkeringsplatsen på andra sidan allén har 

det enligt uppgift från boende i området 

förekommit bensin/diesel- stölder.

Tekniska förvaltningen har genomfört åtgärder 

i form av uppdatering av armatur till LED-

lampor. Stölder har därmed upphört.

► Hässleholm nästa. 



Gångväg vid SiS/parkeringsplats

Föräldrar som ska släppa av/hämta upp vid 

närliggande T4- skolan genar ofta via 

parkering/gångväg och använder som 

genomfart trots förbud.

Många är bilburna och det är ont om 

utrymme för att släppa av/hämta upp.

► Hässleholm nästa. 



T4-Montessori, Norregatan 22

• Mycket trafik vid platsen vid 
tidpunkter då föräldrar 
hämtar/lämnar. Stundtals blockerar 
bilar även busshållplatsen.

• Bilister bryter ofta mot 
hastighetsbegränsningen 30 km/h vid 
skolan. Bidrar till upplevelse av 
otrygghet. 

► Hässleholm nästa. 



Norrängskolans gymnasiesärskola, Norregatan 22

→Trafikrelaterade problem som skapar oreda när 

föräldrar, taxi, varutransporter och sophämtning ska 

samsas om utrymmet på platsen. 

→Ungdomar samlas återkommande på platsen på 

kvällar/helger. Sker mycket nedskräpning. Undermålig 
belysning på platsen i sin helhet.

► Hässleholm nästa. 



Finjagatan, baksida 
T4 grundsärskola

• Bilar/MC/moped kör i hög 

hastighet dag/kvällstid, 

bryter mot 

hastighetsbegränsningen 

30 km/h. 

• Saknas övergångsställe 

för säker övergång. 

• Vid Almaån är det 

undermålig belysning och 

flera träd har blåst ner 

och ligger på marken.

► Hässleholm nästa. 



Engelska skolan, Wendesvägen 1/Finjagatan

o Parkeringen vid skolan 

är ett tillhåll för bilburen 

ungdom kvällar/helger. 

Misstanke om 

drogförsäljning.

o Från Finjagatan in mot 

Wendesvägen 1 kör 

bilar i hög hastighet. 

Många elever korsar 

vägen, utgör 

säkerhetsrisk.

► Hässleholm nästa. 



Finjagatan, busshållplats; Hässleholm Norregård/T4 

• Bussar blockerar trafik när 
de stannar till, bilar kör vid 
sidan av/ accelererar för att 
komma förbi. 

• Bidrar till otrygghet/risker för 
gående/cyklister/mötande 
trafik.

► Hässleholm nästa. 



Rör –och klimatservice AB, Finjagatan 22

Problem Orsak Åtgärd Ansvarig

Platsen är ett 

tillhåll för bilburen 

ungdom 

kvällar/helger.

Undanskymd 

plats, låg 

aktivitet/rörelse 

kvällstid/helger.

Aktivera 

trygghetsvandring 

på området.

Länsförsäkringar/ 

Socialförvaltningen.

► Hässleholm nästa. 



Parkeringsplats 
bakom T4 matsal, 
Wendesvägen 8

Platsen upplevs mörk 

och otrygg kvällstid.

Undermålig, äldre 

belysning, skymd plats.

► Hässleholm nästa. 



Kontaktuppgifter

Johanna Flogstam, 

Drog och- brottsförebyggande samordnare

0451-26 74 60

Johanna.flogstam@hassleholm.se

Maria Roos Brostedt, 

Kommunpolis

Maria.roosbrostedt@polisen.se

► Hässleholm nästa. 

mailto:Johanna.flogstam@hassleholm.se
mailto:Maria.roosbrostedt@polisen.se


Kommuners ansvar för 

brottsförebyggande arbete

- Nytt lagförslag

► Hässleholm nästa. 



Varför en ny lag?
• 2019-2021 Regeringen tillsatte utredning av kommunernas 

brottsförebyggande arbete (lagrådsremiss överlämnades till lagrådet 22-06-
16)

• Nationella Brottsförebyggande rådet (Brå) länge lyft behovet av att 
stärka det brottsförebyggande arbetets prioritet

• Slutsats → kommuners brottsförebyggande arbete inte tillräckligt 
prioriterat

• Effektiviseras, resurser satsas rätt → generera så stor effekt som 
möjligt

• Kunskapsbaserat arbetssätt, samordning på lokal nivå

• Kommun och polis ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete

► Hässleholm nästa. 



Ikraftträdande

• Föreslås träda i kraft 1 juli 2023

• Undantag för §5 ”Åtgärdsplan” (1 januari 2024)

► Hässleholm nästa. 



Lägesbild och åtgärdsplan
• Brottsligheten ska kartläggas och sammanställas i en lägesbild

• Utöver statistik och kvantitativa data -även innefatta kvalitativ 
information

• Samverkan – en given förutsättning → inventering av interna respektive 
externa verksamheter/aktörer

• Analys av orsak och verkan → behov av förebyggande åtgärder 
formuleras i åtgärdsplan

• Åtgärder konkretiseras, formuleras i en åtgärdsplan -instrument för 
prioritering och beslutsfattande

• Kontinuerlig uppföljning/utvärdering (minst vartannat år), revideras vid 
behov

► Hässleholm nästa. 



Samordningsansvar

• Kommuner ges ett särskilt ansvar att samordna det 
brottsförebyggande arbetet på lokal nivå

• Varje kommun ska ha en samordnande funktion –samordna, 
stödja genomförandet av arbetet, bidra till att information sprids, utgöra 
kontaktpunkt för externa aktörer

• Ansvar för samverkan –en av främsta vägarna för ett 
effektivt brottsförebyggande arbete

• Brottsförebyggande frågor följas upp i ett strategiskt råd 
(representanter med ledningsfunktioner)

► Hässleholm nästa. 



Ledningen av det brottsförebyggande 

arbetet

• Ledningen anses vara central, vissa beslut av 

övergripande och styrande karaktär –behöver fattas av 

kommunfullmäktige

• Kommunstyrelsen ska ansvara för att leda och samordna 

allt arbete inom kommunen samt för kommunens 

ekonomi

• Kommunfullmäktige ska hållas informerad avseende 

lägesbild och vilka förebyggande åtgärder som vidtas.

► Hässleholm nästa. 



Konsekvensanalys

• Nationella Brottsförebyggande rådet -uppdrag att stödja 
kommunerna i det brottsförebyggande arbetet
-Kontinuerligt följa upp det brottsförebyggande arbetet → erbjuda

behovsanpassat stöd

• Länsstyrelsernas stöd till kommunerna kommer att 
förstärkas -möjligt att söka medel för brottsförebyggande insatser

• Ett mer strukturerat  brottsförebyggande arbete anses på 
sikt medföra en minskad brottslighet → gynnsamt för all 
statlig verksamhet som på olika sätt berörs av brottsligheten 
och dess konsekvenser

► Hässleholm nästa. 



Referenser

• Regeringen (2022). Lagrådsremiss; Kommuners ansvar för 

brottsförebyggande arbete. Stockholm: Regeringskansliet 

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (regeringen.se)

[Hämtat 2022-06-20].

• Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar. (2021). 

Kommuner mot brott (SOU 2021:49). Stockholm: 

Justitiedepartementet Kommuner mot brott, SOU 2021:49 

(regeringen.se) [Hämtat 2022-06-01].

► Hässleholm nästa. 

https://www.regeringen.se/49d9bc/contentassets/9906b0696b3a43769b15cbd3deec50f7/kommuners-ansvar-for-brottsforebyggande-arbete.pdf
https://www.regeringen.se/49d3d4/contentassets/4b2d8adb90b2481c8d552e99bfdb060b/kommuner-mot-brott-sou-202149.pdf


  1(2) 
  

  

  
 

 

 
 

Samverkansöverenskommelse 2019–2022 

Den här överenskommelsen är Hässleholms kommuns och 

lokalpolisområde Hässleholms gemensamma överenskommelse för 

ökad säkerhet och trygghet i Hässleholms kommun under 2019–2022. 

 

 

Syfte och mål 

Syftet med överenskommelsen är att främja, utveckla samt fördjupa samarbetet 
mellan kommun och polis genom att tydliggöra vilka forum för samverkan vi har 
där vi kan förvänta oss representation från båda organisationer. Gemensam 
lägesbild och konkreta åtgärder beskrivs i årliga medborgarlöften. Målet är att 
uppnå minskad brottslighet och ökad trygghet i kommunen genom ett långsiktigt 
samarbete mellan kommun och polis.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun och lokalpolischef för 
lokalpolisområde Hässleholm beslutar avseende överenskommelsen. 

 
Samverkansöverenskommelsens gällande 
 
Samverkansöverenskommelsen gäller under tiden 1januari 2019 – 31 december 
2022. Dock ska årlig uppföljning med möjlighet till revidering göras.  

 
Tillvägagångssätt 

Genom kartläggning och diskussioner inom respektive organisation samt 
gemensamt i lokala Brottsförebyggande rådet (Brå) har ett antal forum för 
samverkan pekats ut som viktiga att upprätthålla för att nå målet för minskad 
brottslighet och ökad trygghet. Följande samverkansforum anses viktiga att 
upprätthålla och är forum där respektive samverkanspart ska kunna förvänta sig 
representation från den andra parten: 

Brå (Brottsförebyggande rådet)  

ReAgera inkl. dess arbetsgrupper 

MBU (Människan Bakom Uniformen) 

Lagstadgad tillsynsverksamhet i samverkan 

Hässleholms 
kommun Polisen 
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Utöver dessa forum bör kommun och polis, i de fall det är lämpligt och möjligt, 
samverka i sociala medier, massmedia och på annat sätt där information inom 
området brottsförebyggande och trygghet ska nå ut till kommuninvånarna. Till 
exempel genom att båda parter står som avsändare, att vi kallar till gemensamma 
pressträffar vid behov samt interagerar och förstärker varandras budskap på 
sociala medier. 

 

Samverkansorganisation för arbetet med överenskommelsen 

Lokala Brå ansvarar för framtagande av förslag till överenskommelse samt 
ansvarar för uppföljning och eventuell revidering. Samordnare för Brå ansvarar 
för att nytt eller reviderat dokument tas för beslut i kommunstyrelsen. 
Kommunpolisen ansvarar för att dokumentet tas för beslut inom 
polismyndigheten. 
 

 
Budget 
 
Respektive organisation bekostar sina resurser om inget annat är överenskommet 
inom respektive samverkansforum. 

 

Problembild 
Varje höst genomför polisen en trygghetsmätning. Utöver detta genomförs 
medborgar- och medarbetardialoger. Detta tillsammans med kommunens 
lägesbild beträffande säkerhet och trygghet utgör grunden för årliga 
medborgarlöften. Medborgarlöftena syftar till att tydliggöra vad det är som polis 
och kommun ska samverka kring, alltså vilka problem och därtill åtgärder som ska 
prioriteras under året. Polisen ansvarar för framtagande av medborgarlöften och 
kommunen fungerar som en samverkanspart. De årliga medborgarlöftena 
kompletterar och konkretiserar denna överenskommelse om samverkan. 
 

_____________________      ______________________ 
Lars Johnsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Hässleholms kommun   
 

Pär Cederholm 
Lokalpolischef i Hässleholm 
Lokalpolisområde Hässleholm

 
 

______________________     ______________________ 
Bengt-Arne Persson  
Kommundirektör 
Hässleholms kommun 
 

Veronica Gustafsson  
Kommunpolis Hässleholm 
Lokalpolisområde Hässleholm

 



Publicerad 2022-06-29 11.50 

Stöd till grannsamverkan 
Hässleholms kommun har lång erfarenhet av arbetet med 

grannsamverkan och nu görs en extra satsning genom att stödja 

verksamheten Samverkan mot brott om står bakom metoden. 

Syftet med den brottsförebyggande metoden är att göra 

bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. 

 

Grannsamverkan utan kostnad för de 

boende 
Kommunen har beslutat att under de kommande två åren stödja 

verksamheten Samverkan mot brott med en summa om totalt 10 000 

kr. 

 

- Vi tycker att det är viktigt att de boende i kommunen som genom 

grannsamverkan vill göra det de kan för att minska risken för inbrott, 

ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja 

Samverkan mot brott, säger Johanna Flogstam, drog- och 

brottsförebyggande samordnare. 

 

Öka tryggheten 
Metoden bygger på en ökad uppmärksamhet bland de boende samt 

kunskap om vilka åtgärder de kan göra för att minska risken för att bli 

utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten 

i bostadsområden. Enligt senaste utvärderingen från Malmö högskola 

kan boende genom grannsamverkan minska inbrotten i ett 

bostadsområde med så mycket som 36 procent. 

  

- Grannsamverkan är en metod som enligt forskning visat sig vara 

effektiv och minskar risken för inbrott. Det finns flera fördelar genom 

att samarbeta grannar emellan och på så sätt öka förutsättningarna att 



förhindra att brott, olyckor och brandtillbud sker. Det bidrar även till att 

öka gemenskapen grannar emellan och därmed även trivseln, säger 

Lena Nilsson, ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet. 

 

Stäm av med dina grannar 
Du som vill starta grannsamverkan i ditt bostadsområde kontaktar först 

dina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktar du Polisen 

eller kommunen för att starta upp grannsamverkansområdet. Ni får 

utbildning av Polisen, kommunen och Länsförsäkringar Göinge – 

Kristianstad för att få en fördjupad kunskap om hur metoden fungerar 

och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten 

och förebygga brott i ert område. Via Polisen får ni sedan skyltar och 

dekaler att sätta upp för att visa att området är aktivt inom 

grannsamverkan. 

 

Mer information om grannsamverkan: 

samverkanmotbrott.se  
 
------------~□' 

http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/
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Minnesanteckningar Brå 2022-05-19 

Närvarande:  

Lena Nilsson, Robin Gustavsson, Susanne Lottsfeldt, Gunnel Nordin, Fredrik Olofsson, Agneta Olsson 

Enochsson, Kajsa Hermansson, Maria Roos Brostedt, Johan Wendt, Johanna Flogstam 

Ej närvarande: Veronica Haagen, Torsten Nilsson, Niklas Persson 

 

 

1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat  

 

2. Föregående minnesanteckningar 

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

 

3. Ermina Ström, Kultur- och fritidsförvaltningen -ungas delaktighet 

Ermina Ström som arbetar som projektledare på kultur- och fritidsförvaltningen presenterar i 

korthet sitt uppdrag med fokus på ungas delaktighet. Ermina poängterar att trygghetsfrågor är av 

stor betydelse för ungas välmående, och planerar att hålla en trygghetsvandring i centrala 

Hässleholm för målgruppen 13–25 år. Det framhålls en önskan om att detta ska genomföras på 

ett kommunövergripande plan där flera aktörer samarbetar i frågan, och med politiken som 

avsändare för inbjudan. Brå beslutar om att Förebyggandecentrum fortsätter dialogen avseende 

formen för ett samarbete framåt. 

 

4. Återkoppling förebyggande arbete -ungas delaktighet 

Fredrik Olofsson informerar om att Förebyggandecentrum bedriver ett värdegrundsarbete i 

skolan, Spela roll, som är tillgängligt för alla och riktar sig både till elever, pedagoger samt viss del 

till vårdnadshavare. I arbetet berörs frågor som värderingar, normer och attityder gentemot våld 

och att sätta gränser. Konceptet har fått ett stort intresse och efterfrågan i skolan.  

 

5. Kommunikation -sprida positiv information 

Johanna Flogstam återkopplar till en punkt från föregående möte där det diskuterades huruvida 

det positiva arbete som görs kan kommuniceras ut till medborgare. Ett exempel som lyftes var 

uppföljningen av 2021 års medborgarlöften som i princip uppfyllts i sin helhet. I samråd med 

kommunikatörer publicerades en nyhet på kommunens hemsida, se bilaga 1. Brå anser att detta 

är ett bra sätt att kommunicera ut information till medborgare. 

 

'11 '11 '11 '11 '11 
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6. Nuläge nattvandring/trygghetsvandring 

Johanna Flogstam informerar om att samarbetet med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har 

skett stegvis. I utgångspunkt i den lokala lägesbilden har det förts en dialog med olika aktörer 

vilka platser och tidpunkt som ska prioriteras att vandra på, vilket kommer att justeras utefter 

behov. I dagsläget har 13 föreningar anslutit till det nya konceptet ”trygghetsvandring”, och 

nyligen hölls det också utbildning för samtliga. Första vandringstillfället inleds den 10 juni. Robin 

Gustavsson påvisar att det är viktigt att det framåt sker en ombudgetering gällande nuvarande 

föreningsdriven nattvandring.  

 

Fredrik Olofsson informerar om att implementeringen av det nya systemverktyget EMBRACE 

går framåt. I nuläget avvaktas svar från polisen avseende att dela information till lägesbilden och 

inom kort förväntas rapportering komma i gång. Däribland blir Länsförsäkringar en aktör som 

kommer att rapportera in, och det kommer även att föras dialog med Hässlehem i denna sak. 

 

7. Stormöte i höst -kunskapshöjning trafficking 

Johanna Flogstam informerar om att det i dagsläget är preliminärt planerat för ett tillfälle med 

kunskapshöjning i ämnet trafficking den 22 september, 13.00-16.00. Så snart alla detaljer är 

klarlagda kommer det att skickas ut en formell inbjudan. Lena Nilsson lyfter att varje förvaltning 

får ombesörja sin ekonomi för deltagande vid detta tillfälle, liksom politiker hanterar sin del. 

