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Kallelse till Socialnämnden  

Tisdagen den 18 januari 2022, kl. 15:00 
Mötet hålls via Teams. Den som vill kan delta fysiskt från Sammanträdesrum 1, 
Stadshuset. 
 
I tur att justera:  Sven Lundh (SD) 
Ersättare:  Lena Nilsson (S) 
Tid och plats för justering: Socialförvaltningen, den 00 januari 2022 
 

Föredragningslista    

 

 Ärenden Till Föredragande 

1. Upprop och protokollsjustering    

2. Information: Information från HR-specialist om 
personal- och arbetsmiljöfrågor 

  Katarina Borg 

3. För kännedom 

Handlingar  

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

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

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

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

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-
12-15. Lokalförsörjningsplan för Hässleholms 
kommun 2022-2026 
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• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-
12-15. Uppföljning av handlingsprogram för 
näringsliv och föreningsliv i Hässleholms 
kommun med anledning av Coronavirusets 
effekter under 2020-2021 

4. Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Handlingar  

• Socialnämndens protokoll 2021-12-14 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-12-21 

• Arbetsutskottets protokoll 2022-01-11 

  

5. Internkontrollplan 2022 med granskningsrapport 
för 2021  

Handlingar  

 • Presentation 
 • Tjänsteskrivelse: Internkontrollplan 2022 med 
granskningsrapport för 2021 
 • Granskningsrapport för intern kontroll 2021 
 • Internkontrollplan 2022 
 • Risk- och väsentlighetsanalys 2022 

KLF Omid Ismail 

6. Omorganisation Familjehemsenheten  

Handlingar  

 • Tjänsteskrivelse: Omorganisation 
Familjehemsenheten 
 

 Petter Hector 

 
Socialnämnden  

 

Robin Gustavsson (KD) 
Ordförande 

Elin Hesslefors 
Sekreterare 
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Handläggare
Gunnel Nordin

Socialförvaltningen

gunnel.nordin@hassleholm.se

 

 

Hässleholms kommun / Socialförvaltningen506 
Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-823 44 
E-post: socialnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Målreflektion för verksamhetsområde Mottag, stöd och 
prevention enligt verksamhetsplanens tertial 3 och 
helår 2021
Mål  Mätetal Utfall Kommentar 
Tillståndsenheten 
ska ha fortsatt hög 
servicenivå 

NKI, mäts via 
Näringslivs-
undersökningen 
Mycket nöjd 75 -  

Inget resultat.  Detta år kom det inte 
in tillräckligt antal svar 
och mätningen kunde 
inte göras.  

Direkt kundtid ska 
öka 
Mätning 2 veckor 
under året 

Myndighet 25% 
 
 
 
 
 
 
Behandling 50% 
 
Service 80% 
 

Familjerätten 30% 
 
 
 
 
 
 
Individ och 
familjesupporten 
47% 
 
 
 
 
 
Familjerådgivning 
49%  
 
 
 
Familjens hus, 
67% 

Familjerättsenheten 
gjorde tidmätningar v 
18 och 42. Vecka 18 
var den inbokade 
kundtiden 26 % och 
vecka 42 var den 
inbokade kundtiden 
33%. Det innebär att 
familjerätten har nått 
målet avseende 
kundtiden.  
 
Individ- och 
familjesupporten 
gjorde tidsmätningar  
v 18 och 42. Vecka 18 
var inbokad kundtid 
41% och vecka 42 var 
inbokad kundtid 49% 
av arbetad tid, snittet 
ligger då på 47%. Det 
innebär att vi tangerar 
målet 50%. 
 

Hässleholms 
kommun 
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Familjerådgivningen 
har ingen kö och 
fortfarande svårt att få 
kundunderlag 
tillräckligt.  

Vi gör rätt sak i rätt 
tid och avslutar när 
våra klienters behov 
är uppfyllda  
 

Regelbundna 
genomgångar av 
tjänsterna 

Individ- och 
familjesupporten, 
genomgångar var 
6:e vecka. 
 

Arbetsledare på 
Individ- och 
familjesupporten har 
under året haft 
genomgångar var 6:e 
vecka med 
behandlarna. Vid 
behov sker 
genomgång oftare.  
Enhetschef på 
familjerättsenheten 
har under året haft 
enskilda 
ärendegenomgångar 
var 6:e vecka med 
familjerätts-
sekreterarna, var 
fjärde vecka med 
medarbetarare på 
familjerådgivningen 
och var fjärde vecka 
med socialrådgivare på 
Familjens hus. Vid 
behov sker 
genomgång oftare. 
Mottaget: 
Genomgångar sker 
kontinuerligt ca var 
10:e dag eller oftare 
vid behov. 

Möt så tidigt som 
möjligt för att skapa 
självständighet så 
fort som möjligt.  
Vi stärker de vuxna i 
att se sina egna 

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

Resultatet är ett 
ingångsvärde för 
ORS är 24,2 och 
utgångsvärdet 32,3 
vilket ger en 
ökning på 8,1 

I år har alla 
behandlare på Individ- 
och familjesupporten 
gått utbildning i 
Feedback informed 
treatment, FIT, för att 
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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)Samt att de ska 
uppleva nyttan 
av samtalen (SRS)  
 
ORS uppstart:  
< än 25  
  
ORS avslut:  
> än 30  
  
SRS> 35  
  
 
  
 

vilket visar att 
behandlingen 
medfört en 
förbättring för de 
klienter vi har 
träffat.  
Resultatet för SRS 
är i genomsnitt 
37,7. 
 
Ingångsvärde ORS 
för familjeråd-
givningen är 19,88. 
Utgångsvärdet 
ORS är 25,62 
vilket visar på att 
samtalen på 
familjeråd-
givningen medfört 
en förbättring för 
klienternas 
mående med 5,74.  

vi på ett bättre sätt 
skall kunna använda 
oss av ORS och SRS i 
behandlingen, med 
syfte att våra besökare 
ska få så bra 
behandling som 
möjligt. På grund av 
pandemin har vi inte 
in och ut skattningar i 
alla våra ärenden.  
Under 2021 har även 
medarbetare på 
familjerådgivningen 
och socialrådgivare på 
Familjens hus gått 
utbildning i Feedback 
Informed Treatment, 
FIT. Syftet med detta 
har varit det samma 
som för Individ och 
familjesupporten.  

Våra medborgare 
ska uppleva att de 
har en trygg och 
säker miljö  
Vårt 
Brottsförebyggande 
arbete ska vara 
kunskapsbaserat   
 

1) grundar sig på 
kunskap om 
brottsproblemets 
omfattning, struktur 
och utveckling  
2)Utgår från analys av 
möjliga bakomliggande 
orsaker till 
brottsproblemet  
3)är riktat mot 
orsakerna till 
brottsproblemet  
4)insatserna är 
beprövade, så långt det 
går eller utvärderade  
5)följs upp  
Vi har ett kunskaps 
baserat arbetssätt 
som följer 
BRÅs rekommendation 

Vi har koll på:  
  
Hur vi initierar 
samverkan  
Egna 
förberedelser  
Gemensamma 
förberedelser  
Genomförande  
Uppföljning  
 

Vi har under året 
utgått från den 
verksamhetsplan som 
finns för ReAgera och 
för det drog- och 
brottsförebyggande 
arbetet. Detta följs 
upp i 
verksamhetsberättelser 
som redovisas var för 
sig.  Arbetet med den 
gemensamma 
lägesbilden har 
fortsatt. Vi följer ett 
kunskapsbaserat 
arbetssätt och vår 
samverkansprocess.  
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utifrån en gemensam 
samverkansprocess  
 

Våld i nära relationer 
ska upphöra   
Våldsutsatta ska 
få det stöd och den 
hjälp de behöver 
(oavsett ålder, kön, 
etnicitet, sexuell 
läggning, 
funktionsnedsättning 
eller missbruk)
De personer som 
utövar våld får det 
stöd och den hjälp 
de behöver.  
 

1) Vi måste vilja se, 
vilja veta och våga 
fråga för att kunna 
identifiera och hjälpa 
en person i svåra 
situationer.  
2)Vi har en rutinför 
hur frågeproceduren 
går till  
3) Medarbetarna har 
kunskap om hur man 
ställer frågor om våld  
4)Vi ställer frågor i en 
för klienten trygg miljö  
5) vi inger förtroende 

 
 

Vi har koll på att:  
  
Vi har en 
implementerad 
rutin för hur vi 
frågar om våld.  
 Vi har ett tydligt 
erbjudande om 
stöd och hjälp 
till såväl utsatta 
som de som 
utövar våld.  
  
Vi har en tydlig 
rutin för hur vi 
samarbetar och 
koordinerar de 
insatser som sker 
till en familj.  
  
Våra medarbetare 
har den 
kompetens som 
behövs.  
 

Individ- och 
familjesupporten 
under året jobbat med 
rutiner för hur vi 
arbetar med våld i 
nära relation, VNR 
efter den 
omorganisationen 
som gjordes vid 
årsskiftet. Samverkan 
mellan oss och 
utredarna är viktig. 
Personalen har gått 
utbildningar kring 
VNR och vi jobbar 
med att få in frågor 
kring VNR i alla våra 
ärenden.  
 Mottaget har under 
året skapat fungerande 
rutiner för samverkan 
kring VNR som även 
har följts upp och 
reviderats. Alla 
socialsekreterare har 
grundläggande. 
kompetens om våld.  
Familjerätten, 
Familjerådgivning och 
socialrådgivare på 
Familjens hus har 
under året fått 
kompetens-utveckling 
kring VNR.  