 

8. Trygghetsvandring T4 -området 2022 

Johanna Flogstam informerar om att en trygghetsvandring kommer att genomföras på T4-

området i Hässleholm den 1 juni, 17.00-19.00. Vandringen startar och avslutas vid Markan. Detta 

tillfälle har även fokus på ungas delaktighet och inbjudan har även riktats till målgruppen unga i 

strävan om att väga in deras perspektiv i trygghetsfrågor. Gruppen unga deltagare kommer under 

vandringen att samordnas av socialrådgivare från Förebyggandecentrum. 

 

9. Uppföljning protokoll trygghetsvandring Hästveda 2021 

Brå går återigen igenom ”Problem och åtgärdslistan” från trygghetsvandringen i Hästveda 2021 

för att se vilka och om några ytterligare åtgärdsförslag genomförts. Se bilaga 2. 

 

10. Uppföljning protokoll trygghetsvandring Vinslöv 2020 

Brå går återigen igenom ”Problem och åtgärdslistan” från trygghetsvandringen i Vinslöv 2020 för 

att se vilka och om några ytterligare åtgärdsförslag har genomförts. Se bilaga 3. Det finns inget 

nytt att tillägga och Brå beslutar om att avsluta uppföljningen. 

 

11. Återkoppling om aktuella säkerhets -och trygghetsåtgärder 

Kajsa Hermansson informerar om de säkerhets- och trygghetsåtgärder som under rådande 

omvärldsläge har prioriterats och arbetats på i kommunen. Kajsa går bland annat igenom vikten 

'11 '11 '11 '11 '11 
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av IT-säkerhet, stöd för att hantera oro, skyddsrum och hur anläggningarna för VMA-signal ses 

över. Se bilaga 4 för mer information. Arbetet sker i en rask takt och det förs även en 

kontinuerlig återrapportering varannan vecka mellan olika förvaltningar och kommunala bolag i 

dessa frågor. 

 

12. HSB ägarträff 

Lena Nilsson informerar om att HSB Skånes styrelse bjöd in politiker och tjänstepersoner till en 

ägarträff den 4 april i Kristianstad. Representanter för Hässleholm var Lena Nilsson och Johanna 

Flogstam, och träffen anordnades under temat trygghetsfrågor. Frågor som lyftes var bland annat 

vad trygghetsskapande arbete innebär, vem som arbetar med dessa frågor, hur samarbeten ser ut 

och vad var och en själv kan göra/bidra med. Framöver kommer det även att inledas ett 

samarbete med HSB avseende trygghetsvandringar för att bidra till engagemang för 

trygghetsfrågor bland de boende. 

 

13. Elisabeth Jacobsson, Barn -och utbildningsförvaltningen -projekt Lions 

Elisabeth Jacobsson som arbetar som skolsköterska på Vittsjö skola berättar om ett pilotprojekt 

som inletts i samarbete med Lions i syfte att stärka barn och ungas självförtroende/självkänsla. 

Detta i relation till psykisk hälsa och drogförebyggande arbete. Arbetet utformas som en 

handlingsplan och målgruppsanpassas och initieras redan i förskoleåldern. Elisabeth belyser 

vikten av det drogpreventiva arbetet och betydelsen av samarbete mellan olika aktörer och hur det 

tidigare fanns ett väl fungerande ANDT-nätverk i kommunen. Robin Gustavsson påvisar att ett 

nätverk/arbetsgrupp sannolikt blir aktuellt att se över med anledning av revideringen av den 

lokala ANDTS-strategin. Elisabeth lyfter även fram kommunen som ett gott exempel avseende 

tobaksfri skola, men ser det samtidigt som önskvärt att policyn uppdateras utefter utvecklingen av 

tobaksfria produkter och den problematiska användningen hos unga. För övrigt informerar 

Elisabeth även om Kontraktsmetoden där hon är ordförande, och den lokala metoden som går 

under benämningen Avstod. 

 

14. Laget runt 

 

 

Agneta Olsson Enochsson: Lyfter att det är en återkommande problematik på 

kulturhuset/biblioteket med vuxna individer med missbruksproblematik, ungdomsgäng, 

försäljning av sexuella tjänster, skadegörelse, nedskräpning och bränder i parkeringsgaraget. 

Fredrik Olofsson informerar om att det finns en pågående samverkan som berör denna 

problematik och poängterar att problematiken kräver olika förhållningssätt. Det är svårt att 

komma till rätta med de vuxna individer som inte är mottagliga för hjälpande insatser. Kajsa 

Hermansson lyfter att tekniska förvaltningen arbetar på ett flertal åtgärder i syfte att begränsa 

tillgången till delar av kulturhuset, vilket sannolikt kan göra skillnad framåt.  

'11 '11 '11 '11 '11 
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Gunnel Nordin: Informerar om att det är ett högt inflöde av ärenden till socialförvaltningen. 

Orosanmälningar och ansökningar barn- och vuxna har ökat markant under april månad och det 

är betydligt högre nivåer att hantera. Det rådande omvärldsläget anses sannolikt bidra till denna 

ökade oro. 

 

Robin Gustavsson: Informerar om att nämnden beslutat om en kommunikatörtjänst med 

avsikt att förstärka arbetet med utannonseringar, söka familjehem samt förstärka staben och 

avlasta socialsekreterare, enhetschefer och verksamhetschefer. 

 

Maria Roos Brostedt: Informerar om att det förekommer en del social oro just nu. Bland 

annat följer polisen händelseutvecklingen kring Rasmus Paludan och bevakar att det finns en plan 

för om det skulle bli aktuellt att hen ansöker om tillstånd för sina aktiviteter i Hässleholm. 

 

Susanne Lottsfeldt: - 

 

Fredrik Olofsson: Återkopplar till diskussionen om samverkan och problematiken med 

individer som stör ordningen på olika sätt. Det är få individer som stör och det är svårt att få en 

samlad bild och veta hur det är möjligt att möta dessa individer som inte vill ta emot hjälp. Detta 

är en fråga som behöver redas i ytterligare. Lyfter även att EMBRACE sannolikt kommer att 

utgöra en viktig del i sammanhanget.  

 

Johan Wendt: - 

 

Kajsa Hermansson: Informerar om att det genomförts utbildning i Pågående Dödligt Våld 

(PDV) ute i skolor. Utbildningen innefattar bland annat inrymningsmetodik. 

 

Johanna Flogstam: Informerar att kommunen återupptagit samarbetet med Svenska kyrkan 

avseende nätverket Se de unga som startades av Urban Hagberg. Detta är ett forum där olika 

föreningar, organisationer och verksamheter som verkar för barn- och unga möts och lär känna 

varandras verksamheter. Det hålls nätverksträffar 2 gånger/år och det planeras nu för en träff till 

hösten. Inbjudan kommer att skickas ut framöver. 

 

Lena Nilsson: Informerar om att BRIS ansökt om ekonomiskt stöd och att nämnden beslutade 

om att öka detta till 10.000 kronor. Lena återkopplar till diskussionen om individer som stör 

ordningen och lyfter i relation till detta att det kommit till hennes kännedom att det finns en 

vuxen individ vid resecentrum som återkommande tar kontakt med minderåriga. Informerar även 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
 

 
 

om att kommande Brå-möte i augusti månad flyttas framåt en vecka då det annars riskerar att 

hamna i semesterperioden. Nytt datum för kommande möte blir därmed 25 augusti, 13.30-16.00. 

 

15. Övrigt  

Fredrik Olofsson lyfter att det under 2023 kommer en ny lagstiftning om brottsförebyggande 

arbete i kommuner. Fredrik och Johanna Flogstam kommer att se över lagförslaget och vad det 

innebär. Återkoppling om detta sker på nästa möte. 

 

 

16. Kommande möten 

Möten 2022: 

17/2 klockan 13.30-16.00 

19/5 klockan 13.30-16.00 

25/8 klockan 13.30-16.00 

17/11 klockan 13.30-16.00 

 

 

Nästa möte:  

25/8 klockan 13.30-16.00 

 

Ordförande 

Lena Nilsson 

Sekreterare  

Johanna Flogstam

 

 

 

 

Bilaga 1. Kommunikation -Publicerad nyhet kommunens hemsida 

Hässleholms 
kommun 



  6(16) 

2022-05-19  

  

  
 
 

Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Publicerad 2022-04-05 15.37 

Nästan alla medborgarlöften för 2021 är 

uppfyllda 

En uppföljning av medborgarlöfte mellan Hässleholms kommun och polisen visar 

att nästan alla löften för 2021 har blivit uppfyllda. Detta trots att coronapandemin 

påverkade förutsättningarna för de planerade aktiviteterna. 

-Detta känns väldigt roligt och positivt, speciellt med tanke på att vi samtidigt brottats 

med en pandemi och fått anpassa och ställa om verksamheten utifrån givna 

förutsättningar, säger Johanna Flogstam, drog- och brottsförebyggande samordnare på 

Hässleholms kommun. 

Fortsatt samarbete kring brottsförebyggande 

arbete och tidiga insatser 

Kommunen samarbetar med flera förvaltningar samt polisen för att trygga barn- och 

ungdomars framtid. Det här arbetet har fortsatt under pandemin. Hässleholms 

kommun och polisen arrangerar bland annat trygghetsvandringar tillsammans på 

prioriterade platser, och kommer att genomföra två vandringar under 2022. Med 

förhoppningen att öka delaktigheten för unga i vår kommun bjuds även denna 

målgrupp in att delta. 

Utvecklar samarbetet 

Under 2021 var flera föreningar aktiva i den föreningsdrivna nattvandringen och bidrog 

till att fler trygga vuxna rörde sig ute på platser där unga befinner sig. 

Det här är mycket viktigt för att öka den upplevda tryggheten och minska att otrygga 

situationer uppstår. Dessutom utvecklas nuvarande form av nattvandring och blir 

trygghetsvandring i ett nytt samarbete med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. 



 

Nya tag kring de aktiviteter som fick ställas in 

under pandemin 

De delar av löftena som inte kunde genomföras kan kopplas till direkta konsekvenser av 

pandemin och rådande restriktioner som utgjorde begränsningar. 

Polisen och Hässleholms kommun planerar nu för fullt för ett nytt utbildningstillfälle och 

kontaktombudsträff för grannsamverkan, och samarbetet med Människan bakom 

uniformen (MBU) återupptas. Hässleholms kommun och polisen siktar även på att 

genomföra gemensamma myndighetstillsyner och Maria Skåne nordost arbetar vidare 

med att bland annat sprida information för anhöriga till unga med drogproblematik. 

Därför medborgarlöften 

Genom medborgarlöften ska polisen och kommunen tillsammans utföra insatser som 

direkt riktar sig till medborgarna och deras upplevda trygghet. Det handlar om konkreta 

aktiviteter som kan öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten. 

Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och Hässleholms kommuns ordinarie 

brottsförebyggande- och trygghetsskapande verksamhet. 

Mer information 

• Hässleholms kommuns brottsförebyggande arbete  

 

______________(!;] 

https://www.hassleholm.se/4.3eaf87eb175926eafc7dcad0.html
https://www.hassleholm.se/4.3eaf87eb175926eafc7dcad0.html
https://www.hassleholm.se/4.3eaf87eb175926eafc7dcad0.html


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, 

förbättringsåtgärder 

 

 

Beskära 

vegetationen. 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska/ 

Fastighetsförvaltning. 

 

 

 

Tekniska/ 

Fastighetsförvaltning. 

 

Lokalen ska 

saneras och 

beräknas vara 

återställd ht-22. 

 

 

 

 

 

Är under 

utredning. 

 

 

 

 

Avvaktar svar. 



 

Boulebana 

 

 

 

 

Grusplan 

 

 

 

 

 

 

Större 

grusplansområde/parkerin

g (?) 

 

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. 

 

Polisen är 

informerad. 

 

 

 

Polisen är 

informerad. 

 

 

 

 

 

Polisen är 

informerad. 

 

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, 

avvaktar besked. 



 

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. 

 
Planerar för 

satsningar av 

områdesarbete, 

föreningssamarbete 

samt återgå till 

fritidsverksamhet i 

Hantverksgården. 

 

Uppsatt efter 

händelserna med 

skadegörelse. 

 
 

Planerar för 

satsningar av 

områdesarbete, 

föreningssamarbete 

samt återgå till 

fritidsverksamhet i 

Hantverksgården. 

 

 

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. 

 

 

Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 
Planerar för 

satsningar av 

områdesarbete, 

föreningssamarbete 

samt återgå till 

fritidsverksamhet i 

Hantverksgården. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Belysning trasig/ur 

funktion.  

 

 

Belysning behöver 

åtgärdas. 

 

Trasig belysning är 

felanmält, avvaktar 

åtgärd. 

 

 

Förvaltning/ansvarig? 

 

 

 

 

Avvaktar åtgärd. 

 

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. 

 

Kommer att ses 

över under vt-22. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer att ses 

över under vt-22. 

 

 

 

Generell regel 

vid huvudled, 

ingen skylt krävs. 

 

 

 

Avvaktar svar. 



 

 

 

 

 

-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. 

 

 

 

Behov av att 

beskära 

vegetationen. 

 

 

 

 

Se över (säker) 

övergång för 

fotgängare.  

 

 

Se över passagen 

för gång-/cykelväg. 

 

 

 

 

 

 

Behov av översyn. 

 

 

 

 

 

 

 

Undanröja 

vegetation som 

skymmer 

belysningen. 

 

 

 

Utreda om 

övergångsställe bör 

finnas. 

 

 

Vidga passagen för 

gång-/cykelväg. 

 

 

 

 

 

 

Åtgärda asfalt och 

avskiljning till 

fordonstrafik. 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

Trafikverket/Tekniska 

förvaltningen, 

 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

Kommer att ses 

över under vt-22. 

 

 

 

 
 

Pågående projekt, 

flera åtgärder 

planeras. 

 

 
 

Viadukt-

Trafikverket, 

avvaktar svar. 

Tekniska 

förvaltningen- 

drift/underhåll av 

gång-och cykelväg, 

avvaktar svar. 

 
Asfaltering är 

under pågående 

arbete. 

 

 

 

 

 



 

Korsande vägar 

otrygga, mycket 

skolbarn som passerar 

här. 

 

 

Behov av översyn. 

 

Sätta in lämpliga 

åtgärder för att 

åstadkomma 

säkrare korsande 

skolvägar. 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

Översyn planerad 

under vt-22. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfört, belysning 

utbytt. 

 

 

Utfört. 

 

 

 

 

Polisen är 

informerad. 

 

Bankomat (gamla banken) 

 

 

 

 

Undermålig belysning, 

upplevs mörkt och 

otryggt att ta ut 

pengar. 

 

Behov av översyn 

av belysning. 

 

Förbättra/byta ut 

belysning runt 

bankomaten. 

 

Privat fastighetsägare. 

 

 

 

 

Ny belysning 

både in-och 

utvändigt i 

lokalen har 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Enligt uppgift från 

deltagare även skett 

personrån i området 

nyligen). 

 

 

monterats, tänds 

när det är mörkt 

och lyser även 

nattetid. 

 

Stationen, Östra 

Järnvägsgatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belysningen över lag 

undermålig längs med 

gatan och in på ett 

antal tvärgator i 

närheten. 

 

Tre trasiga gatlampor 

cykelställ/parkering 

vid järnvägsstationen. 

 

 

Saknas 

övergångsställe för 

säker övergång till 

järnvägsstationen. 

 

Finns önskemål om 

bättre och säkrare 

cykelställ/cykelhus, 

skett skadegörelse av 

lås på parkerade 

cyklar. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Förbättra/byta ut 

belysning i 

området. 

 

 

Återställa/reparera 

belysningen. 

 

 

 

Utreda om 

övergångsställe bör 

finnas. 

 

 

Byta ut till säkrare 

cykelställ med 

byglar och tak. 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

Är under 

utredning. 

 

 

 

 

Pågående 

reparation. 

 

 

 

Under utredning. 

 

 

 

 

Inventering av 

cykelställ har 

gjorts på platsen. 

Avvaktar åtgärd. 

 

 

 



 

Finns önskemål om 

kameraövervakning då 

det 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. 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket. 

 

 
Frågan om kamera- 

övervakning har 

lyfts, avvaktar svar 

framåt. 

 

 

 

Hiss fungerar i 

dagsläget. Ses över 

kontinuerligt. 

 

 



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. 

 



Februari / mars 2022

Vad gör kommunen? 
Med anledning av det förändrade omvärldsläget har 

kommundirektören i samråd med kommunalråden 

uppdragit åt verksa mheterna i Hässleholms komm un 

att stärka sin förmåga inom det civila försvaret. Det 

hand lar om att öka tempot i det arbete som redan 

pågår för att ha en god beredskap inom bland annat 

värme- och elförsörjn ing, livsmedel, dricksvatten, 

drivmedel, kommunikation, skyddsrum och 

flyktingmottagande. Syftet är att skydda 

Kom muninvanarna ocn saKersta11 a att sa m na11sv1Kt1g 

verksamhet kan fungera även om förutsättn ingarna 

sku lle föränd ras. 

Varje förva ltning och bolag ansvarar för att se över 

beredskapen inom sina verksamheter. Arbetet leds 

och samordnas av kommund irektören, med hjälp av 

säkerhetsfunktionen. 

Stöd för att hante ra din oro 
Det är van ligt att bli orol ig vid allvarliga händelser och 
av rapporte ringen om det spända säkerhetsläget. Du 
är inte ensam och det fi nns stöd ti ll din hjälp. 
<P Stöd vid oro - Krisinformation.se11 

Att prata med ba rn och unga 
Det kan vara svårt att prata med barn och unga om 
det som händer just nu. Bris har t illsammans med 
Försvarsmakten tagit fram råd för hur du som 
vårdnadshavare eller pedagog kan prata med barn om 
deras oro. 
<P Oro för omvärldsläget - frågor och svar för barn, 
krisinformation.se 11 
tP Att prata med barn om oro för omvärldsläget, 
forsvarsmakten.se 11 

Så hjälper vi flyktingar från 
Ukraina 
Häss leho lms komm un a rbetar med förb e redelserna 

för att mottagand et av fly ktingar från Ukra ina ska bl i 

så bra och säke rt so m möjligt. Migrationsve rket har 

huvuda nsvaret för flykt ingmottagandet i Sve rig ... Läs 
mer» 

Säker IT - några bra tips! 
Ingen har nog missat att det i dagsläget råder ett ökat 

cyberhot mot Sverige, våra myndigheter och 

verksamheter. Vi på IT-avdelningen vill därför i 

förebyggande syfte betona några viktiga saker att 

tänka på. Bidra med en god beredskap 
Alla som bor i Sverige kan bid ra ti ll vår gemensamma 

beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se 

över din hemberedska p eller engagera dig på o lika 

sätt. 

<P Vad kan jag som privatperson göra? msb.seg• 

Engagera dig 
Fr ivi lliga Resursgruppen (FRG) är en fr ivi llig 

organisation där du kan engagera dig. FRG är ett 

sa marbete mellan kommunen och de friv ill iga 

försvarsorga nisa t ionerna med stöd från Mynd igheten 

för sa m hä llsskydd och beredskap. 

<P Frivilliga Resursgruppen 111 



Skyddsrum

• I Sverige finns ca 64 000 skyddsrum

• Plats för ca 7 miljoner människor

• Finns i olika typer av byggnader (bostadshus, 

industrifastigheter, kommunala byggnader 

etc.)

• I fredstid får fastighetsägarna använda 

skyddsrummen som helt vanliga lokaler. 

• Ansvar:

• MSB tillsynar och kontrollerar bestånd etc.

• Fastighetsägaren underhåller 

skyddsrummet och åtgärdar brister

www.msb.se/skyddsrum

► Hässleholm nästa. 

http://www.msb.se/skyddsrum


Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

• Ett varningssystem till allmänheten vid allvarliga 
händelser. Systemet testas fyra gånger om året. 

• Används för att varna

• När du hör signalen ska du:

– Gå inomhus

– Stänga alla dörrar, fönster och ventilation

– Lyssna på radio eller se på TV eller Text-TV

– Du kan också gå in på myndigheternas 
webbplats

• 113 13 - Sveriges nationella informationsnummer hit 
ringer du för att få verifierad information samt för att 
ge information

► Hässleholm nästa. 



Kamerabevakning

• Värmekameror - ett alternativ när andra förebyggande åtgärder inte gett 

effekt.

• Larmzoner

• Kan kopplas till talat meddelande

• Kräver underhåll/service



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling 
Dnr: KLF 2021/947 

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen revidering av riktlinjer för inköp och 
upphandling. 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjer för Inköp och upphandling revideras av tre anledningar: 

1. Samtliga som genomför en direktupphandling ska ha genomgått en 
utbildning som anordnas av upphandlingsenheten. 

2. Förtydligande av ansvarsfördelningen med bakgrund av att 
kostverksamhetens övergång till tekniska förvaltningen. 

3. Tidigare riktlinjer gällde samtliga styrelser och nämnder och ändras till att 
endast omfatta nämnder 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-17, § 74, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen revidering av riktlinjer för inköp och 
upphandling. 

Sänt till: 
U pphandlingsenheten 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

15 (49) 



 
      2022-09-13 

 
 

Redovisning av målreflektioner för verksamhetsområde 
Mottag, stöd och prevention enligt verksamhetsplanen 

tertial 2 
2022 

 

 

 

Mål  Mätetal /riktning Utfall   Kommentar  

Vi gör våra 

förhandsbedömningar i 

tid.  

 

100% av 

förhandsbedömningar 

ska vara bedömda i tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Vi säkerställer 

vårdnadshavarnas och 

barnens delaktighet i 

bedömningarna.  

 

 

2. Vi säkerställer att vi 

återkopplar om 

utredning inleds eller 

inte till anmälare.  

  

Alla 

förhandsbedömningar 

ska vara gjorda inom 

lagstadgad tid d v s 14 

dagar utom när det 

finns en i lagens 

mening godkänd 

anledning till att den 

tar längre tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutin finns och följs 

upp genom 

genomgång av tjänst 

chef/medarbetare 

varje vecka. 

 

Rutin finns.  

Inom 14 dagar:  

Tertial 2: 

68% 

 

Med giltigt skäl över tid: 

Maj: 36% 

Juni: 65% 

Juli: 63% 

Augusti: 99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

När arbetsbelastningen 

och inflödet är högt 

fokuseras resurserna på 

att göra den första 

inledande 

skyddsbedömningen 

för alla barn och vuxna 

vilket innebär att andra 

arbetsuppgifter 

kommer längre ner i 

prioriteringen.  

 

Inflödet har varit högt 

under våren, även maj 

och juni. 

Arbetsgruppen har haft 

vakanser och flera 

sjukskrivningar.  Detta 

i kombination med 

semesterledigheter har 

bidragit till 

arbetsanhopningen och 

eftersläpningen.   

 

 



   

 

 

 

 

 

    

    

  

 





NÄMNDENS UPPDRAG (FRÅN REGLEMENTET) BEHOVEN HOS DEM VI FINNS TILL FÖR

VERKSAMHETENS STÖRSTA UTMANINGAR

VÅR SAMLADE ANALYS AV NÄMNDENS NULÄGE

VERKSAMHETENS RESULTAT

NYCKELTAL

TRENDER OCH DERAS KONSEKVENSER FÖR VERKSAMHETEN

Datum

Nulägeskarta för
Slutsatser från förvaltningens nulägesanalys.
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\\\\\ \ \ 
~ 
~ 
~ 
~ 

.:::::--
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11111111111111110 ---

Vi erbjuder barn, unga och vuxna skydd, stöd/råd/service och vård.
Vi ska hantera bostadsfrågan för de som står helt utanför
bostadsmarknaden. Vi tillhandahåller familjerätt, familjerådgivning,
förebyggande samordnade sociala insatser, stöd och hjälp till
 brottsoffer, budgetrådgivning och skuldsanering, samordning av 
drog och brottsförebyggande arbete samt medling.