 Våra medarbetare 
upplever att de har 
en god arbetsmiljö  
 
Vi arbetar 
förebyggande för att 

Så långt det är möjligt 
arbetar vi för att få en 
trygg och säker 
arbetsplats. Därför är 
det viktigt att varje 
chef förstår vad det 

Antal pågående 
ärende per 
handläggare vid 
mättillfälle en gång 
i månaden  
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uppnå en god 
arbetsmiljö  
 
 
 

innebär att 
förebygga ohälsa,   
samt tar ansvar för att 
sätta sig in i de rutiner 
som finns och att de 
både är kända och 
implementerade hos 
medarbetarna.   
Vi har en hanterbar 
arbetsbelastning 
 
Arbetsbelastning  
Hanterbar  
Något ansträngd  
Inte hanterbar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlingsplaner:  
Andel medarbetare 
som har en individuell 
handlingsplan  
 

 
 

 
Mottag  
10  
11–17  
>17  
  

Familjerätt  
20–25  
26–27  
>28  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
I 
 
Individ och 
familjesupporten  
9–12  
13–15  

 
 
 
 
Mottag: 211208 vid 
stickkontroll: 14 
ärenden per  
handläggare 
 
Familjerätten hade vid 
mätningarna T1 24 
ärenden, T2 28 
ärenden och T3 25 
ärenden per 
heltidstjänst. 
Familjerätten har i 
samband med 
förändringar i den 
familjerättsliga 
lagstiftningen, fått 
personalförstärkning 
sedan september 2021 
och detta har varit 
gynnsamt för 
medarbetarna och 
arbetsbelastningen.   
 
 
Individ- och 
familjesupporten hade 
vid mätningarna T1 18 
ärenden, T2 19 
ärenden och T3 18 
ärenden per 
heltidstjänst. Det är 
hög arbetsbelastning 
för behandlarna men 
upplevs trots allt som 
att vi har utrymme att 
göra ett kvalitativt 
behandlingsarbete.  
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>15  
 

 
 
 

Antal servicesamtal 
som genomförs 
inom ramen för fem 
samtal som 
erbjudande. 

  
169 
familjebehandlingar 
(samtalsserier) 
avslutades fram till 
november 2021. 50% 
av dessa var 
serviceärenden.  
99 vuxenbehandlingar 
avslutades under 
samma period. 65% av 
dem var 
serviceärenden.  

Sändlista:

Socialförvaltningen 

Gunnel Nordin 
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Handläggare
Gunnel Nordin
Verksamhetschef 
Mottag, stöd och prevention
Socialförvaltningen

gunnel.nordin@hassleholm.se
 

 

Hässleholms kommun / Socialförvaltningen506 
Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-823 44 
E-post: socialnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

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

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar godkänna ärendet och lägga det till handlingarna. 

Sammanfattning 

Maria Skåne Nordost är en öppenvårdsmottagning som erbjuder stöd och 
behandling för unga upp till 25 år. Målgruppen är unga med risk för missbruk eller 
substansberoende, oavsett drog/substans och deras anhöriga. Verksamheten 
finansieras gemensamt av de deltagande kommunerna och region Skåne 
tillsammans.  

Hässleholms kommun har bidragit med en tjänst som socionom, sedan avtalet 
skrevs 2015. Det har även ingått ett samordnande ansvar för de medarbetare som 
arbetar i verksamheten. Efter en genomlysning rekommenderades att förändra i 
ledningsstrukturen och se över befintliga resurser. Det har tagits fram ett förslag på 
nytt avtal som innebär en förändring i ledning och bemanning. I stället för att 
samordningsansvaret ligger fördelat på två tjänster och två olika kommuner läggs 
detta samman till 1,0 samordnartjänst i verksamheten. En vakant tjänst tillsätts inte, 
och verksamhetens resurser minskas med 0,5 tjänst.  

För Hässleholms kommun innebär det att i stället för att ha en person anställd i 
verksamheten, ingår i Maria Skåne Nordosts verksamhet genom att dela kostnaden 
för verksamheten med region Skåne och övriga deltagande kommuner. Inflytande i 
verksamheten behålls genom deltagande i styrgrupp där riktlinjerna för arbetet tas 
fram.  

Det fanns en styrgrupp och en operativ ledningsgrupp. Styrgruppen upphör i dess 
tidigare funktion. Det som hette operativ ledningsgrupp byter namn till styrgrupp 

Hässleholms 
kommun 
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och utökas något och det är där vi kommer att ha inflytande över verksamheten 
tillsammans med övriga kommuner. 

Beskrivning av ärendet

Bakgrund 

Maria Skåne Nordost är en öppenvårdsmottagning som erbjuder stöd och 
behandlings för unga upp till 25 år. Målgruppen är unga med risk för missbruk eller 
substansberoende, oavsett drog/substans samt deras anhöriga. I den integrerade 
verksamheten arbetar personal från kommun och region gemensamt med 
målgruppen. Från region Skåne är Barn- och ungdomspsykiatrin och 
vuxenpsykiatrin representerade med socionom (kurator) och sjuksköterska samt 
läkare på deltid. Genom det integrerade arbetssättet ges förutsättningar att 
tillgodose vårdbehovet hos de unga och deras nätverk. Samordningsvinster skapas 
genom direkta kommunikationsvägar i samverkan mellan huvudmännen. Budget 
och ledningsstruktur regleras genom avtal mellan huvudmännen. 

Mottagningarna ligger i Hässleholm och Kristianstad och vänder sig till målgruppen 
som tillhör Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge.  

Maria Skåne Nordost startades och drevs som ett FINSAM-projekt mellan 2011 
och 2014. Styrgruppen för projektet bestod av verksamhetschefer inom Barn- och 
ungdomspsykiatrin i Hässleholm och Kristianstad samt verksamhethetschefer inom 
socialtjänsten i de olika kommunerna som var med och finansierade projektet.  

2015 togs beslut om att Maria Skåne Nordost skulle bli en permanent verksamhet. 
När avtal tecknades för att implementera Mariamottagningen, överfördes i princip 
hela projektet till permanent verksamhet med mycket små förändringar i uppdrag, 
ledning och organisation bemanning och ekonomisk modell, men med det stora 
undantaget att även att en fysisk mottagning i Kristianstad etablerades. Det innebar 
att samordnare för verksamheten i Hässleholm och en i Kristianstad på 25% 
vardera inrättades. 

Kostnader för verksamheten finansierades genom att region Skåne stod för 50% av 
kostnaderna och 50% fördelades enligt en fördelningsnyckel procentuellt mellan 
kommunerna. Enligt avtalet uppgick kostnaderna för Hässleholms kommun 
sammantaget till strax under 700 000 kr per år. Enligt det avtalet bidrog Hässleholm 
med en socionom anställd av socialtjänsten. 
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Genomlysning juni 2020 

Sedan 2015 har alltså Maria Skåne Nordost drivits som en permanent verksamhet 
med två fysiska mottagningar och det avtal som då tecknades har utgjort basen för 
arbetet. Med tiden visade det sig att det var utmanande att hitta en effektiv ledning 
och styrning för en sådan komplex verksamhet. 2020 beslutade därför styrgruppen 
att en genomlysning av verksamheten skulle göras. Genomlysningen landande i ett 
antal rekommendationer utifrån ledning och styrning. Bland annat 
rekommenderades att en operativ chef för verksamheten skulle införas då två chefer 
med få procent skapar en splittrad vardag för verksamheterna och ett otydligt 
ledarskap för personalen. Det bedömdes att det sannolikt skulle vara lättare för en 
operativ chef att hålla ihop verksamheterna och driva utvecklingsfrågor. Ytterligare 
en rekommendation var att styrgruppen skulle avvecklas och att ledningsgruppen 
utökas. Styrgruppen hade inte längre det tydliga uppdrag och mandat den hade 
under projekttiden utan istället föreslogs att den operativa ledningsgruppen som 
fanns närmare verksamheten skulle få detta mandat. 

Dessutom rekommenderades att se över personalresurserna och anpassa efter 
behov. Det fanns indikationer då precis som nu, på att personalstyrkan är något för 
stor i förhållande till behoven.  

Förslag på nytt avtal 

Med utgångspunkt i denna genomlysning har styrgruppen tagit fram ett nytt avtal 
mellan samverkanskommunerna. I det nya avtalet har den nya omformade 
styrgruppen ersatt den tidigare operativa ledningsgruppen som framöver kommer 
att bestå av anställande chefer och en utökning med representation från 
samverkanskommunerna. Två samordnare blir en gemensam för båda 
mottagningarna med syfte att skapa tydlighet internt men även möjlighet att 
utveckla verksamheten tillsammans med övriga Maria-mottagningar i Skåne. Den 
gemensamma samordnaren kommer att anställas av Kristianstads kommun. Den 
socionomtjänst som Hässleholm bidragit med tidigare, och som har varit vakant 
under större delen av 2021, kommer inte tillsättas då det bedöms att den utökade 
samordningen av mottagningarna kommer innebära att verksamheten kommer 
kunna bedrivas med likvärdig kvalitet. Det innebär att Hässleholm kommun inte 
längre kommer att ha någon anställd medarbetare i verksamheten utan köpa 
tjänsten i enlighet med upprättat avtal. Avtalsförslaget innebär att Hässleholms 
kommun fortsättningsvis kommer att ha liknande kostnad för deltagande i Maria 
Skåne Nordost som tidigare år. Dock kommer mottagningen finnas kvar i 
Hässleholm och Hässleholms kommun kommer vara representerade i den nya 
omformade styrgruppen.  

 



   

   

 4 (4)  

  

  

 

JAV 

Lokal samverkan 

Konsekvensbeskrivning och lokal samverkan med fackliga organisationer görs av 
Kristianstad kommun med representanter från övriga verksamheter närvarande.  

Konsekvenser för medborgarna 

Förslaget innebär att det blir ett mer sammanhållet ledarskap för verksamheten och 
i förlängningen ska det bidra till att verksamheten får ännu bättre möjligheter till att 
svara upp mot medborgarnas behov och anpassa verksamheten utifrån dessa.  

Barnperspektivet  

Sett ut barns perspektiv bör denna förändring innebära enbart positiva 
konsekvenser då den bidrar till att kvalitén och tillgängligheten ökar. 
Förhoppningen är att verksamheten ska ha större möjligheter att arbeta 
förebyggande och förhindra att barn hamnar i ett drogberoende.  

   

  



H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

§ 243 

Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 
Dnr: KLF 2021/519 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 
2023-2024. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2022. 

3. Kommunstyrelsen får under år 2022 låna 142 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

4. Kommunfullmäktige beslutar om att ändra anslagstyp för 
investeringsprojekt GIS-plattform på miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
som ligger i investeringsbudgeten för 2021. Den nya GIS-plattformen 
föreslås ändras från anslagstyp 2 till anslagstyp 1. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden följande uppdrag: 

1. Tillse att planarbetet genomförs under år 2022 för att öppna upp 
Magasinsgatan mot Viaduktsrondellen i Hässleholm. 

2. Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regelverket. 
Redovisning ska ske på kommunstyrelsen den 26 september 2022. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 17 september 
2022. 

3. I kommande markanvisningsavtal ska (om möjligt) byggnation av 
bostadsrätter och ägarlägenheter prioriteras före hyresrätter i syfte att uppnå 
en blandad bebyggelse gällande upplåtelseformer. Uppföljning ska ske 
årligen på kommunstyrelsens sammanträde i december. 

Kommunfullmäktige beslutar därtill följande: 

Att Sösdala Simhall renoveras och det tillförs ytterligare 25 miljoner år 2023 
för detta ändamål och att 750 000 i drift arbetas in i budgeten från 2023 
samt ytterligare 7 50 000 från 2024. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

H ·· ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Att posten fontänhus och dess finansiering stryks ur budgeten. 

Att verksamhetsbidraget för föreningar som innefattas i liggande regler för 
bidrag till föreningar höjs från 6.80 kronor till 9 kronor. 

Att inköp görs av arbetskläder för utevistelse för förskole- samt 
fritidspersonal och att 793 000 2022 250 000 2023 250 000 2024 är 
summorna som skall finnas för detta ändamål i budgeten. 

Att Hässleholms kommuns samtliga nämnder aktivt arbetar för att stoppa 
den av kommunfullmäktige beslutade nya höghastighetsjärnvägen om denna 
inte byggs längs med den befintliga banan med anpassad hastighet. 

Att tillskjuta omsorgsnämndens driftbudget 240 000 kronor för år 2022, 100 
000 kronor för år 2023 och 100 000 kronor för 2024 för att kunna höja 
aktivitetsersättningen inom daglig verksamhet. (innebär en ökning med 5 
kronor/ dag och brukare 2022, 2 kronor/ dag och brukare 2023 och 2 
kronor/ dag och brukare 2024). 

Att tillskjuta tekniska nämndens investeringsbudget 300 000 kronor årligen 
under perioden 2022-2024 för fasadbelysning och utsmyckning. 

Reservationer 

Samtliga partiers ledamöter reserverar sig till förmån för egna yrkanden och förslag. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (Iill), Agneta Olsson Enochsson (L), 
Torsten Nilsson (M), Karin Axelsson (M), Stefan Larsson (M), Mikael Koenen (L), 
Kenny Hansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Wallentheim (S), Magnus Akeborn (V),Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), 
Lena Nilsson (S), Connie Asterman (S), Christer Welinder (S), Benny Petersson (S) 
och Camilla Lindoff (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Lena Svensson (C), Johan Hammarqvist (C), Arne Persson (C), Anders Edwall (C) 
och Lars Olsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk plan 2022-
2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till Folkets väls förslag till Strategisk plan 2022-
2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Hässl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets 
förslag till Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar i första hand bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
Budget 2022 med plan för 2023 och 2024. Om förstahandsyrkandet inte vinner 
gehör lämnar hon följande yrkanden: 

Att Sösdala Simhall renoveras och det tillförs ytterligare 25 miljoner år 2023 
för detta ändamål och att 7 50 000 i drift arbetas in i budgeten från 2023 
samt ytterligare 7 50 000 från 2024. 

Att samtliga berörda nämnder avslutar allt arbete med utbyggnad på 
Björklunda. 

Att en ny enhet "Trygg i Hässleholm" inrättas under kommunledningen 
med en driftbudget på 4,2 miljoner årligen från 2022 samt 500 000 till 
investeringar 2022. 

Att posten fontänhus och dess finansiering stryks ur budgeten. 

Att verksamhets bidraget för föreningar som innefattas i liggande regler för 
bidrag till föreningar höjs från 6.80kr till 9kr. 

Att inköp görs av arbetskläder för utevistelse för förskole- samt 
fritidspersonal och att 793 000 2022 250 000 2023 250 000 2024 är 
summorna som skall finnas för detta ändamål i budgeten 

Att Hässleholms kommuns samtliga nämnder aktivt arbetar för att stoppa 
den av kommunfullmäktige beslutade nya höghastighetsjärnvägen om denna 
inte byggs längs med den befintliga banan med anpassad hastighet. 

Lena Wallentheim (S) lämnar följande ändringsyrkanden för det fall att 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag inte vinner gehör: 

Att tillskjuta Kultur- och fritidsnämndens driftbudget 700 000 kronor 2022 
för att kunna starta upp Fritidsbanken och 300 000 kronor tillförs Kultur
och fritidsnämndens investeringsbudget för inventarier gällande 
Fri tidsbanken. 

Att tillskjuta Omsorgsnämndens driftbudget 240 000 kronor för år 2022, 
100 000 kronor för år 2023 och 100 000 kronor för 2024 för att kunna höja 
aktivitetsersättningen inom daglig verksamhet. (innebär en ökning med 5 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

kronor/ dag och brukare 2022, 2 kronor/ dag och brukare 2023 och 2 
kronor/ dag och brukare 2024) 

Att tillskjuta Tekniska nämndens investeringsbudget 300 000 kronor årligen 
under perioden 2022-2024 för fasadbelysning och utsmyckning. 

Paul Thurn (SD) instämmer i Hanna Nilssons yrkanden. 

Ärendet behandling i kommunfullmäktige 

Gruppledarnas presentation av budgetförslag 
Gruppledarna för respektive parti inleder med en högst fem minuter lång 
presentation. 

Lars J ohnsson (M) inleder och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Hanna Nilsson (SD) redovisar för Sverigedemokraternas förslag till Budget 2022 
med plan för 2023 och 2024. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till strategisk plan 2022-
2024 med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till Folkets väls förslag till strategisk plan 2022-
2024 med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till strategisk plan 2022-2024 med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till Strategisk plan 2022-
2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Repliker 
Ordföranden lämnar ordet fritt för vardera en replik om en minut. Moderaternas, 
Sverigedemokraternas och Miljöpartiets gruppledare talar under denna punkt. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

H .. ssl holm 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Debatt 
Kommunstyrelsens förslag till budget debatteras varje nämnd för sig ( driftbudget 
och investeringsbudget samtidigt) med högst 3 minuters inlägg. 
Strategisk plan, debatt per sida 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Sammanträdet qjourneras kL 12.00-13.15. 

Närvaro: Ann-Kristine Johnsson (C) och Ernst Herslow (FV) anländer till sammanträdet och 
[jänstgiir från kL 13.15. Gustaf Karlstriim (C) och Mikael Bjiirklund (FV) återgår i beredskap. 

Kommunstyrelsen 

Johan Hammarqvist (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till strategisk plan 
2022-2024 med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Irene Nilsson (S) och Lena Nilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024. 

Teknisk nämnd 

Karin Axelsson (M) och Torsten Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Benny Peterson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag 
till Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Sammanträdet qjourneras kL 14.52-15.30. 

Närvaro: Johan Hammarqvist (C) och Kristina Lind (M.) lämnar sammanträdet under 
ajourneringen. Lars Olsson (C) och Karin Nilsson (M) [jänstgiir från kL 15.30. 

Arbetsmarknadsnämnd 

Stefan Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämnd 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Winnie Aronsson (L), inleder debatten i 
denna del. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Connie Asterman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Arberesha Sabani (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till Strategisk plan 2022-
2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Arne Persson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till strategisk plan 2022-2024 
med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Samman trädet ajourneras kl. 16.2 7-16.4 7. 