Nulägesanalys –

Socialförvaltningen 

!!!!! 

~~~ ~· -
~ 

Hlssleholms 
kommun 



Socialnämndens grunduppdrag

o Ge barn, unga och vuxna skydd, stöd/råd/service och vård.

o Utreda och hantera bostadsfrågan för de som står helt utanför bostadsmarknaden.

o Tillhandahålla familjerätt och familjerådgivning,

o Hitta lämpliga förebyggande samordnade tidiga sociala insatser

o Erbjuda stöd och hjälp till brottsoffer

o Ge budgetrådgivning och skuldsanering

o Samordna drog och brottsförebyggande arbete samt medling.



Trender och tendenser i omvärlden 

Utifrån SKR har vi identifierat de främsta trenderna med störst konsekvenser för vårt arbete utifrån 
ökad polarisering och utsatthet, att tillitens betydelse uppmärksammas mer samt att 
komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt. 

Konsekvenserna vi ser är utanförskap, ökad barnfattigdom, psykisk ohälsa, våld och kriminalitet. Vi 
behöver arbeta tillsammans för att se till hela människan. 

Som ett led i att effektivisera genom åren har vi också blivit allt mer specialiserade. Vi har delat upp 
människan i allt fler olika kroppsdelar som cirkel passas runt bland myndigheter och organisationer. 
Vårt uppdrag är omodernt. Vi behöver prata mer om ” Du har kommit rätt” och se till att 
människor faktiskt får rätt hjälp i rätt tid utan att de ska springa sig trötta i olika system



Behoven hos dem vi finns till för

Avser de första 6 månaderna 2022

Brister i omsorg 72 %

Fysiska övergrepp mot barnet 16, 6 %

Relationskonflikter inom familjen 11 %

Våra medarbetares bild är att behovet handlar om våld, utanförskap 

(socialt och kulturellt), neuropsykiatriska diagnoser, stress, psykisk ohälsa, 

ökad utsatthet för unga flickor, förvirring kring könsidentitet och ökad 

kriminalitet. Psykisk ohälsa/samsjuklighet hos vuxna.



Våra resultat
Våra starkaste resultat

Vi har ett fungerande samarbete inom organisationen, med en tydlig och fungerande rutin för hur vi har 

samrådsmöten när vi behöver varandras hjälp med att lösa situationer. Samsyn i ärenden och tillit till varandras 

bedömningar och bra uppföljningar. Vi är en kunskapssökande organisation, som har förmåga att arbeta strategiskt 

och skapa arbetsmetoder och modeller för att lösa behov. Vi har bred kompetens i vår organisation.

Barnperspektivet har ökat inom organisationen.

Vi är på väg mot en sundare organisation med fokus på hållbarhet, medarbetare och relation. God arbetsmiljö, 

tillitsbaserat ledarskap, tid för reflektion och ärendehandledning. God tillgänglighet till förvaltningen och chefer. Vi 

rör oss mot måluppfyllelse av våra verksamhetsmål i verksamhetsplanen med ambitionen att göra rätt sak i rätt tid 

för dem vi finns till för. Vi gör ett antal undersökningar för att mäta våra klienters upplevelser av kvalitet och resultat 

i våra tjänster samt att vi mäter andel kundtid av vår totala arbetstid.

Våra svagaste resultat

Samtidigt har vi svårt att rekrytera erfaren och kompetent personal, hålla budget och ge rätt stöd till vissa 

målgrupper, både i det akuta skedet och över tid. Vi behöver fler tidiga samordnade insatser och öka vårt samarbete 

med andra aktörer. Vi behöver vara mer proaktiva och ställa om snabbare när behoven förändras.



Våra möjligheter och utmaningar 

Stor oro för medborgarnas hälsa utifrån att barn och unga tycks bli symtom och antalet orosanmälningar 

ökar stort – barn får inte det dom behöver! – vilket leder till stora konsekvenser för dem i livet.

Vi vet att de främsta skyddsfaktorerna för ett barn är en familj som bryr sig och en fungerande 

skolgång – att få vara i ett sammanhang.

Att placera barn har stora utmaningar gällande hållbarhet över tid.

5 procent av alla barn i Sverige kommer någon gång att vara placerade i samhällsvård under sin 

uppväxt. En femtedel av de placerade barnen återvänder aldrig hem. Ca en tredjedel av de 

placerade barnen omplaceras minst 5 gånger, ca 10 procent omplaceras minst 8 gånger.

Stort arbete har påbörjats för att utbilda våra medarbetare i en särskild metod som heter Signs of  Safety 

som ett led i att bygga starka trygga lösningar runt barnet så nära familjen – och i familjens nätverk för att 

så långt det är möjligt undvika placering.
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           Bakgrundsmaterial till nulägeskarta Socialnämnden 2022 
 

 



Uppdrag 
I korthet innebär vårt uppdrag att vi ska erbjuda barn, unga och vuxna skydd, stöd/råd/service 

och vård. Vi ska hantera bostadsfrågan för de som står helt utanför bostadsmarknaden. Vi 

tillhandahåller familjerätt, familjerådgivning, förebyggande samordnade sociala insatser, stöd och 

hjälp till brottsoffer, budgetrådgivning och skuldsanering, samordning av drog och 

brottsförebyggande arbete samt medling. 

Trender och konsekvenser 
Utifrån SKR har vi identifierat de främsta trenderna med störst konsekvenser för vårt arbete 

utifrån ökad polarisering och utsatthet, att tillitens betydelse uppmärksammas mer samt att 

komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt. Konsekvenserna vi ser är utanförskap, ökad 

barnfattigdom, psykisk ohälsa, våld och kriminalitet. Var och en arbetar på för sig vilket gör att 

det är lätt att hamna mellan stolarna. 

Behov 
De främsta anledningarna till orosanmälningar handlar om brister i omsorg (72, 4 %), fysiska 
övergrepp mot barnet/den unge (16,6 %) samt relationskonflikter inom familjen (11 %) 
 

Trendbrott finns gällande de som är främsta anmälare för 2022 då privatpersoner är de som 

anmäler främst före polis/åklagare, skola/förskola och hälso – och sjukvård. 

 Våra medarbetares bild är att behovet handlar om våld, utanförskap (socialt och kulturellt), 

neuropsykiatriska diagnoser, stress, psykisk ohälsa, ökad utsatthet för unga flickor, förvirring 

kring könsidentitet och ökad kriminalitet. Psykisk ohälsa med missbruk dvs samsjuklighet hos 

vuxna. 

Resultat 
Vi har goda möjligheter att forma vårt arbete utifrån de förutsättningar som råder, då vi är en 
lagom stor förvaltning med gott klimat och ambitioner att göra rätt sak i rätt tid för dem vi är till 
för. 
 
Vi har ett fungerande samarbete inom organisationen, med en tydlig och fungerande rutin för hur 
vi har samrådsmöten när vi behöver varandras hjälp med att lösa situationer. Samsyn i ärenden 
och tillit till varandras bedömningar och bra uppföljningar. 
 
Barnperspektivet har ökat inom organisationen 
 
Vi är på väg mot en sundare organisation med fokus på hållbarhet, medarbetare och relation. 
God arbetsmiljö, tillitsbaserat ledarskap, tid för reflektion och ärendehandledning. 
God tillgänglighet till förvaltningen och chefer. Vi rör oss mot måluppfyllelse av våra 
verksamhetsmål i verksamhetsplanen. 
 
 
Vi är en kunskapssökande organisation, som har förmåga att arbeta strategiskt och skapa 
arbetsmetoder och modeller för att lösa behov. Vi har bred kompetens i vår organisation. 
 
Samtidigt har vi svårt att rekrytera erfaren och kompetent personal, hålla budget och ge rätt stöd 
till vissa målgrupper, både i det akuta skedet och över tid. Vi ser utmaningar att möta unga tjejers 



utsatthet med psykisk ohälsa, självskadebeteende och vagabonderande, bristande samverkan 
mellan externa aktörer och en ökande tyngre kriminalitet bland unga. Föräldrar behöver 
omfattande stöd för att möta sina barns behov. Skolan behövs som den framgångsfaktor den kan 
vara med ett gott lärande och sammanhang. 
  
Vi önskar tidiga insatser i större utsträckning för att minska utsatthet och större kostnader, och i 
det arbetet behöver vi tillsammans med andra huvudmän blåsa liv i behovet av och formerna för 
samverkan så att det gynnar medborgaren som slipper hamna mellan stolarna. Som organisation 
behöver vi vara mer proaktiva och ställa om snabbare när behoven förändras. 
  
För att arbeta med problem innan de blir större än de behöver vara, behöver vi vara kreativa och 
utöka öppenvårdens utbud och arenor, samt åstadkomma mer variation i hemmaplanslösningar. 
Vi behöver sänka tröskeln in och kunna möta nya behov med nytt tänk och nya insatser som 
bättre svarar mot behoven. Detta löser vi inte ensamma. 
 
Vi behöver arbeta tillsammans för att se till hela människan. Som ett led i att effektivisera genom 
åren har vi också blivit allt mer specialiserade. Vi har delat upp människan i allt fler olika 
kroppsdelar som cirkel passas runt bland myndigheter och organisationer. 
Vårt uppdrag är omodernt. Vi behöver prata mer om ” Du har kommit rätt” och se till att 
människor faktiskt får rätt hjälp i rätt tid utan att de ska springa sig trötta i olika system. 

 
Förvaltningen gör regelbundna mätningar för att fånga in klienternas upplevelser av de tjänster de 
tar del av. Bland annat går en årlig “kundenkät” ut under hösten som sedan sammanställs till 
årsbokslutet. Vi mäter även hur mycket av vår arbetstid som går till “kundtid” vilket är målsatt i 
vår verksamhetsplan. De som tar del av service och insatser inom öppenvården skattar resultat av 
sitt resultat av nuläge och läge vid avslut samt att man skattar om man anser att man har nytta av 
sitt samtal.  

Största utmaning 
Stor oro för medborgarnas hälsa utifrån att barn och unga tycks bli symtom och antalet 

orosanmälningar ökar stort. Vi vet att de främsta skyddsfaktorerna för ett barn är en familj som 

bryr sig och en fungerande skolgång – att få vara i ett sammanhang. Varje del som ser och möter 

barnen där dom är behöver göra allt man kan för att ge det stöd som behövs så tidigt som möjligt 

för att det ska vara så kostnadseffektivt som möjligt. Att skydda barn från sina föräldrar är ibland 

helt nödvändigt men då behöver alla andra insatser vara prövade. Nationellt har man tagit fram 

siffror som visar hur utsatta barn är också sedan man blivit placerade. Därför är det också av 

största vikt att vi så långt det är möjligt bygger säkra lösningar som inkluderar hela familjen. Detta 

arbete har inletts genom utbildning i Signs of Safety. 
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Vår samlade analys 
Många av de problem vi ser i samhället idag är initialt inte socialtjänstens uppdrag men hamnar så 

småningom hos oss.  

Samhället i stort behöver organiseras och rustas för att gemensamt förebygga så sociala problem 

inte uppstår. 

Utifrån vårt uppdrag har vi förflyttat oss utifrån organisatoriska förutsättningar med en god 

arbetsmiljö vilket gör att vi kan arbeta för att bli bättre och utveckla våra sociala tjänster så att vi 

kan erbjuda stöd enkelt och i tidigt skede. Samtidigt har vi stora utmaningar gällande barn som 

behöver omfattande stöd/skydd och hjälp som alternativ till att bli placerade.  

Som kommun behöver vi arbeta för att identifiera vårt nuläge, önskade läge och skapa strategier 

för att förflytta oss mot positiva resultat. Det innebär att en del med fördel kan hanteras inom de 

vanliga uppdragen på enskilda nämnden, men också att vi tillsammans behöver ta ansvar och 

kroka arm i mellanrummen för att en förflyttning ska ske. Arbetet behöver noga ledas och följas 

upp. 

Det krävs att samarbetet med psykiatrin, BUP och skolan förbättras. 

Föräldrar behöver rustas för att kunna vägleda sina barn rätt i livet.  

Strävan är att lägga fokus på att göra rätt saker i rätt tid.  

Samhället i stort måste jobba mer förebyggande. Socialtjänstens huvudfokus kommer fortsatt 

vara att ta hand om de klienter som behöver mer omfattande stöd/hjälp/skydd. 
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Vi måste fortsätta utveckla våra metoder. 

 

 

BILAGA  

 

Inledningsvis 
Siffrorna är inte på något sätt kvalitetssäkrade, så finner man dem intressanta så är det bäst att dubbelkolla 

dem. 

 

 
Därför är vi stolta över Hässleholm 
 

Hässleholm har ett fantastiskt geografiskt läge och är en järnvägsknut åt fem olika håll. Med en resa om 60 

– 90 minuter når du ett omland på 1,7 miljoner invånare inklusive Köpenhamn. Stockholm inom rimlig 

tid.  

Den vackra naturen, jordbruksmark, sjöar och vatten samt ett härligt friluftsliv. 

Hässleholm har en tydlig historia och kulturmiljö.  

Det finns flera riksintressen i järnvägen, vissa vägar, naturvården, kultur och fritidsliv, försvar, vindbruk 

samt värdefulla ämnen och natura 2000 områden. 

Hässleholm har ett rikt föreningsliv och är starkt gällande ideella krafter. 

Det finns en företagsanda som är positiv. Husen är förhållandevis billiga i jämförelse med andra 

kommuner. 

Barnen uppfattar Hässleholm som mysigt och inte sällan hör jag nya medarbetare säga att det är vänligt 

och trevligt att komma ny.  

 

 
Kommunen i korthet i jämförelse med Sverige i snitt (SCB) 
 

• Det bor 52 309 medborgare i kommunen 2021, och samma år ökade befolkningen med 299 

personer, vilket är vilket är betydligt fler än 2019. 

• Medborgarnas medelålder är 43, 4 år. Kvinnorna är något äldre i medelålder än männen. 

• 82,9 procent av medborgarna är födda i Sverige (jämför med resten av Sverige 80 procent). 

• 81 procent bor i tätorten att jämföra med resten av Sverige 87, 6 procent. 

• Medelinkomsten (2020) är 26 117 kronor i månaden att jämföra med resten av Sverige, 29 492 

kronor i månaden. 

• 47, 1 procent är ensamstående och resterande är sammanboende (47, 8) eller övrigt 5 procent. 

• Ett hus kostar i genomsnitt 1 911 tkr mot resterande Sverige 3 793 tkr. 

• Skattesatsen i kommunen är 32, 38 kronor att jämföra med Sverige 32,24 kronor. 

 

 

Utifrån barnperspektivet 
 
Utbildning: 



 
o Sedan 2018 har trenden vänt och är mer positiv då 68, 8 procent av barnen har uppnått 

kompetenskraven i alla ämnena i årskurs 9, att jämföra med alla kommuner ovägt medel 72, 5 

Skåne 72,7 samt kommuner med liknande grundskola 73, 1.(Kolada) 

o Nästan 84 % av elever i åk 5 tycker att de får den hjälp de behöver i skolan 

o 67 % upplever att de får vara med och påverka hur man ska arbeta på lektionerna. 

 

o  Färre elever är behöriga till ett Yrkesprogram efter åk 9(80,2) % i Hässleholm att jämföra med 

Skåne 85,2 % och andra kommuner med samma invånarantal 87,3 %. 

 

 

Social oro: 

 

o Inga barn vräktes under 2021 att jämföra med medeltalet 4,7 barn i andra kommuner. 

 

o Betydande fler barn har blivit anmälda till socialtjänsten över tid, 

Och i jämförelse med nationella siffror.  

 

o Våld/övergrepp, bristande omsorg  och relationskonflikter är de vanligaste skälen för 

orosanmälan. 

 

o Radikal förändring för barn och unga med beviljade LSS insatser över tid. 2019 började startade 

den minskade trenden från att vara mycket högre än andra kommuner till att 2020 vara lägre än 

andra kommuner. 2021 har 61 personer i åldern 0–22 en insats, att jämföra med 79 i Skåne, och 

83 i kommuner i jämförbar storlek. Liknande kommuner IFO, 80. 

 

o Antal barn med föräldrar som är skuldsatta enligt kronofogdens register är fler i Hässleholm 10, 8 

%, mot Skåne 9, 7% och Sverige 8, 1%. 

 

 

 

Jämförelse mellan kommuner (Kolada) 
 

 

Stad Kostnad per 
invånare för 
barn och 
ungdomsvård 

Kostnad per 
invånare för 
missbruksvård 

Kostnad per 
invånare 
Individ och 
familjeomsorg 

Nettokostnadsavvikelse/ 
motsvarar i kronor 

Trelleborg 2097 771 3925 -15,3/ minus 31 miljoner 

Ängelholm 1496 926 3346 -8,1/ minus 13 miljoner 

Landskrona 3629 748 6726  22,6/55 miljoner 

Helsingborg 2605 1128 6178  2,3/19 miljoner 

Hässleholm 2738 523 4899 -1,4/ minus 3 miljoner 

Kristianstad  2897 615 5699 -3,2/ minus 14 miljoner  

Alla kommuner 
ovägt medel 

2497 692 4824   9.1 

Skåne 2080 555 4130 -7.5 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ur ett vuxenperspektiv men också inkluderingsperspektiv 
 

 

 

o 35,5 % av den vuxna befolkningen har en eftergymnasial utbildning att jämföra med Skåne 39 %, 

liknande kommuner med samma antal invånare 45 %. 

 

o Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har stadigt ökat sedan 2017, och antalet barn 

som ingår i hushållen har gått från 1,8 till 4,1 mellan 2017 och 2020. 

 

o Fler arbetslösa  

 

o Andelen som arbetar eller studerar 90 dagar efter att de lämnat etableringen är klart färre än andra 

kommuner även kommuner med jämförbar integration. Sedan 2018 har det stadigt försämrats 

från att ha varit 35 % till 2021 19 %. Skåne 28 %, jämförbara kommuner till antal invånare 33  

 

o Antal deltagare som börjat arbeta eller studera efter att ha deltagit på AME verksamhet har 

drastiskt ökat från 18 procent 2020 till 44 procent 2021. Vilket är bättre resultat än Skåne och 

samma för jämförbara kommuner.  

 

 

o 2,5 procent av Hässleholmarna har någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd vilket är 

något högre än medel av kommunerna (2,2) lite högre än kommuner av samma storlek (2,0) och 

liknande kommuner IFO struktur (2,2) 
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Socialnämndens grunduppdrag

o Ge barn, unga och vuxna skydd, stöd/råd/service och vård.

o Utreda och hantera bostadsfrågan för de som står helt utanför bostadsmarknaden.

o Tillhandahålla familjerätt och familjerådgivning,

o Hitta lämpliga förebyggande samordnade tidiga sociala insatser

o Erbjuda stöd och hjälp till brottsoffer

o Ge budgetrådgivning och skuldsanering

o Samordna drog och brottsförebyggande arbete samt medling.



Trender och tendenser i omvärlden 

Utifrån SKR har vi identifierat de främsta trenderna med störst konsekvenser för vårt arbete utifrån 
ökad polarisering och utsatthet, att tillitens betydelse uppmärksammas mer samt att 
komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt. 

Konsekvenserna vi ser är utanförskap, ökad barnfattigdom, psykisk ohälsa, våld och kriminalitet. Vi 
behöver arbeta tillsammans för att se till hela människan. 

Som ett led i att effektivisera genom åren har vi också blivit allt mer specialiserade. Vi har delat upp 
människan i allt fler olika kroppsdelar som cirkel passas runt bland myndigheter och organisationer. 
Vårt uppdrag är omodernt. Vi behöver prata mer om ” Du har kommit rätt” och se till att 
människor faktiskt får rätt hjälp i rätt tid utan att de ska springa sig trötta i olika system



Behoven hos dem vi finns till för

Avser de första 6 månaderna 2022

Brister i omsorg 72 %

Fysiska övergrepp mot barnet 16, 6 %

Relationskonflikter inom familjen 11 %

Våra medarbetares bild är att behovet handlar om våld, utanförskap 

(socialt och kulturellt), neuropsykiatriska diagnoser, stress, psykisk ohälsa, 

ökad utsatthet för unga flickor, förvirring kring könsidentitet och ökad 

kriminalitet. Psykisk ohälsa/samsjuklighet hos vuxna.



Våra resultat
Våra starkaste resultat

Vi har ett fungerande samarbete inom organisationen, med en tydlig och fungerande rutin för hur vi har 

samrådsmöten när vi behöver varandras hjälp med att lösa situationer. Samsyn i ärenden och tillit till varandras 

bedömningar och bra uppföljningar. Vi är en kunskapssökande organisation, som har förmåga att arbeta strategiskt 

och skapa arbetsmetoder och modeller för att lösa behov. Vi har bred kompetens i vår organisation.

Barnperspektivet har ökat inom organisationen.

Vi är på väg mot en sundare organisation med fokus på hållbarhet, medarbetare och relation. God arbetsmiljö, 

tillitsbaserat ledarskap, tid för reflektion och ärendehandledning. God tillgänglighet till förvaltningen och chefer. Vi 

rör oss mot måluppfyllelse av våra verksamhetsmål i verksamhetsplanen med ambitionen att göra rätt sak i rätt tid 

för dem vi finns till för. Vi gör ett antal undersökningar för att mäta våra klienters upplevelser av kvalitet och resultat 

i våra tjänster samt att vi mäter andel kundtid av vår totala arbetstid.

Våra svagaste resultat

Samtidigt har vi svårt att rekrytera erfaren och kompetent personal, hålla budget och ge rätt stöd till vissa 

målgrupper, både i det akuta skedet och över tid. Vi behöver fler tidiga samordnade insatser och öka vårt samarbete 

med andra aktörer. Vi behöver vara mer proaktiva och ställa om snabbare när behoven förändras.



Våra möjligheter och utmaningar 

Stor oro för medborgarnas hälsa utifrån att barn och unga tycks bli symtom och antalet orosanmälningar 

ökar stort – barn får inte det dom behöver! – vilket leder till stora konsekvenser för dem i livet.

Vi vet att de främsta skyddsfaktorerna för ett barn är en familj som bryr sig och en fungerande 

skolgång – att få vara i ett sammanhang.

Att placera barn har stora utmaningar gällande hållbarhet över tid.

5 procent av alla barn i Sverige kommer någon gång att vara placerade i samhällsvård under sin 

uppväxt. En femtedel av de placerade barnen återvänder aldrig hem. Ca en tredjedel av de 

placerade barnen omplaceras minst 5 gånger, ca 10 procent omplaceras minst 8 gånger.

Stort arbete har påbörjats för att utbilda våra medarbetare i en särskild metod som heter Signs of  Safety 

som ett led i att bygga starka trygga lösningar runt barnet så nära familjen – och i familjens nätverk för att 

så långt det är möjligt undvika placering.
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Uppdrag 
I korthet innebär vårt uppdrag att vi ska erbjuda barn, unga och vuxna skydd, stöd/råd/service 

och vård. Vi ska hantera bostadsfrågan för de som står helt utanför bostadsmarknaden. Vi 

tillhandahåller familjerätt, familjerådgivning, förebyggande samordnade sociala insatser, stöd och 

hjälp till brottsoffer, budgetrådgivning och skuldsanering, samordning av drog och 

brottsförebyggande arbete samt medling. 

Trender och konsekvenser 
Utifrån SKR har vi identifierat de främsta trenderna med störst konsekvenser för vårt arbete 

utifrån ökad polarisering och utsatthet, att tillitens betydelse uppmärksammas mer samt att 

komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt. Konsekvenserna vi ser är utanförskap, ökad 

barnfattigdom, psykisk ohälsa, våld och kriminalitet. Var och en arbetar på för sig vilket gör att 

det är lätt att hamna mellan stolarna. 

Behov 
De främsta anledningarna till orosanmälningar handlar om brister i omsorg (72, 4 %), fysiska 
övergrepp mot barnet/den unge (16,6 %) samt relationskonflikter inom familjen (11 %) 
 

Trendbrott finns gällande de som är främsta anmälare för 2022 då privatpersoner är de som 

anmäler främst före polis/åklagare, skola/förskola och hälso – och sjukvård. 

 Våra medarbetares bild är att behovet handlar om våld, utanförskap (socialt och kulturellt), 

neuropsykiatriska diagnoser, stress, psykisk ohälsa, ökad utsatthet för unga flickor, förvirring 

kring könsidentitet och ökad kriminalitet. Psykisk ohälsa med missbruk dvs samsjuklighet hos 

vuxna. 

Resultat 
Vi har goda möjligheter att forma vårt arbete utifrån de förutsättningar som råder, då vi är en 
lagom stor förvaltning med gott klimat och ambitioner att göra rätt sak i rätt tid för dem vi är till 
för. 
 
Vi har ett fungerande samarbete inom organisationen, med en tydlig och fungerande rutin för hur 
vi har samrådsmöten när vi behöver varandras hjälp med att lösa situationer. Samsyn i ärenden 
och tillit till varandras bedömningar och bra uppföljningar. 
 
Barnperspektivet har ökat inom organisationen 
 
Vi är på väg mot en sundare organisation med fokus på hållbarhet, medarbetare och relation. 
God arbetsmiljö, tillitsbaserat ledarskap, tid för reflektion och ärendehandledning. 
God tillgänglighet till förvaltningen och chefer. Vi rör oss mot måluppfyllelse av våra 
verksamhetsmål i verksamhetsplanen. 
 
 
Vi är en kunskapssökande organisation, som har förmåga att arbeta strategiskt och skapa 
arbetsmetoder och modeller för att lösa behov. Vi har bred kompetens i vår organisation. 
 
Samtidigt har vi svårt att rekrytera erfaren och kompetent personal, hålla budget och ge rätt stöd 
till vissa målgrupper, både i det akuta skedet och över tid. Vi ser utmaningar att möta unga tjejers 



utsatthet med psykisk ohälsa, självskadebeteende och vagabonderande, bristande samverkan 
mellan externa aktörer och en ökande tyngre kriminalitet bland unga. Föräldrar behöver 
omfattande stöd för att möta sina barns behov. Skolan behövs som den framgångsfaktor den kan 
vara med ett gott lärande och sammanhang. 
  
Vi önskar tidiga insatser i större utsträckning för att minska utsatthet och större kostnader, och i 
det arbetet behöver vi tillsammans med andra huvudmän blåsa liv i behovet av och formerna för 
samverkan så att det gynnar medborgaren som slipper hamna mellan stolarna. Som organisation 
behöver vi vara mer proaktiva och ställa om snabbare när behoven förändras. 
  
För att arbeta med problem innan de blir större än de behöver vara, behöver vi vara kreativa och 
utöka öppenvårdens utbud och arenor, samt åstadkomma mer variation i hemmaplanslösningar. 
Vi behöver sänka tröskeln in och kunna möta nya behov med nytt tänk och nya insatser som 
bättre svarar mot behoven. Detta löser vi inte ensamma. 
 
Vi behöver arbeta tillsammans för att se till hela människan. Som ett led i att effektivisera genom 
åren har vi också blivit allt mer specialiserade. Vi har delat upp människan i allt fler olika 
kroppsdelar som cirkel passas runt bland myndigheter och organisationer. 
Vårt uppdrag är omodernt. Vi behöver prata mer om ” Du har kommit rätt” och se till att 
människor faktiskt får rätt hjälp i rätt tid utan att de ska springa sig trötta i olika system. 

 
Förvaltningen gör regelbundna mätningar för att fånga in klienternas upplevelser av de tjänster de 
tar del av. Bland annat går en årlig “kundenkät” ut under hösten som sedan sammanställs till 
årsbokslutet. Vi mäter även hur mycket av vår arbetstid som går till “kundtid” vilket är målsatt i 
vår verksamhetsplan. De som tar del av service och insatser inom öppenvården skattar resultat av 
sitt resultat av nuläge och läge vid avslut samt att man skattar om man anser att man har nytta av 
sitt samtal.  

Största utmaning 
Stor oro för medborgarnas hälsa utifrån att barn och unga tycks bli symtom och antalet 

orosanmälningar ökar stort. Vi vet att de främsta skyddsfaktorerna för ett barn är en familj som 

bryr sig och en fungerande skolgång – att få vara i ett sammanhang. Varje del som ser och möter 

barnen där dom är behöver göra allt man kan för att ge det stöd som behövs så tidigt som möjligt 

för att det ska vara så kostnadseffektivt som möjligt. Att skydda barn från sina föräldrar är ibland 

helt nödvändigt men då behöver alla andra insatser vara prövade. Nationellt har man tagit fram 

siffror som visar hur utsatta barn är också sedan man blivit placerade. Därför är det också av 

största vikt att vi så långt det är möjligt bygger säkra lösningar som inkluderar hela familjen. Detta 

arbete har inletts genom utbildning i Signs of Safety. 
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► Hässleholm nästa. 



 

 

 

 

Vår samlade analys 
Många av de problem vi ser i samhället idag är initialt inte socialtjänstens uppdrag men hamnar så 

småningom hos oss.  

Samhället i stort behöver organiseras och rustas för att gemensamt förebygga så sociala problem 

inte uppstår. 

Utifrån vårt uppdrag har vi förflyttat oss utifrån organisatoriska förutsättningar med en god 

arbetsmiljö vilket gör att vi kan arbeta för att bli bättre och utveckla våra sociala tjänster så att vi 

kan erbjuda stöd enkelt och i tidigt skede. Samtidigt har vi stora utmaningar gällande barn som 

behöver omfattande stöd/skydd och hjälp som alternativ till att bli placerade.  

Som kommun behöver vi arbeta för att identifiera vårt nuläge, önskade läge och skapa strategier 

för att förflytta oss mot positiva resultat. Det innebär att en del med fördel kan hanteras inom de 

vanliga uppdragen på enskilda nämnden, men också att vi tillsammans behöver ta ansvar och 

kroka arm i mellanrummen för att en förflyttning ska ske. Arbetet behöver noga ledas och följas 

upp. 

Det krävs att samarbetet med psykiatrin, BUP och skolan förbättras. 

Föräldrar behöver rustas för att kunna vägleda sina barn rätt i livet.  

Strävan är att lägga fokus på att göra rätt saker i rätt tid.  

Samhället i stort måste jobba mer förebyggande. Socialtjänstens huvudfokus kommer fortsatt 

vara att ta hand om de klienter som behöver mer omfattande stöd/hjälp/skydd. 

                                     

   

      

 

   

   

   

   

     

     

            

                                  

                                          

► Hässleholm nästa. 



Vi måste fortsätta utveckla våra metoder. 

 

 

BILAGA  

 

Inledningsvis 
Siffrorna är inte på något sätt kvalitetssäkrade, så finner man dem intressanta så är det bäst att dubbelkolla 

dem. 

 

 
Därför är vi stolta över Hässleholm 
 

Hässleholm har ett fantastiskt geografiskt läge och är en järnvägsknut åt fem olika håll. Med en resa om 60 

– 90 minuter når du ett omland på 1,7 miljoner invånare inklusive Köpenhamn. Stockholm inom rimlig 

tid.  

Den vackra naturen, jordbruksmark, sjöar och vatten samt ett härligt friluftsliv. 

Hässleholm har en tydlig historia och kulturmiljö.  

Det finns flera riksintressen i järnvägen, vissa vägar, naturvården, kultur och fritidsliv, försvar, vindbruk 

samt värdefulla ämnen och natura 2000 områden. 

Hässleholm har ett rikt föreningsliv och är starkt gällande ideella krafter. 

Det finns en företagsanda som är positiv. Husen är förhållandevis billiga i jämförelse med andra 

kommuner. 

Barnen uppfattar Hässleholm som mysigt och inte sällan hör jag nya medarbetare säga att det är vänligt 

och trevligt att komma ny.  

 

 
Kommunen i korthet i jämförelse med Sverige i snitt (SCB) 
 

• Det bor 52 309 medborgare i kommunen 2021, och samma år ökade befolkningen med 299 

personer, vilket är vilket är betydligt fler än 2019. 

• Medborgarnas medelålder är 43, 4 år. Kvinnorna är något äldre i medelålder än männen. 

• 82,9 procent av medborgarna är födda i Sverige (jämför med resten av Sverige 80 procent). 

• 81 procent bor i tätorten att jämföra med resten av Sverige 87, 6 procent. 

• Medelinkomsten (2020) är 26 117 kronor i månaden att jämföra med resten av Sverige, 29 492 

kronor i månaden. 

• 47, 1 procent är ensamstående och resterande är sammanboende (47, 8) eller övrigt 5 procent. 

• Ett hus kostar i genomsnitt 1 911 tkr mot resterande Sverige 3 793 tkr. 

• Skattesatsen i kommunen är 32, 38 kronor att jämföra med Sverige 32,24 kronor. 

 

 

Utifrån barnperspektivet 
 
Utbildning: 



 
o Sedan 2018 har trenden vänt och är mer positiv då 68, 8 procent av barnen har uppnått 

kompetenskraven i alla ämnena i årskurs 9, att jämföra med alla kommuner ovägt medel 72, 5 

Skåne 72,7 samt kommuner med liknande grundskola 73, 1.(Kolada) 

o Nästan 84 % av elever i åk 5 tycker att de får den hjälp de behöver i skolan 

o 67 % upplever att de får vara med och påverka hur man ska arbeta på lektionerna. 

 

o  Färre elever är behöriga till ett Yrkesprogram efter åk 9(80,2) % i Hässleholm att jämföra med 

Skåne 85,2 % och andra kommuner med samma invånarantal 87,3 %. 

 

 

Social oro: 

 

o Inga barn vräktes under 2021 att jämföra med medeltalet 4,7 barn i andra kommuner. 

 

o Betydande fler barn har blivit anmälda till socialtjänsten över tid, 

Och i jämförelse med nationella siffror.  

 

o Våld/övergrepp, bristande omsorg  och relationskonflikter är de vanligaste skälen för 

orosanmälan. 

 

o Radikal förändring för barn och unga med beviljade LSS insatser över tid. 2019 började startade 

den minskade trenden från att vara mycket högre än andra kommuner till att 2020 vara lägre än 

andra kommuner. 2021 har 61 personer i åldern 0–22 en insats, att jämföra med 79 i Skåne, och 

83 i kommuner i jämförbar storlek. Liknande kommuner IFO, 80. 

 

o Antal barn med föräldrar som är skuldsatta enligt kronofogdens register är fler i Hässleholm 10, 8 

%, mot Skåne 9, 7% och Sverige 8, 1%. 

 

 

 

Jämförelse mellan kommuner (Kolada) 
 

 

Stad Kostnad per 
invånare för 
barn och 
ungdomsvård 

Kostnad per 
invånare för 
missbruksvård 

Kostnad per 
invånare 
Individ och 
familjeomsorg 

Nettokostnadsavvikelse/ 
motsvarar i kronor 

Trelleborg 2097 771 3925 -15,3/ minus 31 miljoner 

Ängelholm 1496 926 3346 -8,1/ minus 13 miljoner 

Landskrona 3629 748 6726  22,6/55 miljoner 

Helsingborg 2605 1128 6178  2,3/19 miljoner 

Hässleholm 2738 523 4899 -1,4/ minus 3 miljoner 

Kristianstad  2897 615 5699 -3,2/ minus 14 miljoner  

Alla kommuner 
ovägt medel 

2497 692 4824   9.1 

Skåne 2080 555 4130 -7.5 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ur ett vuxenperspektiv men också inkluderingsperspektiv 
 

 

 

o 35,5 % av den vuxna befolkningen har en eftergymnasial utbildning att jämföra med Skåne 39 %, 

liknande kommuner med samma antal invånare 45 %. 

 

o Antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har stadigt ökat sedan 2017, och antalet barn 

som ingår i hushållen har gått från 1,8 till 4,1 mellan 2017 och 2020. 

 

o Fler arbetslösa  

 

o Andelen som arbetar eller studerar 90 dagar efter att de lämnat etableringen är klart färre än andra 

kommuner även kommuner med jämförbar integration. Sedan 2018 har det stadigt försämrats 

från att ha varit 35 % till 2021 19 %. Skåne 28 %, jämförbara kommuner till antal invånare 33  

 

o Antal deltagare som börjat arbeta eller studera efter att ha deltagit på AME verksamhet har 

drastiskt ökat från 18 procent 2020 till 44 procent 2021. Vilket är bättre resultat än Skåne och 

samma för jämförbara kommuner.  

 

 

o 2,5 procent av Hässleholmarna har någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd vilket är 

något högre än medel av kommunerna (2,2) lite högre än kommuner av samma storlek (2,0) och 

liknande kommuner IFO struktur (2,2) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 53 

Delårsbokslut 2022-08-31 
Dnr: SF 2022/588 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 
Godkänna delårsbokslut för perioden 2022-01-01 - 2022-08-31. 

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 per siste februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari - augusti samt årsredovisning. 

Månadsuppföljningarna och delårsrapporten ska lämnas till kommunstyrelsen enligt 
fastställd tidplan. 

Nämndernas verksamhetsberättelse som ingår i delårsrapporten ska ses som ett 
förslag på text till slutprodukten Delårsrapport 2022, även om 
verksamhetsberättelsen är antagen av nämnd. Innehåll och utformning av 
verksamhets berättelsen är därför inte bundet av beslut i nämnden. För att få ihop 
produkten, kan ändringar behöva göras i materialet beroende på omfattning, 