Barn- och utbildningsnämnd 

Anders Edwall (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till strategisk plan 2022-
2024 med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Socialnämnd 

Hanna Nilsson (SD) yrkar i första hand bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
Budget 2022 med plan för 2023 och 2024. Om förstahandsyrkandet inte vinner 
gehör lämnar sju ändringsyrkanden av kommunstyrelsens förslag, vilka framgår 
under rubriken yrkande. 

Sammanträdet ajourneras kl. 17.40-18. 15. 

Närvaro: Anita Petersson (v; lämnar sammanträdet och Pierre Bäckman (v; [jänstgiir i 
hennes ställe. Maria Jiinsson (SD) anländer till sammanträdet och [jänstgö"r. 

Omsorgsnämnd 

Dolores Öhman (MP) yrkar avslag på Sverigedemokraternas ändringsyrkande. 

Björn Widmark (FV) instämmer i Dolores Öhmans yrkande och yrkar att budgeten 
ska antas utan ändringar. 

Christer Welinder (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Mikael K.oenen (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Wallentheim (S) förtydligar att hon i första hand yrkar bifall till 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan 2022-2024 med 
Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 men om förstahandsyrkandet inte vinner 
gehör lämnar hon tre ändringsyrkanden, vilka framgår under rubriken yrkande. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H · si holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Kenny Hansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Paul Thurn (SD) instämmer i Hanna Nilssons yrkanden. 

Lars Olsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till strategisk plan 2022-2024 
med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Camilla Lindoff (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag 
till Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 

Sammanträdet ajourneras kl. 19.45-20.00. 

Omröstning 

Ordförande ställer budgetförslagen mot varandra och finner kommunstyrelsens 
förslag bifallet. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses och övriga förslag 
ställs mot varandra. Ordförande finner Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag utsett till motförslag i huvudvoteringen. 

Votering begärs. 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag är huvudförslag. Motförslag ska 
utses och ordförande ställer övriga budgetförslag mot varandra. Han finner 
Sverigedemokraternas förslag utsett till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill utse Socialdemokraternas 
och Vänsterpartiets förslag till motförslag röstar ja. Den som vill utse 
Sverigedemokraternas förslag till motförslag röstar nej ." 

18 ja-röster och 16 nej-röster lämnas. 27 avstår från att rösta. Se voteringsbzlaga 1. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att utse Socialdemokraternas och 
Vänsterpartiets förslag till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns i huvudpropositionen. "Den som vill 
bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Socialdemokraternas 
och Vänsterpartiets förslag röstar nej." 

17 ja-röster och 17 nej-röster lämnas. 27 avstår från att rösta. Se voteringsbilaga 2. 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -11-29 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Med ordförandes utslagsröst har kommunfullmäktige därmed beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande förslår därefter att ändringsyrkandena ska vägras att ställas under 
proposition. Han ställer förslaget under proposition och finner det bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill vägra ställa 
ändringsyrkandena under proposition röstar ja. Den som vill tillåta 
ändringsyrkandena röstar nej." 

23 ja-röster och 33 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. Se voteringsbilaga 3. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ändringsyrkandena ska prövas. 

Ordförande ställer under proposition om samtliga förslag från Hanna Nilsson 
respektive Lena Wallentheim ska prövas tillsammans eller om de ska prövas attsats 
för attsats och finner att de ska prövas samtliga tillsammans . 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill pröva ändringsyrkandena 
attsats för attsats röstar ja. Den som vill pröva förslagen tillsammans röstar nej." 

33 ja-röster och 4 nej-röster lämnas . 24 avstår från att rösta. Se voteringsbilaga 4. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ändringsyrkandena ska prövas attsats 
för attsats. 

Sammanträdet ajourneras kL 20.37-20.50. 

Ordförande ställer sålunda vart och ett av Hanna Nilssons och Lena Wallentheims 
ändringsyrkanden under proposition och finner dem avslagna. Votering begärs i 
samtliga fall. 

Följande voteringsproposition godkänns för attsatsen om Sösdala simhall. "Den 
som vill avslå attsatsen om Sösdala simhall röstar ja. Den som vill bifalla attsatsen 
röstar nej." 

23 ja-röster och 38 nej-röster lämnas. Se voteringsbilaga 5. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla attsatsen om Sösdala simhall. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Hässle olms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Följande voteringsproposition godkänns för attsatsen om Björklunda. "Den som 
vill avslå attsatsen om Björklunda röstar ja. Den som vill bifalla attsatsen röstar nej." 

36 ja-röster och 20 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. Se voten·ngsbi!aga 6. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå attsatsen om Björklunda. 

Följande voteringsproposition godkänns för attsatsen om "Trygg i Hässleholm". 
"Rösta ja för att avslå attsatsen om "Trygg i Hässleholm". Rösta nej för att bifalla 
attsatsen." 

40 ja-röster och 16 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. Se voteringsbi!aga 7. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå attsatsen om "Trygg i 
Hässleholm". 

Följande voteringsproposition godkänns för attsatsen om fontänhus. "Den som vill 
avslå attsatsen om fontänhus röstar ja. Den som vill bifalla attsatsen röstar nej." 

19 ja-röster och 37 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. Se voten'ngsbi!aga 8. 

Kommunfullmäktige har sålunda beslutat att bifalla attsatsen om fontänhus. 

Följande voteringsproposition godkänns för attsatsen om verksamhetsbidrag till 
föreningar. "Den som vill avslå attsatsen om verksamhets bidrag röstar ja. Den som 
vill bifalla attsatsen röstar nej." 

23 ja-röster och 33 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. Se voteringsbi!aga 9. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla attsatsen om 
verksamhets bidrag. 

Följande voteringsproposition godkänns för attsatsen om arbetskläder. "Den som 
vill avslå attsatsen om arbetskläder röstar ja. Den som vill bifalla attsatsen röstar 
nej." 

23 ja-röster och 33 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. Se voteringsbi!aga 10. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla attsatsen om arbetskläder. 

Följande voteringsproposition godkänns för attsatsen om höghastighetsjärnvägen. 
"Den som vill avslå attsatsen om höghastighetsjärnvägen röstar ja. Den som vill 
bifalla attsatsen röstar nej." 

20 ja-röster och 36 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. Se voteringsbi!aga 11. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla attsatsen om 
höghastighetsjärnväg. 

Följande voteringsproposition godkänns för attsatsen om fritidsbanken. "Den som 
vill avslå attsatsen om fritidsbanken röstar ja. Den som vill bifalla attsatsen röstar 
nej ." 

39 ja-röster och 17 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. Se voteringsbilaga 12. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå attsatsen om fritids banken. 

Följande voteringsproposition godkänns för attsatsen om aktivitetsersättning. "Den 
som vill avslå attsatsen om aktivitetsersättning röstar ja. Den som vill bifalla 
attsatsen röstar nej." 

21 ja-röster och 33 nej-röster lämnas. 7 avstår från att rösta. Se voteringsbilaga 13. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla attsatsen om 
aktivitetsersättning. 

Slutligen godkänns följande voteringsproposition för att satsen om fasadbelysning. 
"Den som vill avslå attsatsen om fasadbelysning röstar ja. Den som vill bifalla 
attsatsen röstar nej." 

23 ja-röster och 33 nej-röster lämnas. 5 avstår från att rösta. Se voteringsbilaga 14. 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla attsatsen om fasadbelysning. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har upprättat ett förslag till Strategisk plan med budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024 enligt bilaga 1. Budgetförslaget bygger på en oförändrad 
skattesats på 21,20 kronor för år 2022. Förslaget bygger även på att 
kommunstyrelsen under år 2022 får låna 142 miljoner kronor, internt eller externt, 
till investeringar inklusive fastighetsköp. 

Budgetberedningen förslår kommunfullmäktige besluta om att ändra anslagstyp för 
investeringsprojekt GIS-plattform på miljö- och stads byggnadsnämnden som ligger 
i investerings budgeten för 2021. Den nya GIS-plattformen föreslås ändras från 
anslagstyp 2 till anslagstyp 1. Då flertalet kommunala förvaltningar kommer att 
kunna använda sig av den nya GIS-plattformen för att effektivisera sina 
verksamheter kan investeringen ses kom en kommunövergripande investering, och 
då bör miljö- och stadsbyggnadsnämnden få budgetkompensation för 
kapitalkostnader och övriga driftkostnader som är kopplade till investeringen. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

I bilaga 2 finns protokoll från centrala samverkan samt förhandlingsprotokoll med 
Brandmännens Riksförbund. Protokollen kommer att kompletteras med 
underskrifter inför kommunstyrelsens sammanträde den 17 november 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-17, § 194, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 
2023-2024. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2022. 

3. Kommunstyrelsen får under år 2022 låna 142 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

4. Kommunfullmäktige beslutar om att ändra anslagstyp för 
investeringsprojekt GIS-plattform på miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
som ligger i investeringsbudgeten för 2021. Den nya GIS-plattformen 
föreslås ändras från anslagstyp 2 till anslagstyp 1. 