språkbruk, analys och tydlighet. Omfattning av verksamhets berättelsen till 
delårsrapporten är två sidor. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämndens arbetsutskott 
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Delårsbokslut 2022-08-31 

  

Förslag till beslut 

Godkänna delårsbokslut för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. 

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 per siste februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari – augusti samt årsredovisning. 
Månadsuppföljningarna och delårsrapporten ska lämnas till kommunstyrelsen enligt 
fastställd tidplan. 
Nämndernas verksamhetsberättelse som ingår i delårsrapporten ska ses som ett 
förslag på text till slutprodukten Delårsrapport 2022, även om 
verksamhetsberättelsen är antagen av nämnd. Innehåll och utformning av 
verksamhetsberättelsen är därför inte bundet av beslut i nämnden. För att få ihop 
produkten, kan ändringar behöva göras i materialet beroende på omfattning, 
språkbruk, analys och tydlighet. Omfattning av verksamhetsberättelsen till 
delårsrapporten är två sidor. 

Bilagor 

SN -drift- och invanalyser med prognos per 20220831 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse delår 2022  

SN 2022, måluppfyllelse 

Personalnyckeltal jan-juni 2022, SN 

Prognos augusti 2022 
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022   Socialnämnden

Ansvar Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, delår 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

April Delår Delår till aprilprognosen

750
Socialchef, stab, ekonomienhet, 

systemansvarig
32 692 21 614 1 700 30 592 2 100

Överskott på grund av vakant juristtjänst i ett par månader, vakant 

kommunikatör under våren  samt tjänstledigheter och föräldraledigheter 

på ekonomi. Det finns även överskott på budgeten för gemensamma 

verksamhetskostnader med anledning av fortsatt pandemi under våren 

(+250 tkr) och överskott på budget för föreningsbidrag  (+ 450 tkr).
Förändringen i överskott på personalbudgeten då budget för 

kommunikatör är flyttad från verksamhetsområde vuxen till 

övergripande. Denna tjänst har varit vakant första halvåret. 

752 Vo Barn och Unga 98 901 67 418 -6 000 105 201 -6 300

Prognosen för HVB-placeringar visar underskott om cirka -3  mnkr. En 

kostnadsminskning prognostiseras för externa HVB-placeringar med cirka 

3,5 mnkr 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 -4,7 mnkr. Orsakerna till underskottet är höga 

kostnader för konsulentstödda familjehem samt ett ökat inflöde som 

medfört att fler barn och unga placerats i familjehem. Verksamheten 

arbetar aktivt med att rekrytera fler egna familjehem samt omförhandlar 

avtal från konsulentstödda till egna familjehem. Prognosen är att 

kommunen under året kommer att ta över avtal för 12 av 21 

konsulentstödda jour- och familjehem. Personalbudgeten visar överskott 

med  1 800 tkr, främst på grund av personalomsättning under våren och 

till viss del på grund av sjukskrivningar och 

tjänstledigheter/föräldraledigheter.

Antalet anmälningar och ansökningar till socialtjänsten har mellan 

perioden mars-aug ökat med cirka 36 procent jämfört med de senaste 

tre åren. Det höga trycket har resulterat i en ökning i antal placeringar 

på HVB och familjehem under sommaren. Hur volymerna utvecklas 

under hösten kommer vara avgörade för om vi kommer att kunna hålla 

vår budget i balans. Underskottet har balanserats något genom intäkter 

från Migrationsverket, då vi under senare delen av våren tagit emot tre 

ensamkommande och erhåller schablonbidrag för dessa barn.  

Underskottet avser HVB- och familjehemsplaceringar. 

Ågärderna är att: 1. rekrytera fler egna familjehem  samt 

omförhandla avtal från konsulentstödda till egna familjehem. 

2. Skapa hemmaplanslösningar för de ungdomar som är 

placerade i HVB och SiS. 

755 Vo Mottag, stöd och prevention 26 961 17 046 200 26 561 400

Överskottet beror på vakanser fördelat över hela verk-samhetsområdet. Viss förändring i personalbudgeten under hösten. 

757 Vo Vuxna 31 914 17 673 3 950 28 314 3 600

Överskott på grund av sjukskrivningar i vuxens stab (+800 tkr) samt 

vakanta tjänster inom boendestöd under våren (+ 500 tkr). 

Budgetförändringen för dessa tjänster beslutades i februarinämnden. En 

boendestödjare tillsattes under våren och den andra tillsattes under 

sommaren. För nattjouren hade vi budgeterat för en utökning med två 

tjänster, men efter en genomförd utredning av arbetsplatsen beslutades 

det om ett förslag som innebär kostnad för väktare och timanställning på 

cirka 25 procent. Därmed omgjordes kvarstående budget till en 

kommunikatör. Placeringsprognosen visar överskott på cirka + 2 mnkr, 

verksamheten har använt sig av Familjebasens stödboendeteam för 

placering på stödboendet samt lyckats avsluta en del placeringar, vilket 

resulterat i färre externa missbruksplaceringar.  

Förändringen i överskott på personalbudgeten då budget för 

kommunikatör är flyttad från verksamhetsområde vuxen till 

övergripande. 

759 Socialnämnd 1 849 535 150 1 649 200

Lägre arvodeskostnader än budget. Budgeten har inte ändrats trots att 

utfallet under 2021 var lägre än budget. Denna post styrs även av hur 

många som söker ersättning för förlorad arbetsinkomst och åldern på de 

som sitter i nämnden. För de över 65 år minskar arbetsgivaravgiften från 

31,42% till 10,21%.

TOTALT 192 317 124 286 0 192 317 0



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022   Socialnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, delår 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter
Inkomster

(-)

Netto
April Delår Delår

till aprilprognosen

IP88314 Investeringar SF 2022 2 500 265 265 0 500 0

Större delen av förvaltningens investeringar 

gjordes under 2021. Under 2022 görs 

investeringar i inventerier på Fenix, Individ- och 

familjesupporten, Nattjouren och Tingshusgatan. 

TOTALT 500 265 0 265 0 500 0

Ansl.

typ

11 11 I I I I I I I I I I 



  Bilaga 1 

Socialnämnden 
Året så här långt 
Satsning på utbildning i nytt förhållningssätt 
Under året har vi börjat utbilda socialtjänsten enligt 
metoden Sign of Safety. Metoden har sin utgångs-
punkt i samarbetet mellan familjen och socialsekrete-
raren enligt ett förhållningssätt som präglas av sam-
arbete och öppenhet där familjen är experter på sin 
egen situation och socialsekreteraren utifrån sin pro-
fession. 

 
Från tre verksamhetsområden till två  
Sedan 1 juli är verksamhetsområdena barn och unga 
samt vuxna sammanslagna till ett område, Barn och 
Vuxna, under en verksamhetschef med syfte att 
minska stuprören, öka tillsammansarbetet och skapa 
synergieffekter för kommunens invånare. 

 
Omtag kring vården för vuxna 
Vi har genomfört ett utvecklingsarbete för att se vilka 
sociala tjänster som vi behöver erbjuda framöver då 
det finns ett behov av att införa fler tjänster som byg-
ger på skräddarsydd vård av både missbruk och psy-
kisk ohälsa.  
Genom Novagården erbjuder vi flera olika typer av 
lösningar både i form av behandling, där du bor till-
sammans med andra och får behandling i grupp samt 
behandling som utgår ifrån ett eget boende bredvid 
Novagården.  
Vi har även vår verksamhet, Fenix, där vi erbjuder 
12-stegsbehandling och individuellt skräddarsydd be-
handling till kommuninvånare som bor i egen lägen-
het. Fenix har nu ett pågående utvecklingsarbete där 
man öppnat upp för deltagande i 12-stegsbehand-
lingen utan ett biståndsbeslut som grund då vi vill att 
man ska kunna delta i programmet när man är som 
mest motiverad. 

   
Orosanmälningar ökar  
Andelen anmälningar och ansökningar bland barn 
och unga har ökat de senaste åren. Från ett genom-
snitt på 2190 anmälningar per år mellan 2015 och 
2021 till 2932 år 2020 samt 2507 år 2021. Under år 
2022 beräknas antalet anmälningar att stiga till 3250 
om vårens trend håller i sig. Därmed ökar risken att 
kostnaderna för socialtjänsten ökar igen då anled-
ningen till att barn och unga får kontakt med social-
tjänsten ofta handlar om att de på något sätt är för-
summade, inte får det stöd de är i behov av, att de 
utsatts för eller har bevittnat våld samt att det före-
kommer missbruk i familjen. Även orosanmälningar 

gällande vuxna har ökat under år 2022 jämfört med 
2020 och 2021. 
 

De planerade åtgärderna gällande vården för 
barn och unga är i gång  
Arbetet med att ersätta externa placeringar är igång. 
Genom vårt eget öppenvårdsteam ger vi ett högin-
tensivt stöd till barn och unga samt deras familjer på 
hemmaplan och det är i princip fullt i deras uppdrag. 
Planen framöver är att även starta upp en behand-
lingsfamilj som kan ta emot barn och unga för ett 
omfattande och kvalificerat behandlingsarbete i hem-
miljö.  
I arbetet med familjehemmen har vi nu utsett några 
familjer till att bli mentorsfamiljer för övriga familje-
hem och på så sätt skapa nätverk som stöttar 
varandra i uppdraget. Modellen bygger på Mocking-
bird-modellen från Canada. 
 

Måluppfyllelse 

  

Måluppfyllelsen 
redovisas i årsre-
dovisningen  

  
Samhällsservice 
av hög kvalitet  

Hög livskvalitet 
för kommunin-
vånarna  

God ekonomi  

    

  

Attraktiv arbets-
givare  

Hållbar produkt-
ion och kon-
sumtion  

  

 
God ekonomi 
Socialförvaltningens budget är i balans tack vare att 
kostnaderna för extern vård på HVB-hem minskat 
till viss del, samt att vi har växlat över till familjehem 
i egen regi i stället för konsulentstödda hem. Kostna-
derna för familjehem är däremot fortfarande inte i 
balans på grund av ökningen av antalet aktualiserade 
barn och unga generellt. 

 
Attraktiv arbetsgivare 
Medarbetarundersökningen visar på en stor förbätt-
ring av arbetsmiljön på förvaltningen. HME-index 
(Hållbart, Motiverat, Engagerade medarbetare) har 
gått från 74 förra året, till 80 i år. De olika enheterna 
har haft som lägst 63 och som högst 94. Personalom-
sättningen ligger stabilt på cirka 10 procent, vilket är 
en tydlig förbättring från tidigare. Dock ser vi fortfa-
rande en svårighet med att rekrytera socionomer vil-
ket vi delar med landet i övrigt. 
 
 
 



  Bilaga 1 

Hållbar produktion och konsumtion 
Som en del av Socialnämndens mål att alla i kom-
munen ska kunna leva ett självständigt liv har Soci-
alförvaltningen arbetat med att minska hemlösheten 
i kommunen. En del av detta är att kunna erbjuda 
natthärbärge hos nattjouren. Under året har vi kun-
nat erbjuda det antal platser som behövs och inga 
invånare har blivit avvisade från nattjouren. 
 

Ekonomisk helårsprognos 
Socialnämnden prognostiserar med ett nollresultat 
på drift- och investeringsbudgeten. 

 
Övergripande + 2,3 mnkr 

Vi förväntar oss ett överskott i budgeten för personal 
till följd av tjänstledigheter, föräldraledigheter och 
vakanser samt överskott i budgeten för personalsoci-
ala aktiviteter till följd av pandemin. Även budgeten 
för föreningsbidrag visar överskott på 0,5 mnkr, 
främst på grund av en förändring i hur dessa kostna-
der bokförs med koppling till rätt verksamhetsår. 

 
Mottag, stöd och support +0,4 mnkr 
Prognosen visar överskott med cirka 0,4 mnkr som 
beror på vakanser fördelat över hela verksamhetsom-
rådet. 

 
Barn och unga -6,3 mnkr 

Verksamhetsområdet går med underskott vilket 
främst beror på höga placeringskostnader. Det höga 
inflödet under senare delen av våren har medfört en 
ökning i antal HVB och familjehemsplaceringar. 
Budgeten för familjehemsplaceringar visar under-
skott med cirka – 4,7 mnkr och institutionsplace-
ringar med cirka – 3,0 mkr. Budgeten för personal-
kostnader visar överskott om cirka 1,8 mkr, främst 
på grund av tjänstledigheter, vakanta tjänster och 
sjukskrivningar. 
 

Vuxen +3,6 mnkr 

Inom område vuxen har vi ett överskott som beror 
på sjukskrivningar samt vakanser men även minskade 
placeringskostnader jämfört med tidigare år, place-
ringsbudgeten visar på ett överskott om cirka 2 mnkr. 
 

Investeringar 0 Mnkr 

Socialnämndens investeringsbudget för 2022 upp-
går till 0,5 mnkr och beräknas förbrukas i sin helhet. 
 

Utveckling på sikt 
De största lokala utmaningarna för socialtjänsten 
handlar om medborgarnas upplevelse av otrygg-het, 
inflödet till socialtjänsten gällande orosanmälningar, 

det svåra läget att rekrytera socionomer samt den 
psykiska ohälsan med samsjuklighet. 
Det händer även en del saker på nationell nivå som 
kommer att påverka Hässleholm framöver. Rege-
ringen har tidigare beslutat om en utredning gällande 
samsjuklighet som blev klar november 2021. Utred-
ningen föreslår att all behandling av skadligt bruk och 
beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- 
och sjukvård. Detta ska framgå av hälso- och sjuk-
vårdslagen (HSL). I dag är an-svaret för behandling 
av skadligt bruk och beroende delat mellan kommu-
nernas socialtjänst och regionernas hälso- och sjuk-
vård. 
Utredningen föreslår att socialtjänstens ansvar för 
personer med skadligt bruk och beroende förtyd-li-
gas och fokuseras på tre huvudsakliga områden 
 
1. uppsökande verksamhet 
2. information om och förmedling till samhällets stöd 
och annat förebyggande arbete 
3. sociala stödinsatser 
 
Den nationella utmaningen med att fem procent av 
alla barn i Sverige någon gång kommer att vara pla-
cerade i samhällsvård är också en stark faktor för 
Hässleholm. Precis som att en femtedel av de place-
rade barnen blir uppväxtplacerade och inte flyttar 
hem igen. Cirka en tredjedel av alla placerade barn 
och unga omplaceras minst fem gånger och cirka tio 
procent av de placerade barnen omplaceras minst 
åtta gånger. Därför pågår en utredning som är tillsatt 
av Regeringen och väntas vara klar i april 2023. 
En ny socialtjänstlag är att vänta från 2023 vilket 
kommer att påverka socialtjänstens arbete. Syfte med 
den nya lagen är att öka tillgängligheten och att det 
ska vara enkelt att få stöd och hjälp utan att det ska 
finnas en grundutredning. Trots att detta blir en för-
enkling kommer dokumentationsskyldigheten öka 
för att man ska kunna följa och utvärdera arbetet. 
 
 
 

 
Drift, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

192.3 192.3 0 124.8 125.6 

Investeringar, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

0.5 0.5 0 265 941 

 
 
 

 



Socialnämndens delårsrapport 2019

Övergripande mål  Nämndens mål Verksamhetsmål Indikatorer Målvärde Kommentar Ej uppfyllt

Delvis 

uppfyllt Uppfyllt

Samhällsservice av hög 

kvalitet

Tillståndsenheten ska ha 

en fortsatt hög 

servicenivå med god 

kvalitet.

God service med ett 

professionellt 

bemötande

Mäts via 

Näringslivsudersökningen 

Mycket nöjda: 75-

Nöjd: 55-74

Godkänd: 40-54

Inte godkänd: 0-40

Mäts under hösten

Vår myndighet ska 

erbjuda hög service med 

god kvalitet 

God service med ett 

professionellt 

bemötande

Mäts via kundeenkät som 

delas ut på:

1, Utredning och Uppföljning 

Barn- och unga 

2, Utredning och Uppföljning 

Vuxna 

3, Familjerätt 

Mycket nöjd: 75-

Nöjd: 55-74

Godkänd: 40-54

Inte godkänd: 0-40

Mäts under hösten

Vi gör våra 

förhandsbedömningar i 

tid

100 % ska vara bedömda i 

tid

72 % i genomsnitt  är klara i tid, vilket beror på en stor ökning av 

inflöde samt att vi inte kunnat rekrytera personal.

x
Vi skapar varaktiga 

resultat

Vi skapar förändring 

genom att stärka 

medborgarnas resurser 

i syfte att de ska klara 

sig själv

Vi har koll på att det finns: 

1) Kunskap om varför vi har 

koll på vår arbetstid

2)Strukturerad 

återkommande 

planering av arbetstiden

3)Särskilda mätningar 

två veckor under året 

Utredning och Uppföljning

Minst 25%

 

Familjehem 

Barnsekreterare minst 25 % 

Familjehemssekreterare minst 40 %

Individ och 

familjesupporten

Minst 50 %

Fenix

Minst 50 %

Service (ej 

dokumenterande 

verksamhet)

Minst 80 %

Mäts under hösten

Sida 1



Socialnämndens delårsrapport 2019

Övergripande mål  Nämndens mål Verksamhetsmål Indikatorer Målvärde Kommentar Ej uppfyllt

Delvis 

uppfyllt Uppfyllt

Hög livskvalitet för 

kommuninvånarna 

Barn har rätt att 

skyddas mot våld och 

vanvård eller annat 

utnyttjande samt att 

utvecklas

Vi bygger starka barn 

genom trygg och 

säker vård

1) Koll på att föräldrar 

som har en egen 

uppdaterad

handlingsplan 

2)Redovisa hur stor 

andel som har flyttat i 

tid

3)Vi har koll på att 

varje barns som 

placeras får en 

placeringspåse med 

nödvändig information

och en livsbok.

4)Alla barn har en 

uppdaterad:

Umgängesplan

Vårdplan

Genomförandeplan 

5)Familjebasen 

använder ”Livets 

stege” vid in och 

utskrivning för att visa på 

resultat

1) Föräldrar till placerade barn ska ha en 

egen handlingsplan som visar vad man 

som förälder behöver göra för att barnen 

ska kunna flytta hem.

 2)Alla barn som bor i jourhem ska flytta 

till ett familjehem inom lagstadgad tid.

mäts under hösten

Andel barn som upplever 

att de har det bra.

 Andel barn som upplever 

att de varit delaktiga.

 Vi har koll på: 

Hälsokontroller Hur 

skolan utvecklas/om 

barnet har adekvat 

kunskap för sin ålder

1)Alla barn ska uppleva att de får vara 

delaktiga i sin planering

 2)Alla barn som placeras ska 

hälsoundersökas 

3)Alla placerade barns skolgång ska noga 

följas upp av handläggare. 

4) Barn ska muntligt och skriftligt 

informeras om vart de ska vända sig om 

de inte har det bra när de är placerade 

(placeringspåse)
Mäts under hösten

Sida 2



Socialnämndens delårsrapport 2019

Övergripande mål  Nämndens mål Verksamhetsmål Indikatorer Målvärde Kommentar Ej uppfyllt

Delvis 

uppfyllt Uppfyllt

Möt så tidigt som 

möjligt för att skapa 

självständighet så fort 

som möjligt.

Vi stärker de vuxna i att 

se sina egna resurser 

för att klara sig själv 

och sin familj av egen 

kraft

1, Alla vuxna med kontakt 

inom vår öppenvård ska ha 

förbättrat sin situation vid 

avslut (ORS)

2, Alla vuxna inom vår 

öppenvård ska uppleva 

nyttan med samtalen (SRS)

1, ORS - uppstart: < än 25

ORS - avslut: > än 30

2, SRS: > 35 

Mäts under hösten

Ett liv fritt från droger 

ökar den psykiska hälsan 

Novagården erbjuder 

verktyg i syfte att öka 

känslan av 

sammanhang

Vi mäter känslan av 

sammanhang (Begriplighet, 

Hanterbarhet, 

Meningsfullhet)

KASAM 

Alla placerade på Novagården ska öka sitt 

KASAM med 30 enheter från in- och 

utskrivning 

Mäts under hösten

Våra medborgare ska 

uppleva att de har en 

trygg och säker miljö

Vårt 

brottsförebyggande 

arbete ska vara 

kunskapsbaserat 

Vi har ett 

kunskapsbaserat 

arbetssätt som följer 

BRÅ:s rekommendation 

utifrån en gemensam 

samverkansprocess 

Vi redovisar genom: Årlig 

Verksamhetsberättelse för ReAgera och 

Brottsförebyggande rådet.

Mäts under hösten

God ekonomi Vi handskas varsamt 

med de medel vi har 

fått tilldelade i budget

Kostnad per brukare 

ska inte överstiga 

andra jämförbara 

kommuner i storlek

Mäts via mått i Kolada I paritet med andra jämförbara 

kommuner

Barn och Unga, Missbruk, Kostnad övergripande IFO - gult 

x

Ekonomi i balans Budgetuppföljning "Grönt: +/- 0,0-0,5 %

 Gult: -/+ 0,6–2,0 % 

Rött: -/+> 2,0

Aprilprognosen visar noll i avvikelse mot budget. 

x

Sida 3



Personalvolym/anställda

Anställda på avtal RIB och BEA är exkluderade i översta tabellerna. Redovisas i separata tabeller.

Tillsvidareanställda, antal Tidsbegränsat anställda, månadsavlönade, antal

Förvaltning 2022-06-30 2021-06-30 +/- Förvaltning 2022-06-30 2021-06-30 +/-

Tekniska förvaltningen 432 237 195 Tekniska förvaltningen 18 17 1

Kommunledningsförvaltningen 167 165 2 Kommunledningsförvaltningen 9 14 -5

Arbetsmarknadsförvaltningen 138 143 -5 Arbetsmarknadsförvaltningen 13 19 -6

Kultur- och fritidsförvaltningen 95 95 0 Kultur- och fritidsförvaltningen 10 8 2

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 826 1 918 -92 Barn- och utbildningsförvaltningen 200 234 -34

Socialförvaltningen 146 138 8 Socialförvaltningen 17 18 -1

Omsorgsförvaltningen 1 621 1 685 -64 Omsorgsförvaltningen 133 114 19

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 72 71 1 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 4 4 0

Antal tillsvidareanställda, kommunen 4 495 4 451 44 45 Antal tidsbegränsat anställda, kommunen 404 428 -24

Tillsvidareanställda, årsarbetare Tidsbegränsat anställda, månadsavlönade, årsarbetare

Förvaltning 2022-06-30 2021-06-30 +/- Förvaltning 2022-06-30 2021-06-30 +/-

Tekniska förvaltningen 396,7 224,8 171,9 Tekniska förvaltningen 16,4 16,9 -0,6

Kommunledningsförvaltningen 163,2 161,8 1,4 Kommunledningsförvaltningen 7,7 13,1 -5,4

Arbetsmarknadsförvaltningen 133,1 137,8 -4,7 Arbetsmarknadsförvaltningen 11,7 16,0 -4,3

Kultur- och fritidsförvaltningen 89,5 91,2 -1,7 Kultur- och fritidsförvaltningen 8,6 7,3 1,4

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 751,0 1 828,2 -77,2 Barn- och utbildningsförvaltningen 180,3 208,7 -28,4

Socialförvaltningen 142,0 133,8 8,2 Socialförvaltningen 15,1 16,6 -1,4

Omsorgsförvaltningen 1 387,3 1 416,6 -29,3 Omsorgsförvaltningen 108,2 93,3 15,0

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 70,8 69,8 1,0 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 3,5 3,3 0,2

Antal årsarbetare, kommun 4 133,5 4 064,0 69,5 Antal årsarbetare, kommun 351,5 375,0 -23,5

Anställda övriga avtal (antal) 2022-06-30 2021-06-30 +/- 2022-06-30 2021-06-30 +/-

Räddningsperson i Beredskap, RIB 92 91 1 0 0 0
Arbetsmarknadsresurs, BEA (tidsbegränsat anställda 

månadsavlönade) 0 0 0 29 96 -67

Räddningstjänsten exkl RIB

Tillsvidare Tidsbegränsade månadsavlönade

Uppgifter för 2022-06-30 är hämtat från QV 2022-08-08

Uppgifter för 2021-06-30 är hämtat från QV 2022-07-13

I 1. Tillsvidareanställda, antal 2. Tidsbegränsat anställda, månadsavlönade, antal 
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1. TillsvidareanstäHda, a ntal 

e AID-grupp 

Administration 
F riti d/Ku ltur 
Ledning 
Lokalvård 
Måltid 
Park- -och fast ighetsservice 
Räddningstjänst 
Skola/barnomsorg lärare 
Skola/barnomsorg övriga 
Social 
Teknik 
Vård och omsorg 
Vård och omsorg legit imerade 
A ntal tillsvidareanställda 

Tillsvidareanställda, årsarbetare 

2022-06-30 

300 
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129 
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136 
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2 . Tiidsb~ ränsat anställda, månadsav löna 

e AID-grupp -" 

Administration 
Fritid/Kull ur 
Ledning 
Lokalvård 
Måltid 
Park- och fastighets.service 
Räddningstjänst 
Skola/barnomsorg färare 
Skola/barnomsorg övriga 
Social 
Teknik 
Vård och omsorg 
Vård och omsorg leg itimerade 
Antal tidsbegränsat anställda 

Tidsbegränsat anställda, månadsavlönad 



10010 Kommunfullmäktige • 
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Syss 
Administration 290,3 282,5 7,8 Administration 

ruee Fritid/Kultur 57,9 56,9 1,0 Fritid/Kultur Deltid Vilande Ledning 217,5 215,5 2,0 Ledning Heltid övriga Lokalvård 117,6 113,2 4,4 Lokalvård 
Måltid 157,2 151,5 5,8 Måltid 

Avtal 0 Park- odl fastighetsservice 96,4 97,4 -1,0 Park- odl fastighetsservice 

Ansttyp 0 Räddningsljänst 36,0 30,0 6,0 Räddningsljänst 

Anstgrupp 0 Skola/barnomsorg lärare 1150,9 1165,9 -15,0 Skola/barnomsorg lärare 

Anstform 0 Skola/barnomsorg övriga 434,1 404,5 29,6 Skola/barnomsorg övriga 

AID-grupp 0 Social 202,5 202,0 0,4 Social 

AID 0 Teknik 102,4 98,0 4 ,4 Teknik 

Befattning 0 Vård odl omsorg 1 140, 1 1101,7 38,4 Vård och omsorg 

Åldersklasser - 0 Vård och omsorg legitimerade 130,7 145,0 -14,3 Vård och omsorg legitimerade 
Antal år sar betare, till svidareanställda 4 133,5 4 064,0 69,5 Antal årsarbetare, tidsbegränsat anställda 
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22,1 25,4 -3,3 
3,2 1,4 1,7 
8,0 7,9 0, 1 
0,0 1,9 -1,9 
3,1 7,6 -4,5 

12,5 16,0 -3,5 
1,0 1,0 0,0 

124,1 139,3 -15,2 
49,6 58,4 -8,8 
22,9 26,6 -3,7 

6,0 4,0 2,0 
95,2 84,5 10,7 

3,8 1,0 2,8 
351,5 375,0 -23,5 



Sjukfrånvaro jan-juni 2022 jmf jan-juni 2021

Anställda på avtal RIB och BEA är exkluderade i översta tabellerna. Redovisas i separata tabeller.

Sjukfrånvaro per förvaltning, % varav långtidssjukfrånvaro %

Förvaltning 2022 2021 +/- 2022 2021 +/-

Tekniska förvaltningen 7,7 7,7 0,0 33,7 20,9 12,8

Kommunledningsförvaltningen 3,5 2,8 0,7 28,1 44,5 -16,4

Arbetsmarknadsförvaltningen 4,6 1,8 2,8 42,9 26,1 16,8

Kultur- och fritidsförvaltningen 5,2 4,1 1,1 8,4 20,9 -12,5

Barn- och utbildningsförvaltningen 7,1 6,2 0,9 30,4 29,0 1,4

Socialförvaltningen 6,6 6,1 0,5 49,6 62,0 -12,4

Omsorgsförvaltningen 10,5 9,7 0,8 34,8 39,5 -4,7

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 4,6 2,8 1,8 33,5 66,4 -32,9

Sjufrånvaro, % av ordinarie arbetad tid för vald period

Långtidssjukfrånvaro (% av den totala sjukfrånvaron)

2022 2021 +/- 2022 2021 +/-

Totalt 7,9 7 0,9 Totalt 33 34,6 -1,6

Män 5,2 4,6 0,6 Män 22,5 31,3 -8,8

Kvinnor 8,7 7,7 1,0 Kvinnor 34,8 35,1 -0,3

under 29 år 8,2 6,7 1,5 under 29 år 19,3 19,2 0,1

30 till 49 år 7,2 6,8 0,4 30 till 49 år 28,4 32,1 -3,7

50 år och över 8,7 7,4 1,3 50 år och över 40,8 39,9 0,9

Räddningstjänsten exkl RIB

Sjukfrånvaro per förvaltning, % varav långtidssjukfrånvaro %

Förvaltning 2022 2021 +/- 2022 2021 +/-

Räddningstjänsten 2,4 1,9 0,5 11,1 76,8 -65,7

Räddningstjänsten 2022 2021 +/-

Totalt 2,4 1,9 0,5

Män 2,1 0,3 1,8

Kvinnor 4,0 11,1 -7,1

-29 år 6,6 0,0 6,6

30-49 år 2,2 3,6 -1,4

50 år- 1,9 0,1 1,8

Uppgifter för 2022-06-30 är hämtat från QV 2022-08-08

Uppgifter för 2021-06-30 är hämtat från QV 2022-07-13
S,Ukfr~n...-aron avset" tl lsVldareanstallcla och 
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Långtid

Förvaltning 2022 2021 +/-

Tekniska förvaltningen 33,7 20,9 12,8

Kommunledningsförvaltningen 28,1 44,5 -16,4

Arbetsmarknadsförvaltningen 42,9 26,1 16,8

Kultur- och fritidsförvaltningen 8,4 20,9 -12,5

Barn- och utbildningsförvaltningen 30,4 29,0 1,4

Socialförvaltningen 49,6 62,0 -12,4

Omsorgsförvaltningen 34,8 39,5 -4,7

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 33,5 66,4 -32,9
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidare- och tidsbegränsat månadsavlönade)

Anställda på avtal RIB och BEA är exkluderade i översta tabellerna. Redovisas i separata tabeller.

Förvaltning K M Totalt K M Totalt K M Totalt

Tekniska Förvaltningen 89,4% 97,0% 91,6% 92,7% 97,6% 94,8% -3,3% -0,6% -3,2%

Kommunledningsförvaltningen 96,0% 98,4% 97,1% 96,7% 98,7% 97,7% -0,7% -0,3% -0,6%

Arbetsmarknadsförvaltningen 96,0% 95,4% 95,9% 95,2% 94,2% 94,9% 0,8% 1,2% 1,0%

Kultur- och fritidsförvaltningen 90,0% 97,9% 93,5% 91,6% 98,4% 94,7% -1,6% -0,5% -1,2%

Barn-/Utbildningsförv. 94,5% 96,0% 94,9% 93,6% 96,1% 94,1% 0,9% -0,1% 0,8%

Socialförvaltningen 96,8% 94,8% 96,4% 96,8% 95,1% 96,4% 0,0% -0,3% 0,0%

Omsorgsförvaltningen 84,7% 89,0% 85,2% 83,4% 88,6% 83,9% 1,3% 0,4% 1,3%

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 96,2% 100,0% 97,7% 96,2% 100,0% 97,4% 0,0% 0,0% 0,3%

Totalt 90,3% 95,0% 91,3% 89,6% 95,1% 90,7% 0,7% -0,1% 0,6%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad AID-grupper

AID-grupp K M Totalt K M Totalt K M Totalt

Administration 95,9% 95,6% 95,8% 95,7% 96,6% 95,9% 0,1% -0,9% -0,1%

Fritid/Kultur 87,8% 95,3% 89,8% 88,3% 94,2% 89,8% -0,5% 1,1% 0,1%

Ledning 99,7% 100,0% 99,8% 99,6% 99,9% 99,7% 0,0% 0,1% 0,0%

Lokalvård 90,4% 90,6% 90,4% 90,4% 95,3% 90,7% -0,1% -4,7% -0,3%

Måltid 86,1% 87,9% 86,2% 83,8% 89,8% 84,2% 2,3% -2,0% 2,0%

Park- och fastighetsservice 100,0% 96,9% 97,2% 100,0% 97,4% 97,7% 0,0% -0,5% -0,5%

Räddningstjänst 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Skola/barnomsorg lärare 96,2% 97,0% 96,4% 96,2% 96,8% 96,3% 0,0% 0,2% 0,1%

Skola/barnomsorg övriga 90,4% 92,2% 90,8% 89,6% 91,9% 90,1% 0,8% 0,3% 0,7%

Social 96,8% 96,5% 96,7% 96,4% 98,1% 96,8% 0,3% -1,6% -0,1%

Teknik 98,5% 100,0% 99,4% 98,4% 99,4% 99,0% 0,1% 0,6% 0,4%

Vård och omsorg 82,3% 86,7% 82,9% 80,9% 84,7% 81,2% 1,5% 2,1% 1,6%

Vård och omsorg legitimerade 95,8% 98,3% 96,1% 94,8% 99,3% 95,4% 1,0% -1,0% 0,7%

Totalt 90,3% 95,0% 91,3% 89,6% 95,1% 90,7% 0,7% -0,1% 0,6%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, 

Räddningstjänsten

Verksamhet K M Totalt

27000 Räddningstjänst 96,9% 100,0% 99,4%

+/- (%-enheter)

2022-06-30

Uppgifter för 2022-06-30 är hämtat från QV 2022-08-08

Uppgifter för 2021-06-30 är hämtat från QV 2022-07-13

2022-06-30 2021-06-30 +/- (%-enheter)

2022-06-30 2021-06-30



Heltid
 Nyckeltal Kv. Män Totalt Kv. Män Totalt Kv. Män Totalt

Heltidsanställda (%) 58 77 62 55,6 79,1 60,5 2,4 -2,1 1,5

Selection Status:

AnstUrval: Tillsvidareanställda, Tidsbegr anst, månadsavl

Urval_RIB_BEA: <> RIB/BEA

SYSSELSATTNINGSGRUPP: Deltid, Heltid

År: 2021

Månad: dec

Andelen heltidsanställda % (exkl BEA och RIB)

Förvaltning K M Totalt K M Totalt K M Totalt

Tekniska Förvaltningen 53,6 90,9 64,5 63,9 93,5 76,5 -10,3 -2,6 -12,0

Kommunledningsförvaltningen 83,3 97,5 89,8 82,8 97,7 89,9 0,5 -0,2 -0,1

Arbetsmarknadsförvaltningen 90,0 90,2 90,1 87,9 87,0 87,7 2,1 3,2 2,4

Kultur- och fritidsförvaltningen 66,1 91,3 77,1 66,7 95,7 79,8 -0,6 -4,4 -2,7

Barn-/Utbildningsförv. 76,8 82,0 78,0 73,2 84,1 75,6 3,6 -2,1 2,4

Socialförvaltningen 82,0 65,7 78,5 82,2 63,2 77,6 -0,2 2,5 0,9

Omsorgsförvaltningen 32,8 41,7 33,9 28,8 46,0 30,7 4,0 -4,3 3,2

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 89,1 100,0 93,4 90,2 100,0 93,3 -1,1 0,0 0,1

Totalt 58,0 77,0 62,0 55,6 79,1 60,5 2,4 -2,1 1,5

Heltidsarbetande, månadsavlönade, 

andel (%)*

Kv. Män Totalt Kv. Män Totalt Kv. Män Totalt

Heltidsarbetande (%) i. u. i. u. i. u. 48 73 53

*Källa: Kolada. 

Då vi inte har en rapport i Qlik som kan 

hämta uppgift om andel heltidsarbetande, 

så hämtas de nyckeltalen  i samband med 

helårsuppföljningen 2022 från 

novemberstatistiken när den är publicerad 

i Kolada. 

2022-11-01 2021-11-01 +/- (%-enheter)

2022-06-30 2021-06-30 +/- (%-enheter)

2021-06-302022-06-30 +/- (%-enheter)



Medarbetare Nyckeltal Kvinnor Män Totalt

2022-06-30 2021-06-30 +/- 2022-06-30 2021-06-30 +/- Månadsavlönade (antal) 3857 1022 4879

Tillsvidareanställda 4 495 4 451 44 4 134,0 4 064,0 70,0
60 år eller äldre (antal) 504 132 636

Tidsbegränsat anställda 

(månadsavlönade) 404 428 -24 352,0 375,0 -23,0
Genomsnittsålder (år) 45,5 44,4 45,3

Sysselsättningsgrad (%) 90,3 95 91,3

Heltidsanställda (%) 58 77 62

Antal Årsarbetare



MertidTimlön (%) 2022-06 2021-06 +/-

Övertid 0,6 0,5 0,1

Fyllnadstid 0,7 0,6 0,1

Mertid, totalt 1,6 1,1 0,5

Andel timmar utförda 

av timavlönade
0,1 0,2 -0,1



Kott: .Millskrung unde.r ~ UUU kvm 

Attraktiv H ässleholms Hlv!E-index, hållbart Grö nt: Over 80 

arbetsgivare konunun ska erbjuda medarbetarengagemang, HME: 79 HME: 79 Gult: 78-80 
ett hållbart arbetsfö- utifrån begreppen: Rött: Under 78 

Motivation 
Ledning 
Styrning 

Andelen heltidsarbetande Andel per juni 2021 : Grö n t: Mer än 65 p rocent 
anställda med månadslön 60,4 procent Gult: 60 procent - 65 procent 

Rött: Under 60 procent 

Den totala sjukfrånvaron Resultat per juni 2021: Grö nt: Mindre än 6 procent 
bland anställda med 7,0 procent Gult: ~ ,7 procent 
månadslön Rött: Me,: än 6,7 procent 

-· - ........ . ' . . . .... .... . --~·•· .. ............ ~ .. ' .. • nn 



Socialförvaltningens kommentarer
Redan ifylld text är från kvartal 2022.

220819 Katarina Borg

Personalvolym
Antal tillsvidareanställda har ökat med ca 8 årsarbetare jämfört med samma period förra året men 

är ungefär samma som vid årsskiftet. Anledningen är densamma som har beskrivits tidigare, att 

förvaltningen haft ett betydligt större inflöde av ärende och därför har nämnden skjutit till resurser 

så att man har kunnat permanenta socialsekreterartjänster som varit tillfälliga och ofinansierade 

Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden är i genomsnitt hög på socialförvaltningen (96,4%), vilket är samma nivå som 

föregående år.  Andelen heltidsanställda har ökat något 78,5% jämfört med 77,6% föregående år. 

Ökningen beror bland annat på att tjänster inom Familjebasen har gjorts om till 100% 

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har ökat något (6,6%) jämfört med samma period föregående år (6,1%). 

Sjukfrånvaron har dock minskat jämfört med årsskiftet då den var 7,7%. Andelen långtidssjuka har 

minskat med 12,4 procentenheter jämfört med samma period föregående år, från 62% till 49,6% av 

Mål från strategisk plan 2022

HME-index, hållbart medarbetarengagemang (Motivation, Ledning, Styrning) ska vara över 80 för att nå 

målet  att Hässleholms kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv.

Socialförvaltningen har höjt sitt totala HME-index från 74 föregående år till årets index som är 80, 

vilket är ett godkänt resultat och högre än kommunens totala index som är 78. Nedbrutit så har 

förvaltningen delindex gällande Motivation 79 (kommunen total 79), Ledarskap 81 (kommunen 

totalt 77) samt Styrning 81 (kommunen totalt 80). Vi ser att resultatet av våra insatser att skapa 

stabilitet i våra verksamheter börjar ge resultat efter några tuffa år av nedskärningar som påverkat 

våra medarbetare negativt i form av hög personalomsättning och hög arbetsbelastning. Vi har 

under det senaste året genomfört ett antal olika åtgärder för att komma tillrätta med dessa 

utmaningar. Bland annat så har vi stärkt ledarskapet i vissa av våra verksamheter, skapat mindre 

arbetsgrupper, förändrat arbetssätt med förhoppning om att dessa åtgärder ska ge resultat i form 

Andelen heltidsarbetande anställda med månadslön ska vara mer än 65 % för att nå målet att 

Hässleholms kommun ska erbjuda ett hållbart arbetsliv. Hur ser det ut i förvaltningen och hur arbetar ni 

Går inte att ta fram dessa siffror nu pg a Qlick.

Den totala sjukfrånvaron bland månadsavlönade ska vara mindre än 6 procent i hela kommunen. Hur ser 

det ut i er förvaltning och hur har ni arbetat för minska sjukfrånvaron?



Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2021, 

från 6,1% till 6,6%. Sjukfrånvaron har dock minskat jämfört med årsskiftet då den var 7,7%. Vi hade 

ovanligt hög kortidsfrånvaro under främst januari och mars månad. Ökningen berodde till stor del 

på covid-19 då vi har medarbetare som behöver vara på plats i verksamheten och som inte har 

möjlighet att arbeta hemifrån. Andelen långtidssjuka har minskat med 12,4 procentenheter jämfört 

med samma period föregående år, från 62% till 49,6% men långtidssjuka står ändå fortfarande för 

största andelen av sjukfrånvaron. Vi arbetar strukturerat för att förebygga ohälsa hos våra 