Kommunfullmäktige beslutar ge tekniska nämnden följande uppdrag: 

4. Tillse att planarbetet genomförs under år 2022 för att öppna upp 
Magasinsgatan mot Viaduktsrondellen i Hässleholm. 

5. Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regelverket. 
Redovisning ska ske på kommunstyrelsen den 26 september 2022. 
Redovisningsmaterialet ska vara kansliet tillhanda senast den 17 september 
2022. 

6. I kommande markanvisningsavtal ska (om möjligt) byggnation av 
bostadsrätter och ägarlägenheter prioriteras före hyresrätter i syfte att uppnå 
en blandad bebyggelse gällande upplåtelseformer. Uppföljning ska ske 
årligen på kommunstyrelsens sammanträde i december. 

Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i 
beslutet. 

Robin Gustavsson (KD), Karin Axelsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 

'"''"''"'µz__ r fl 
Utdraget bestyrkes 

25 (45) 



H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Bilagor: 
Voterings bilagor 1-14 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

t fi. 

26 (45) 



Voteringsbilaga 1. 

Votering om motförslag 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lena Wallentheim (S) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Joachim Fors (S) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Lena Ni lsson (S) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Magnus Åkeborn (V) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Christer Welinder (S) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Irene Nilsson (S) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Camilla Lindoff (S) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Benny Petersson (S) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Monica Ero (S) Ja Maria Jönsson (SD) Nej 

And reas Dah lberg (S) Ja Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Connie Asterman (S) Ja Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Ingrid Nyman (S) Ja Karina Olsson (SD) Nej 

Henrik Backlund (S) Ja Sverre Albinsson (SD) Nej 

Sven- Inge Persson (S) Ja Ken Breisch (SD) Nej 

Helena Malje (S) Ja Paul Thurn (SD) Nej 

Jonas Andersson (S) Ja Lars Vidigsson (SD) Nej 

Karin Nilsson (M) Ja Totalt 16 
Pierre Bäckman (V) Ja 

Totalt 18 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Avstår 

Kenny Hansson (M) Avstår 

Björn Widmark (FV) Avstår 

Robin Gustavsson (KD) Avstår 

Mikael Koenen (L) Avstår 

Stefan Larsson (M) Avstår 

Dolores Öhman (MP) Avstår 

Lena Svensson (C) Avstår 

Karin Axelsson (M) Avstår 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Avstår 

Christer Caesar (KD) Avstår 

Anders Edwa ll (C) Avstår 

Erik Berg (M) Avstår 

Marie Hult (L) Avstår 

Douglas Roth (M) Avstår 

Ernst Herslow (FV) Avstår 

Gunnel Gustavsson (KD) Avstår 

Ann-Kristine Johnsson (C) Avstår 

Torsten Nilsson (M) Avstår 

Arberesha Sabani (MP) Avstår 

Agneta Olsson Enochsson (L) Avstår 

Arne J Persson (C) Avstår 

Al lan Ljungqvist (FV) Avstår 

Maria Tennevi (KD) Avstår 

Lars Olsson (C) Avstår 

Andreas Novotny (M) Avstår 

Joakim Karlsson (M) Avstår 

Totalt 27 
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Voteringsbilaga 2 

Votering i huvudpropositionen 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Robin Gustavsson (KO) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Christer Caesar (KO) Ja Camilla Lindoff (S) Nej 

Erik Berg (M) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Marie Hult (L) Ja Monica Ero (S) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Andreas Dahlberg (S) Nej 

Gunnel Gustavsson (KO) Ja Connie Asterman (S) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja Ingrid Nyman (S) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Henrik Backlund (S) Nej 

Maria Tennevi (KO) Ja Sven-Inge Persson (S) Nej 

Andreas Novotny (M) Ja Helena Malje (S) Nej 

Joakim Karlsson (M) Ja Jonas Andersson (S) Nej 

Karin Nilsson (M) Ja Pierre Bäckman (V) Nej 

Totalt 17 Totalt 17 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Hanna Nilsson (SO) Avstår 

Ulf Berggren (SO) Avstår 

Björn Widmark (FV) Avstår 

Sven Lundh (SO) Avstår 

Dolores Öh man (MP) Avstår 

Lena Svensson (C) Avstår 

Johan Peltonen (SO) Avstår 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Avstår 

Mats Andersson (SO) Avstår 

Anders Edwall (C) Avstår 

Susanne Lottsfeldt (SO) Avstår 

Lars Klees (SO) Avstår 

Ernst Herslow (FV) Avstår 

Ann-Kristine Johnsson (C) Avstår 

Jonny Dolkow (SO) Avstår 

Arberesha Sabani (MP) Avstår 

Maria Jönsson (SO) Avstår 

Gunnel Bruhn (SO) Avstår 

Arne J Persson (C) Avstår 

Hanna Sjöstrand (SO) Avstår 

Allan Ljungqvist (FV) Avstår 

Karina Olsson (SO) Avstår 

Lars Olsson (C) Avstår 

Sverre Albinsson (SO) Avstår 

Ken Breisch (SO) Avstår 

Paul Thurn (SO) Avstår 

Lars Vidigsson (SO) Avstår 

Totalt 27 
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Voteringsbilaga 3 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Björn Widmark (FV) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Erik Berg (M) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Marie Hult (L) Ja Camilla Lindoff (S) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Ernst Herslow (FV) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Monica Ero (S) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Arberesha Sabani (MP) Ja Andreas Dahlberg (S) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Allan Ljungqvist (FV) Ja Connie Asterman (S) Nej 

Maria Tennevi (KD) Ja Maria Jönsson (SD) Nej 

Andreas Novotny (M) Ja Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Joakim Karlsson (M) Ja Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Karin Nilsson (M) Ja Ingrid Nyman (S) Nej 

Totalt 23 Karina Olsson (SD) Nej 

Henrik Backlund (S) Nej 

Sven- Inge Persson (S) Nej 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Helena Malje (S) Nej 

Lena Svensson (C) Avstår Jonas Andersson (S) Nej 

Anders Edwall (C) Avstår Sverre Albinsson (SD) Nej 

Ann-Kristine Johnsson (C) Avstår Ken Breisch (SD) Nej 

Arne J Persson (C) Avstår Paul Thurn (SD) Nej 

Lars Olsson (C) Avstår Lars Vidigsson (SD) Nej 

Totalt s Pierre Bäckman (V) Nej 

Totalt 33 



Voteringsbilaga 4 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Hanna Nilsson (SD) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

Lena Wa llentheim (S) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) Nej 

Ulf Berggren (SD) Ja Ern st Herslow (FV) Nej 

Joachim Fors (S) Ja Al lan Ljungqvist (FV) Nej 

Sven Lundh (SD) Ja Totalt 4 

Lena Nilsson (S) Ja 

Magnus Åkeborn (V) Ja 

Christer Welinder (S) Ja 

Johan Peltonen (SD) Ja Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Irene Nilsson (S) Ja La rs Johnsson (M) Avstår 

Mats Andersson (SD) Ja Kenny Hansson (M) Avstår 

Cami lla Li ndoff (S) Ja Rob in Gustavsson (KD) Avstår 

Benny Petersson (S) Ja Mikael Koenen (L) Avstår 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Stefan Larsson (M) Avstår 

Monica Ero (S) Ja Dolores Öhman (MP) Avstår 

Lars Klees (SD) Ja Lena Svensson (C) Avstår 

Andreas Dahlberg (S) Ja Karin Axelsson (M) Avstår 

Jonny Dolkow (SD) Ja Christer Caesar (KD) Avstår 

Connie Asterman {S) Ja Anders Edwall (C) Avstår 

Maria Jönsson (SD) Ja Erik Berg (M) Avstår 

Gunnel Bruhn (SD) Ja Marie Hu lt (L) Avstå r 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja Douglas Roth (M) Avstår 

Ingrid Nyman (S) Ja Gunnel Gustavsson (KD) Avstår 

Karina Olsson (SD) Ja Ann- Krist ine Johnsson (C) Avstå r 

Henrik Backlund (S) Ja Torsten Nilsson (M) Avstår 

Sven- Inge Persson (S) Ja Arberesha Sabani (MP) Avstår 

Helena Malje (S) Ja Agneta Olsson Enochsson (L) Avstår 

Jonas Andersson (S) Ja Arne J Persson (C) Avstår 

Sverre Albinsson (SD) Ja Maria Tennevi (KD) Avstår 

Ken Breisch (SD) Ja Lars Olsson (C) Avstår 

Pau l Thurn (SD) Ja Andreas Novotny (M) Avstår 

Lars Vid igsson (SD) Ja Joakim Karlsson (M) Avstår 

Pierre Bäckman (V) Ja Karin Nilsson (M) Avstår 

Tota lt 33 Totalt 24 



Voteringsbilaga 5 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Hanna Ni lsson (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Björn Widmark (FV) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja Lena Svensson (C) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Erik Berg (M) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Marie Hult (L) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Camilla Lindoff (S) Nej 

Ernst Herslow (FV) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja Susanne Lottsfe ldt (SD) Nej 

Arberesha Sabani (MP) Ja Monica Ero (S) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Allan Ljungqvist (FV) Ja Andreas Dahlberg (S) Nej 

Maria Tennevi (KD) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) Nej 

Andreas Novotny (M) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Joakim Karlsson (M) Ja Connie Asterman (S) Nej 

Karin Ni lsson (M) Ja Maria Jönsson (SD) Nej 

Totalt 23 Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Arne J Persson (C) Nej 

Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Ingrid Nyman (S) Nej 

Karina Olsson (SD) Nej 

Henrik Backlund (S) Nej 

Sven- Inge Persson (S) Nej 

Helena Malje (S) Nej 

Jonas Andersson (S) Nej 

Lars Olsson (C) Nej 

Sverre Albinsson (SD) Nej 

Ken Breisch (SD) Nej 

Paul Thurn (SD) Nej 

Lars Vidigsson (SD) Nej 

Pierre Bäckman (V) Nej 

Totalt 38 



Voteringsbilaga 6 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Lena Wallentheim (S) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Joachim Fors (S) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) Nej 

Lena Ni lsson (S) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Magnus Åkeborn (V) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Ernst Herslow (FV) Nej 

Christer Welinder (S) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Maria Jönsson (SD) Nej 

Irene Nilsson (S) Ja Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Cami lla Lindoff (S) Ja Allan Ljungqvist (FV) Nej 

Erik Berg (M) Ja Karina Olsson (SD) Nej 

Marie Hult (L) Ja Sverre Albinsson (SD) Nej 

Benny Petersson (S) Ja Ken Breisch (SD) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Paul Thurn (SD) Nej 

Monica Ero (S) Ja Lars Vidigsson (SD) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Totalt 20 
Andreas Dahlberg (S) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Arberesha Sabani (MP) Ja 

Connie Asterman (S) Ja Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Lena Svensson (C) Avstår 

Maria Tennevi (KD) Ja Anders Edwall (C) Avstår 

Ingrid Nyman (S) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) Avstår 

Henrik Backlund (S) Ja Arne J Persson (C) Avstår 

Sven-Inge Persson (S) Ja Lars Olsson (C) Avstår 

Helena Malje (S) Ja Totalt 5 

Jonas Andersson (S) Ja 

Andreas Novotny (M) Ja 

Joakim Karlsson (M) Ja 

Karin Nilsson (M) Ja 

Pierre Bäckman (V) Ja 

Totalt 36 



Voteringsbilaga 7 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Hanna Nilsson (SO) Nej 

Lena Wallentheim (5) Ja Ulf Berggren (SO) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Sven Lundh (SO) Nej 

Björn Widmark (FV) Ja Johan Peltonen (SO) Nej 

Robin Gustavsson (KO) Ja Mats Andersson (SO) Nej 

Joachim Fors (5) Ja Susanne Lottsfeldt (SO) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Lars Klees (SO) Nej 

Lena Nilsson (5) Ja Jonny Dolkow (SO) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Maria Jönsson (SO) Nej 

Magnus Åkeborn (V) Ja Gunnel Bruhn (SO) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Hanna Sjöstrand (SO) Nej 

Christer Welinder (5) Ja Karina Olsson (SO) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Sverre Albinsson (SO) Nej 

Irene Nilsson (5) Ja Ken Breisch (SO) Nej 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja Paul Thurn (SO) Nej 

Christer Caesar (KO) Ja Lars Vidigsson (SO) Nej 

Camilla Lindoff (S) Ja Totalt 16 
Erik Berg (M) Ja 

Marie Hult (L) Ja 

Benny Petersson (S) Ja 

Douglas Roth (M) Ja 

Monica Ero (5) Ja Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 
Ernst Herslow (FV) Ja Lena Svensson (C) Avstår 

Gunnel Gustavsson (KO) Ja Anders Edwall (C) Avstår 

Andreas Dahlberg (S) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) Avstår 

Torsten Nilsson (M) Ja Arne J Persson (C) Avstår 

Arberesha Sabani (MP) Ja Lars Olsson (C) Avstår 

Connie Asterman (S) Ja Totalt s 
Agneta Olsson Enochsson (L) Ja 

Allan Ljungqvist (FV) Ja 

Maria Tennevi (KO) Ja 

Ingrid Nyman (5) Ja 

Henrik Backlund (5) Ja 

Sven-Inge Persson (S) Ja 

Helena Malje (S) Ja 

Jonas Andersson (5) Ja 

Andreas Novotny (M) Ja 

Joakim Karlsson (M) Ja 

Karin Nilsson (M) Ja 

Pierre Bäckman (V) Ja 

Totalt 40 
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Voteringsbilaga 8 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Wallentheim (5) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Björn Widmark (FV) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Joachim Fors (5) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Ka rin Axelsson (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Erik Berg (M) Ja Christer Welinder (5) Nej 

Marie Hult (L) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Arberesha Sabani (MP) Ja Camilla Lindoff (5) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Maria Tennevi (KD) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Andreas Novotny (M) Ja Monica Ero (5) Nej 

Joakim Karlsson (M) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Karin Nilsson (M) Ja Ernst Herslow (FV) Nej 

Totalt 19 Andreas Dahlberg (5) Nej 

Jonny Dolkow (SD) Nej 

Connie Asterman (S) Nej 

Maria Jönsson (SD) Nej 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Lena Svensson (C) Avstår Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Anders Edwall (C) Avstår Allan Ljungqvist (FV) Nej 

Ann-Kristine Johnsson (C) Avstår Ingrid Nyman (S) Nej 

Arne J Persson (C) Avstår Karina Olsson (SD) Nej 

Lars Olsson (C) Avstår Henrik Backlund (S) Nej 

Totalt 5 Sven-Inge Persson (S) Nej 

Helena Malje (S) Nej 

Jonas Andersson (S) Nej 

Sverre Albinsson (SD) Nej 

Ken Breisch (SD) Nej 

Paul Thurn (SD) Nej 

Lars Vidigsson (SD) Nej 

Pierre Bäckman (V) Nej 

Totalt 37 



Voteringsbilaga 9 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Wa llentheim (S) Nej 

Björn W idmark (FV) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Christer We li nder (S) Nej 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Irene Ni lsson (S) Nej 

Erik Berg (M) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Marie Hult (L) Ja Camil la Lindoff (S) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Ernst Herslow (FV) Ja Susanne Lottsfe ldt (SD) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Monica Ero (S) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Arberesha Sabani (MP) Ja Andreas Dahlberg (S) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Allan Ljungqvist (FV) Ja Conn ie Asterman (S) Nej 

Maria Tennevi (KD) Ja Maria Jönsson (SD) Nej 

Andreas Novotny (M) Ja Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Joakim Karlsson (M) Ja Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Ka rin Nilsson (M) Ja Ingrid Nyman (S) Nej 

Totalt 23 Karina Olsson (SD) Nej 

Hen rik Backlund (S) Nej 

Sven-Inge Persson (S) Nej 

Helena Ma lje (S) Nej 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Jonas Andersson (S) Nej 

Lena Svensson (C) Avstår Sverre Albinsson (SD) Nej 

Anders Edwall (C) Avstår Ken Breisch (SD) Nej 

Ann- Kristine Johnsson (C) Avstår Paul Thurn (SD) Nej 

Arne J Persson (C) Avstår Lars Vidigsson (SD) Nej 

Lars Olsson (C) Avstår Pierre Bäckman (V) Nej 

Tota lt 5 Totalt 33 



Voteringsbilaga 10 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 
Lars Johnsson (M) Ja Hanna Ni lsson (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Björn W idmark (FV) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Joach im Fors (S) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Lena Ni lsson (5) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Chri ster Welinder (5) Nej 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Irene Nilsson (5) Nej 

Erik Berg (M) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Marie Hult (L) Ja Camil la Lindoff (S) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Benny Petersson (5) Nej 

Ernst Herslow (FV) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Monica Era (S) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja La rs Klees (SD) Nej 

Arberesha Sabani (MP) Ja Andreas Dahlberg (5) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Allan Ljungqvist (FV) Ja Conn ie Aste rman (5) Nej 

Maria Tennevi (KD) Ja Maria Jönsson (SD) Nej 

Andreas Novotny (M) Ja Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Joakim Ka rl sson (M) Ja Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Karin Ni lsson (M) Ja Ingrid Nyman (5) Nej 

Totalt 23 Kari na Olsson (SD) Nej 

Henrik Backlund (S) Nej 

Sven- Inge Persson (S) Nej 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Helena Malje (S) Nej 

Lena Svensson (C) Avstår Jonas Andersson (5) Nej 

Anders Edwall (C) Avstår Sverre Albinsson (SD) Nej 

Ann- Kristine Johnsson (C) Avstår Ken Breisch (SD) Nej 

Arne J Persson (C) Avstår Pau l Thurn (SD) Nej 

Lars Olsson (C) Avstår Lars Vidigsson (SD) Nej 

Totalt 5 Pierre Bäckman (V) Nej 

Totalt 33 



Voteringsbilaga 11 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lena Wallentheim (S) Ja Lars Johnsson (M) Nej 

Joachim Fors (S) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Lena Ni lsson (S) Ja Kenny Hansson (M) Nej 

Magnus Åkeborn (V) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Björn Widma rk (FV) Nej 

Christer Welinder (S) Ja Robin Gustavsson (KD) Nej 

Irene Nilsson (S) Ja Mikael Koenen (L) Nej 

Cam il la Lindoff (S) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Benny Petersson (S) Ja Stefan Larsson (M) Nej 

Douglas Roth (M) - Ja Karin Axelsson (M) Nej 

Monica Ero (S) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Andreas Dah lberg (S) Ja Ulrika Widmark Barnekow (FV) Nej 