medarbetare. Vi följer bl a upp arbetsbelastningen mm. med en OSA-enkät var 8:e vecka och visar 

den på ett icke acceptabelt resultat har man ett OSA-samtal med sin chef där en individuell 

handlingsplan tas fram. Förvaltningen har också minskat antal medarbetare per chef inom flera av 

våra verksamheter som ett led i att skapa en mer hållbar arbetsmiljö för såväl medarbetare som 

chefer.  En gång om året i september görs en större undersökning på hela förvaltningen baserat på 

OSA,  med samma frågor som i OSA-enkäten som  görs vart 8:e vecka, för att se hur resultatet på en 



Socialförvaltningen
Prognos augusti 2022

Omid Ismail

Hässleholms 
kommun 



Socialförvaltningens prognos

Socialförvaltningen Budget 2022

Prognostiserad 

avvikelse mot 

budget (APR)

Prognostiserad 

avvikelse mot 

budget (AUG)

Kommentar

Förvaltningschef och 

stödfunktioner 32 692 1 700 2 100

- Vakant jurist och kommunikatör under våren, tjänst- och 

föräldraledigheter på ekonomi +0,75 mkr

- Gemensamma kostnader/sociala aktiviteter +0,5 mkr

- Oförbrukad budget för föreningsbidrag +0,45 mkr

VO Barn och Unga 98 901 - 6 000 -6 300

- Externa HVB-placeringar –3 mkr

- Familjehemsplaceringar –4,7 mkr

- Personalbudget +1,8 mkr

VO Mottagning & 

Tidiga insatser 26 961 200 400

- Vakanser och sjukskrivningar, jämnas ut med 

överanställningar samt konsultkostnad 

- Sjukersättning covid

- Överskott Tre Förvaltningar ca +0,45 mkr

VO Vuxna 31 914 3 950 3 600

- Sjukskrivningar stab +0,6 mkr

- Vakanta tjänster Behandling +0,4 mkr

- Missbruksplaceringar +2,6 mkr

Socialnämnd 1 849 150 200
- Lägre arvode än budget, styrs av förlorad arbetsinkomst 

och ålder, lägre arbetsgivaravgifter för +65 år.

Totalt driftbudget 192 317 tkr 0 0

Investeringsbudget 500 tkr 0 0
Investeringar i inventarier på Fenix, Individ- och familjesupporten, 

Nattjouren och Tingshusgatan.

Best case: snitt på 14 placeringar sep-dec, förändring i de dyra ärenden. +500 – 1000 tkr

Worst case: snitt på över 14 placeringar sep-dec, ingen förändring i dyra ärenden. -1 000 – -3 000 tkr 



Inflödet till Socialförvaltningen

• Ökning sedan mars 2022, återöppning efter pandemin.

• Antal aktualiseringar mars-augusti +36% jämfört med samma period 

2019-2021

• Antal unika anmälda barn mars-augusti  +15% jämfört med samma 

period 2019-2021
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Placeringskostnader externa HVB

Prognosen för 2022 revideras upp från 9,8 till 12,1 heltidsplaceringar. 



Heltidsplaceringar externa HVB, exkl

ensamkommande
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Heltidsplaceringar i HVB exkl ensamkommande

Ökning i antal placeringar, dock ingen tydlig trend: 
• Psykisk ohälsa
• Förvirring kring könsidentitet
• Utsatthet för unga flickor
• Ökad kriminalitet
• Över 80% är flickor



Familjehemsplaceringar 2021-2022

Ökning i antal placeringar, problem i hemmen: 
• Våld
• Missbruk
• Stress/oro
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Heltidsplaceringar i familjehem



Familjehemskostnader 2018-2022

• Kostnadsökningen för egna familjehem 

• Ökad volym +9%

• Kontrakt för konsulentstödda tas över av kommunen

• Införande av mentorshem och behandlingsfamiljer
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Kostnad placeringar vuxna

• SiS-placeringar minskat med cirka 40% jämfört med 2021 

• Användning av familjebasens stödboende
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Våld i nära relationer

Kostnad jan-aug 2022 jämfört med samma period 2021:

- VNR vuxna -19%

- VNR barn -24%

3 927

4 092

4 656

4 300

38

31

35

61

0

10

20

30

40

50

60

70

3 400

3 600

3 800

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

Utfall  2019 Utfall  2020 Utfall 2021 Prognos 2022

Våld i nära relationer Aktualiseringar VNR-vuxna



Beläggning Novagården

• 13 HVB-platser och 5-platser för boende med stöd.

• Sett ett ökat behov efter sommaren. 

• Dragning på nästa nämnd om Novagården, Fenix och Nattjouren. 
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jan-aug 2022 2021

Novagården 3 147 kr 2 123 kr 

Externa HVB, medel jan-aug 2022 2 633 kr 2 494 kr 

SiS, medel jan-aug 2022 5 200 kr 5 000 kr 



Beläggning Familjebasen

5 HVB-platser och 1 akutplats.
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8 stödboendeplatser

jan-aug 2022

Familjebasen HVB 2 395 kr 

Externa HVB, medel jan-aug 2022 5 834 kr 

SiS 5 721 kr 

jan-aug 2022

Familjebasen Stödboende 1 084 kr 

Externa HVB, medel jan-aug 2022 4 500 kr 

SiS 5 346 kr 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

H""ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 54 

Förslag till sammanträdesplan 2023 
Dnr: SF 2022/566 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar förslå Socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
Socialnämnden, Socialnämndens arbetsutskott, förvaltningsträff, 
förvaltningssamverkan samt sista dag för inlämning av handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden och Socialnämndens 
arbetsutskott har tagits fram. Planeringen av sammanträdestiderna har utgått från 
följande förutsättningar. 

Allmänna fiirutsättningar 

Inget sammanträde har lagts in på Kommunfullmäktiges eller Kommunstyrelsens 
sammanträdes tider. 

Aret inleds med ett särskilt nämndssammanträde den 2 januari för bland annat 
beslut om Val av arbetsutskott, Val av ordfljrande och vice orqfijrande till Brottsfiire~ggande 
rådet och Val av sammankallande till POSOM. 

Planeringen av sammanträdestiderna har i möjligaste mån utgått ifrån att 
Socialnämndens arbetsutskott har minst 2 sammanträden/ månad på tisdagar och 1 
nämndsammanträde / månad på tisdagar. Under sommaren har det lagts in en 
mötesfri månad. Sista arbetsutskott före uppehållet är planerat till den 20 juni. 
Därefter är nästa ordinarie utskott planerat till den 25 juli. Extra arbetsutskott 
planeras in efter behov och ordförandes godkännande. Socialnämnden har sitt sista 
sammanträde före sommaren den 13 juni. Det första sammanträdet efter sommaren 
är inplanerat till den 29 augusti. 

Inget nämndsammanträde har heller lagts in under vårvinterlovet 2022-02-20 -
2023-02-26, påsken 2023-04-03 - 2023-04-10 eller höstlovet 2023-10-30 -
2023-11-03. 

Sänt till: 
Elin Hesslefors, Nämndsekreterare, Socialförvaltningen 
Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-09-08 SF 2022/566 

      

 
 

Handläggare 
   Elin Hesslefors 
Socialförvaltningen 
 
elin.hesslefors@hassleholm.se 
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Förslag till sammanträdesplan 2023 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar förslå Socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
Socialnämnden, Socialnämndens arbetsutskott, förvaltningsträff, 
förvaltningssamverkan samt sista dag för inlämning av handlingar. 

 

Sammanfattning  

 
Förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden och Socialnämndens 
arbetsutskott har tagits fram. Planeringen av sammanträdestiderna har utgått från 
följande förutsättningar.  

Allmänna förutsättningar  

Inget sammanträde har lagts in på Kommunfullmäktiges eller Kommunstyrelsens 
sammanträdestider.  

Året inleds med ett särskilt nämndssammanträde den 2 januari för bland annat 
beslut om Val av arbetsutskott, Val av ordförande och vice ordförande till Brottsförebyggande 
rådet och Val av sammankallande till POSOM. 

Planeringen av sammanträdestiderna har i möjligaste mån utgått ifrån att 
Socialnämndens arbetsutskott har minst 2 sammanträden / månad på tisdagar och 1 
nämndsammanträde / månad på tisdagar. Under sommaren har det lagts in en 
mötesfri månad. Sista arbetsutskott före uppehållet är planerat till den 20 juni. 
Därefter är nästa ordinarie utskott planerat till den 25 juli. Extra arbetsutskott 
planeras in efter behov och ordförandes godkännande. Socialnämnden har sitt sista 
sammanträde före sommaren den 13 juni. Det första sammanträdet efter sommaren 
är inplanerat till den 29 augusti.  

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Inget nämndsammanträde har heller lagts in under vårvinterlovet 2022-02-20 – 
2023-02-26, påsken 2023-04-03 – 2023-04-10 eller höstlovet 2023-10-30 –  
2023-11-03. 

 

Bilagor 

Sammanträdesdagar och tider för inlämning av handlingar 2023 

 

 

Sändlista: 

Elin Hesslefors  
Socialförvaltningen 
 
Kommunledningsförvaltningen 
   

  



 

Sammanträdesdagar och tider Socialförvaltningen 

för inlämning av handlingar 2023 

Sista dag för 
inlämning 

Socialnämndens 

arbetsutskott 

Socialnämnden Förvaltnings-
träff 

Förvaltnings- 

samverkan 

Torsdagar  
kl. 17.00 

Tisdagar, 
Ordförande-
rummet  
kl. 08.30 

Tisdagar 

Visheten  

kl. 15.00 

Onsdagar 
via Teams   

kl. 09.00 

Onsdagar  
via Teams 

kl.13.15 

  2 januari   

2 jan 2023 

kl. 12:00 
(måndag) 

10 januari 17 januari 18 januari 11 januari 

12 januari 24 januari 
   

26 januari 7 februari 14 februari 15 februari 8 februari 

16 februari 28 februari 
   

2 mars 14 mars 21 mars 22 mars 15 mars 

 16 mars 28 mars 
   

30 mars 11 april 18 april 19 april 12 april 

  13 april 25 april 
   

27 april 9 maj 16 maj 17 maj 10 maj 

11 maj 23 maj 
   

25 maj 5 juni 13 juni 14 juni 7 juni 

8 juni 20 juni 
   

13 juli 25 juli 
   

27 juli 8 augusti 
   

10 augusti 22 augusti 29 augusti 30 augusti 23 augusti 

24 augusti 5 september 
   

 14 september 26 september 3 oktober 4 oktober 27 september 

5 oktober 17 oktober 
   

26 oktober 7 november 14 november 15 november 8 november 

9 november 21 november 
   

23 november 5 december 12 december 13 december 6 december 

7 december 19 december 
   

 

Hässleholms 
kommun 



SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 55 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, 
kvartal 2-2022 
Dnr: SF 2022/541 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 

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. 

Avslut utan att 
Beslutsdatum Kön Typ av bistånd Verkställts verkställas 

211117 p Kontaktfamilj 220516 
211220 p Kontaktperson 

211209 p Kontaktperson 

220414 F Kontaktfamilj 220801 
211210 p Familjebehandling 220504 
211210 p F amiljebehandling 220504 
220420 F Kontaktperson 220801 
220315 F Kontaktperson 220801 

Sänt till 
Kommunlednings förvaltningen 

Anna Jacobsson Lundholm, Kvalitetssamordnare, Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-08-29  

 
 

Handläggare / Kvalitetssmordnare 
Anna Jacobsson Lundholm 
Socialförvaltningen 
anna.jacobsson@hassleholm.se 
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Rapport enligt 16 kap 6 h § om ej verkställda 
gynnande beslut, kvartal 2 - 2022.   

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden följande beslut: 
Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

 

Sammanfattning  
Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska 
rapporteras för varje kvartal till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I 
samband med rapporteringen till IVO ska även socialnämnden till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för besluten, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång 
tid som vid rapporteringstillfället gått från dagen för respektive beslut. 
Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sätt att 
sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut och skälen till varför 
de rapporterade besluten inte är verkställda ska inte anges. Se 16 kap 6 h § 
Sol. 
 
 
 

Beslutsdatum Kön Typ av bistånd Verkställts 
Avslut utan att 

verkställas 

211117  P  Kontaktfamilj  220516 

211220 P Kontaktperson  
 

211209 P Kontaktperson  
 

220414 F Kontaktfamilj 220801  
211210 P Familjebehandling  220504 

211210 P Familjebehandling  220504 

220420 F Kontaktperson 220801  
220315 F Kontaktperson  220801 

 

 

 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

 

Sändlista: 

Kommunfullmäktige 

 

Socialförvaltningen 

2022-08-29 

Anna Jacobsson Lundholm 
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	Ärende 10. Övriga frågor

	Nämndens uppdrag: 
	Vår samlade analys av nämndens nuläge: Många av de problem vi ser i samhället idag är initialt inte socialtjänstens uppdrag men hamnar så småningom hos oss. 
Samhället i stort behöver organiseras och rustas för att gemensamt förebygga så sociala problem inte uppstår.
Utifrån vårt uppdrag har vi förflyttat oss utifrån organisatoriska förutsättningar med en god arbetsmiljö vilket gör att vi kan arbeta för att bli bättre och utveckla våra sociala tjänster så att vi kan erbjuda stöd enkelt och i tidigt skede. Samtidigt har vi stora utmaningar gällande barn som behöver omfattande stöd/skydd och hjälp som alternativ till att bli placerade. 
Som kommun behöver vi arbeta för att identifiera vårt nuläge, önskade läge och skapa strategier för att förflytta oss mot positiva resultat. Det innebär att en del med fördel kan hanteras inom de vanliga uppdragen på enskilda nämnden, men också att vi tillsammans behöver ta ansvar och kroka arm i mellanrummen för att en förflyttning ska ske. Arbetet behöver noga ledas och följas upp. Våra utmaningar kräver att samarbete mellan psykiatrin, BUP och skolan förbättras och att föräldrar behöver rustas för att kunna vägleda sina barn rätt i livet. Strävan är att lägga fokus på att göra rätt saker i rätt tid. 
Samhället i stort måste jobba mer förebyggande. Socialtjänstens huvudfokus kommer fortsatt vara att ta hand om de klienter som behöver mer omfattande stöd/hjälp/skydd.
Förvaltningen gör flertalet kundmätningar utifrån kvalitet och resultat, mäter hur stor andel av arbetstiden som ska vara kundtid men dessa genomförs och sammanställs i slutet av året, och vi har inte hunnit ställa om inför årets nulägeskarta. Vi förändrar detta inför 2023.

	Behoven hos dem vi finns till för: Brister i omsorg, fysiska övergrepp mot barnet samt relationskonflikter inom familjen. Våra medarbetares bild är att behovet handlar om våld, utanförskap (socialt och kulturellt), neuropsykiatriska diagnoser, stress, psykisk ohälsa, ökad utsatthet för unga flickor, förvirring kring könsidentitet och ökad kriminalitet. Psykisk ohälsa/samsjuklighet hos vuxna.



	Verksamhetens resultat: Vi har ett fungerande samarbete inom organisationen, med en tydlig och fungerande rutin för hur vi har samrådsmöten när vi behöver varandras hjälp med att lösa situationer. Samsyn i ärenden och tillit till varandras bedömningar och bra uppföljningar. Vi är en kunskapssökande organisation, som har förmåga att arbeta strategiskt och skapa arbetsmetoder och modeller för att lösa behov. Vi har bred kompetens i vår organisation. Barnperspektivet har ökat inom organisationen. Vi är på väg mot en sundare organisation med fokus på hållbarhet, medarbetare och relation. God arbetsmiljö, tillitsbaserat ledarskap, tid för reflektion och ärendehandledning.
God tillgänglighet till förvaltningen och chefer. Vi rör oss mot måluppfyllelse av våra verksamhetsmål i verksamhetsplanen med ambitionen att göra rätt sak i rätt tid för dem vi finns till för. Samtidigt har vi svårt att rekrytera erfaren och kompetent personal, hålla budget och ge rätt stöd till vissa målgrupper, både i det akuta skedet och över tid. Vi behöver fler tidiga insatser och öka vårt samarbete med andra aktörer. Vi behöver vara mer proaktiva och ställa om snabbare när behoven förändras.


	Verksamhetens största utmaningar: Stor oro för medborgarnas hälsa utifrån att barn och unga tycks bli symtom och antalet orosanmälningar ökar stort. Vi vet att de främsta skyddsfaktorerna för ett barn är en familj som bryr sig och en fungerande skolgång – att få vara i ett sammanhang. Att placera barn har stora utmaningar gällande hållbarhet över tid.
	Trender och deras konsekvenser för verksamheten: Utifrån SKR:s omvärdsanalys har vi identifierat de främsta trenderna med störst konsekvenser för vårt arbete utifrån ökad polarisering och utsatthet, att tillitens betydelse uppmärksammas mer samt att komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt. Konsekvenserna vi ser är utanförskap, ökad barnfattigdom, psykisk ohälsa, våld och kriminalitet. 
Vi behöver arbeta tillsammans för att se till hela människan. Som ett led i att effektivisera genom åren har vi också blivit allt mer specialiserade. Vi har delat upp människan i allt fler olika kroppsdelar som cirkel passas runt bland myndigheter och organisationer. Vårt uppdrag är omodernt. Vi behöver prata mer om "Du har kommit rätt" och se till att människor faktiskt får rätt hjälp i rätt tid utan att de ska springa sig trötta i olika system.

	Nyckeltal: Antal anmälningar och ansökningar, barn
Antal inledda utredningar SOL 11:1, barn
Antal barn och unga med beslutat öppenvårdsstöd under året
Antal barn med kontaktpersoner och kontaktfamiljer under året
Antal vårddagar 0-20 år i konsulentstödda familje- och jourhem
Antal vårddagar 0-20 år i familje-, nätverks och jourhem
Antal vårddagar 0-20 år på extern institution (inkl SiS)
Antal vårddagar (internt HVB och stödboende)
Antal anmälningar och ansökningar, vuxna
Antal inledda utredningar LVM
Antal vårddagar fr. 21 år på SiS LVM-hem (fr 18 år 2019)
Antal vårddagar fr. 21 år extern institution (fr. 18 år 2019)
Antal vårddagar (internt HVB)
Sjukfrånvaro 
Personalomsättning
Antal anställda
Resultat från HME
	nämnd: Socialförvaltningen
	Datum: 220915