Arberesha Sabani (MP) Ja Christer Caesar (KD) Nej 

Connie Asterman (S) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Ingrid Nyman (S) Ja Erik Berg (M) Nej 

Henrik Backlund (S) Ja Marie Hult (L) Nej 

Sven-I nge Persson (S) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Helena Malje (S) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Jonas Andersson (S) Ja Ernst Herslow (FV) Nej 

Pierre Bäckman (V) Ja Gunnel Gustavsson (KD) Nej 

Totalt 20 Torsten Nilsson (M) Nej 

Jonny Dolkow (SD) Nej 

Maria Jönsson (SD) Nej 

Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Agneta Olsson Enochsson (L) Nej 

Lena Svensson (C) Avstår Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Anders Edwa ll (C) Avstår Allan Ljungqvist (FV) Nej 

Ann- Kristine Johnsson (C) Avstår Maria Tennevi (KD) Nej 

Arne J Persson (C) Avstår Karina Olsson (SD) Nej 

Lars Olsson (C) Avstår Andreas Novotny (M) Nej 

Totalt 5 Joakim Karlsson (M) Nej 

Ka rin Ni lsson (M) Nej 

Sverre Albinsson (SD) Nej 

Ken Bre isch (SD) Nej 

Paul Thurn (SD) Nej 

La rs Vidigsson (SD) Nej 

Tota lt 36 



Voteringsbilaga 12 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Hanna Nilsson (SD) Ja Joach im Fors (S) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Ulf Berggren (SD) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Björn Widmark (FV) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Camilla Lindoff (S) Nej 

Sven Lundh (SD) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Monica Ero (S) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Andreas Dahlberg (S) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Connie Asterman (S) Nej 

Johan Peltonen (SD) Ja Ingrid Nyman (S) Nej 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Ja Henrik Backlund (S) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Sven-Inge Persson (S) Nej 

Mats Andersson (SD) Ja Helena Ma lje (S) Nej 

Erik Berg (M) Ja Jonas Andersson (S) Nej 

Marie Hult (L) Ja Pierre Bäckman (V) Nej 

Susanne Lottsfeldt (SD) Ja Totalt 17 
Douglas Roth (M) Ja 

Lars Klees (SD) Ja 

Ernst Herslow (FV) Ja 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja 

Torsten Nilsson (M) Ja 

Jonny Dolkow (SD) Ja 

Arberesha Sabani (MP) Ja Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Maria Jönsson (SD) Ja Lena Svensson (C) Avstår 

Gunnel Bruhn (SD) Ja Anders Edwall (C) Avstår 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Ann-Kristine Johnsson (C) Avstår 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja Arne J Persson (C) Avstår 

Allan Ljungqvist (FV) Ja Lars Olsson (C) Avstår 

Maria Tennevi (KD) Ja Totalt 5 
Karina Olsson (SD) Ja 

Andreas Novotny (M) Ja 

Joakim Karlsson (M) Ja 

Karin Nilsson (M) Ja 

Sverre Albinsson (SD) Ja 

Ken Breisch (SD) Ja 

Paul Thurn (SD) Ja 

Lars Vidigsson (SD) Ja 

Totalt 39 



Voteringsbilaga 13 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Wa llentheim (S) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Christer Caesar (KD) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Erik Berg (M) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Marie Hult (L) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Ernst Herslow (FV) Ja Camilla Lindoff (S) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Arberesha Sabani (MP) Ja Monica Ero (S) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Allan Ljungqvist (FV) Ja Andreas Dahlberg (S) Nej 

Maria Tennevi (KD) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Andreas Novotny (M) Ja Connie Asterman (S) Nej 

Joakim Karlsson (M) Ja Maria Jönsson (SD) Nej 

Karin Nilsson (M) Ja Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Totalt 21 Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Ingrid Nyman (S) Nej 

Karina Olsson (SD) Nej 

Henrik Backlund (S) Nej 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Sven-Inge Persson (S) Nej 

Björn Widmark (FV) Avstår Helena Malje (S) Nej 

Lena Svensson (C) Avstår Jonas Andersson (S) Nej 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) Avstår Sverre Albinsson (SD) Nej 

Anders Edwall (C) Avstår Ken Breisch (SD) Nej 

Ann- Kristine Johnsson (C) Avstår Paul Thurn (SD) Nej 

Arne J Persson (C) Avstår Lars Vidigsson (SD) Nej 

Lars Olsson (C) Avstår Pierre Bäckman (V) Nej 

Totalt 7 Totalt 33 



Voteringsbilaga 14 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lars Johnsson (M) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Kenny Hansson (M) Ja Lena Wa llentheim (S) Nej 

Björn Widmark (FV) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Robin Gustavsson (KD) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Mikael Koenen (L) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Dolores Öhman (MP) Ja Magnus Åkeborn (V) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Ulrika Widmark Barnekow {FV) Ja Johan Peltonen (SD) Nej 

Christer Caesar {KD) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Erik Berg (M) Ja Mats Andersson (SD) Nej 

Marie Hult (L) Ja Cami lla Lindoff (S) Nej 

Douglas Roth (M) Ja Benny Petersson (S) Nej 

Ernst Herslow (FV) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Gunnel Gustavsson (KD) Ja Monica Era (S) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja Lars Klees (SD) Nej 

Arberesha Sabani (MP) Ja Andreas Dahlberg (S) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Jonny Dolkow (SD) Nej 

Allan Ljungqvist (FV) Ja Connie Asterman (S) Nej 

Maria Tennevi (KD) Ja Maria Jönsson (SD) Nej 

Andreas Novotny (M) Ja Gunnel Bruhn (SD) Nej 

Joakim Karlsson (M) Ja Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Karin Nilsson (M) Ja Ingrid Nyman (S) Nej 

Totalt 23 Karina Olsson (SD) Nej 

Henrik Backlund (S) Nej 

Sven-Inge Persson (S) Nej 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Helena Malje (S) Nej 

Lena Svensson (C) Avstår Jonas Andersson (S) Nej 

Anders Edwall (C) Avstår Sverre Albinsson (SD) Nej 

Ann-Kristine Johnsson (C) Avstår Ken Breisch (SD) Nej 

Arne J Persson (C) Avstår Paul Thurn (SD) Nej 

Lars Olsson (C) Avstår Lars Vidigsson (SD) Nej 

Totalt 5 Pierre Bäckman (V) Nej 

Totalt 33 
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§ 225 

Effektivisering av kommunens lokalbestånd -
framtagning av ett nytt åtgärdsprogram 
Dnr: KLF 2020/1136 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen från tekniska nämnden 
gällande kommunfullmäktiges uppdrag 2021 -06-07, § 161 till handlingarna. 

2. Med hänvisning till kommunfullmäktiges budgetbeslut den 29 november 
2021, §243, övergår ansvaret för strategiska lokalförsörjningsfrågor till 
tekniska nämnden från kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2022. 
Då återrapporteringen från tekniska nämnden inte är komplett överlämnar 
kommunstyrelsen därför från nämnda datum till tekniska nämnden att 
slutredovisa uppdraget i form av ett åtgärdsprogram som ska beslutas av 
kommunfullmäktige senast i december 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 161, att ge arbetsmarknadsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan ge förslag på 
utlokalisering av grundläggande Vux- och Lärvux från Kasern Möller till någon av 
stadens grundskolor/ gymnasieskolor utifrån det att endast åtgärdsprogrammets steg 
3 skulle genomföras. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen den 24 
november 2021 . 

Arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har inkommit med 
den begärda utredningen vilken har redovisats till kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 161, att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att göra en fördjupad utredning och elevflödesanalys 
utifrån en omorganisation av grundskoleorganisationen i Hässleholms stad, samt 
scenariot att avveckla en hel grundskola i Hässleholms stad. I utredningen om 
elevflödesanalys ska även framgå behov av specialsalar och andra typer av 
undervisningssalar i resterande stadsskolor. Utredningen ska redovisas på 
kommunstyrelsen den 24 november 2021. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnärnnden har inkommit med den begärda utredningen vilken 
har redovisats till kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-07, § 161, att tilldela tekniska nämnden i 
uppdrag att utifrån redan framtagna skisser i åtgärdsprogrammet ta fram kostnader 
för anpassning av dels Linneskolan och Läredaskola, dels kasernerna (tre) på T4-
området och redovisa dessa utredningar på kommunstyrelsen den 15 december 
2021. 

Med anledning av kvarvarande frågeställningar över tillhandahållna skisser 
(framtagna av SWECO) samt att underlag avseende barn- och utbildningsnämndens 
utredning om behov av specialsalar saknas, finner tekniska nämnden att en kalkyl i 
detta skede inte på ett relevant sätt fångar utredningens syfte. 

De redovisade utredningarna, från BUN och AMN, innehåller intressanta 
resonemang med olika scenario kring den möjliga framtida skolorganisation, 
vuxenutbildningens organisation i Hässleholms tätort. Dessa utredningar bör 
användas som viktigt underlag i det framtida arbetet kring effektivisering av 
kommunens lokalbestånd. 

I kommunfullmäktiges budgetbeslut den 29 november 2021, § 243, gällande 
effektivisering av kommunens lokalbestånd har omfattning och hastighet setts över 
och innebär ett totalt effektiviseringskrav på 14 mnkr (brutto), varav 10 mnkr år 
2022, ytterligare 3 mnkr år 2023 och ytterligare 1,0 mnkr 2024. 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges budgetbeslut övergår ansvaret för 
strategiska lokalförsörjningsfrågor till tekniska nämnden från kommunstyrelsen från 
och med den 1 januari 2022. Därmed har även arbetet kring framtagning av ett 
åtgärdsprogram för effektivisering av kommunens lokalbestånd övergått till tekniska 
nämnden. 

Atgärdsprogrammet ska vara välförankrat i kommunens berörda verksamheter samt 
i kommunens politiska organisation. Atgärdsprogrammet ska redovisas till 
kommunfullmäktige for beslut senast december 2022. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Genom att ta fram ett åtgärdsprogram som kan beslutas av kommunstyrelsen och 
därefter implementeras skulle det bli möjligt för de kommunala verksamheterna att 
få lägre lokalkostnader samtidigt som verksamhetslokalerna kommer att bli mer 
ändamålsenliga och effektiva. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen 

Barnperspektivet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Ökade graden av ändamålsenliga lokaler i kommunen kommer att främja barnens 
och elevernas möjligheter att uppnå ett bra resultat i skolan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hässleholms kommun kommer att på sikt få ett mindre lokalbestånd med lägre 
driftskostnader. Det kommer dock att krävas en del investeringar främst i 
kommunens ägda lokaler för att detta ska uppnås. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen 

§ 226 

Lokalförsörjningsplan för Hässleholms kommun 
2022 - 2026 
Dnr: KLF 2020/219 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen antar Lokalförsörjningsplan 2022-2026 inklusive 
handlingsplan samt bilaga 9. 

2. Kommunstyrelsen lägger nämndernas lokalrevisioner (bilaga 1-8) samt 
nämndernas lokalbehovs planer (bilaga 10-16) till handlingarna. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV), Lena Svensson (C) och Socialdemokraternas ledamöter avstår 
från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
medges lämna följande protokollsanteckning: 

Kommunfullmäktige har ställt sig bakom en renovering av Sösdala sin1hall varför 
detta finns med i Lokalförsörjningsplanen. Kärnalliansen vill därför anteckna till 
protokollet att vi alltjämt motsätter oss denna renovering 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen har upprättat ett förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
som inkluderar en handlingsplan. Framtagningen och beredningen av förslag till 
lokalförsörjningsplan har skett i samarbete med lokalnyttjande nämnder som fått 
redovisa sina lokalbehov och tekniska nämnden som också har lämnat underlag för 
lokalerna med avseende på areor, typ av objekt och internhyra. 

Lokalförsörjningsplanen 2022-2026 bygger i huvudsak på uppgifter som redovisats 
under 2020. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Planeringen bygger på analyser av de mål, strategier, behov och planer som uttrycks 
av kommunfullmäktige, nämnders lokalbehovsplaner och det löpande arbetet med 
lokalförsörjning, såväl i beredningsgrupper som i den strategiska 
lokalförsörjningsgruppen. 

Strategiska lokalförsörjningsgruppen har identifierat åtgärder, utredningar och 
prioriterat arbete inom kommunens lokalförsörjning för de kommande åren. 

Budgetberedningens föreslagna åtgärder för de kommande åren redovisas i en 
handlingsplan som sträcker sig över planperioden 2022 - 2026, se punkt 6.2 i 
Lokalförsörjningsplan Hässleholms kommun 2022-2026. 

Den beräknade kostnaden för åtgärdsförslagen som framkommer i handlingsplanen 
inryms inom budgetposten "Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning" 
som ska överflyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. 

Förändringar efter beslut om Strategisk plan med budget 2022-2024 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, §243, att Sösdala simhall ska 
renoveras och därför har budgetberedningens förslag till Lokalförsörjningsplan 
2022-2026, bilaga 9, reviderats med detta tillägg. 

Förändringar efter återremiss i Ks den 17 november 2021 

• Dokumentet har uppdaterats utifrån att det är kommunstyrelsen som ska fastställa 
lokalförsörjningsplanen efter att beslut om Strategisk plan med budget och 
flerårsplan är antagen. 

• Texten i 2.4.5 är reviderad. 

• Tabell 2 Potentiella försäljningsobjekt på sid 18 i tidigare version är borttagen. 

• Avsnitt 5.6.3 punkt två på sidan 32 har ändrats från Vittsjö/Bjärnum till Vittsjö 
och Bjärnum 

• I avsnitt 6.2 framgår utredningssumma per år istället för att vara specificerad per 
utredning. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Lokalförsörjningsplanen fångar och synliggör verksamheternas lokalbehov och 
kommunens prognostiserade leveransförmåga i olika tidsperspektiv. Planen stärker 
förutsättningarna för kommunens verksamheter att samnyttja och samlokalisera. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Ekonomiska konsekvenser 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Lokalförsörjningsplanen synliggör ekonomiska vägval samt uppmuntrar till en ökad 
ekonomisk medvetenhet i planering och genomförande av kommunal service. 
Planen stimulerar till att planering och genomförande för kommunal service är 
ekonomiskt hållbar, socialt hållbar och ekologiskt hållbar över tid. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 233 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

Uppföljning av handlingsprogram för näringsliv och 
föreningsliv i Hässleholms kommun med anledning av 
Coronavirusets effekter under 2020-2021 
Dnr: KLF 2021/789 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av handlingsprogrammet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog den 1 april 2020 ett kommunalt handlingsprogram i syfte 
att bistå det lokala närings- och föreningslivet till följd av covid-19-pandemins 
negativa inverkan på företag och föreningar i Hässleholms kommun (KLF 
2020/341). Åtgärderna har haft som syfte att komplettera nationella och regionala 
insatser och bl.a. bidra till förbättrad likviditet samt förenkla företagarnas vardag i 
den rådande krisen. Beslut om tillägg och förlängning har fattats av 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj, den 22 juni, den 16 september, den 9 
december 2020 samt den 5 maj 2021 med nuvarande slutdatum t.o.m. den 31 
december 2021 (KLF 2021/313). 

Tillväxtavdelningen redovisade en första uppföljning av handlingsprogrammet för 
kommunstyrelsen den 30 september 2020. Under november 2020 och maj 2021 
kompletterades handlingsprogrammet ytterligare och förlängdes t.o.m. utgången av 
maj 2021 (KLF 2020/1318, 2021/313). I enlighet med beslut av kommunstyrelsen 
har tillväxtavdelningen återigen följt upp samtliga åtgärder handlingsprogrammet. 
Utifrån uppföljningen föreslås ett avslutande av handlingsprogrammet vid årsskiftet 
2021 /2022. I översynen har dialog förts internt med förvaltningar och bolag samt 
externt med näringsliv och andra aktörer. 

I arbetet med framtagandet, genomförandet och uppföljningsarbetet beträffande 
handlingsprogrammet under pandemin har det noterats av tillväxtavdelningen att 
kommunens förvaltningar och bolag, genom tät samverkan i utbyte av information 
kring insatser och dess effekter med kommunens näringsliv, kan och behöver 
fortsätta arbeta förvaltningsöverskridande kring näringslivsfrågor. Detta samarbete 
behöver i fortsättningen utvecklas även efter pandemin. Samverkan kring insatser 
för gemensamma målgrupper behöver identifieras och utvecklas med motsvarande 

Kommunstyrelsen 

'"'''""' r/2 ~ Utdraget bestyrkes 
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målbild, för att skapa bra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter inom näringsliv 
och föreningsliv och i Hässleholms kommuns samhällen. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021 -12-01, § 140, följande: 

1. Förslag till avslutande av handlingsprogrammet efter 2021-12-31 godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därtill kommunstyrelsen följande beslut: 

2. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av handlingsprogrammet. 

Sänt till: 
Tillväxtavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
HessleCity 
Näringslivets föreningar och nätverk 
Tekniska förvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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IInledning 
 

Covid-19-krisen har påverkat delar av närings-och föreningslivet i kommunen hårt. Olika 
stödpaket och andra krisåtgärder har införts av både region och stat för att stötta företag och 
föreningar som drabbats ekonomiskt av krisen. Många kommuner har även vidtagit åtgärder för 
att stötta det lokala näringslivet och stärka företagens likviditet, däribland Hässleholms kommun. 
Vid sammanträdet i kommunstyrelsen den 1 april 2020 antogs en första version av ett 
kommunalt handlingsprogram med åtgärder för att stötta företag och föreningar i krisen (KLF 
2020/341). Beslut om tillägg till handlingsprogrammet har fattats kontinuerligt under pandemins 
gång av kommunstyrelsens arbetsutskott (27 maj, 22 juni, 16 september samt den 9 december 
under 2020). Vid sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2021 (KLF 
2021/313) togs beslut om att förlänga handlingsprogrammet t.o.m. den 31 december 2021. 

Enligt beslutet ska en uppföljning av handlingsprogrammet redovisas till Hässleholms kommuns 
kommunstyrelse i december 2021.

 

Utveckling och aktuellt läge i Skåne och Sverige 
 

Ekonomi och utveckling 
Coronapandemin har haft mycket stora effekter på näringslivet och samhällsekonomin, såväl 
lokalt, regionalt som globalt. Sveriges ekonomi föll med 2,8 procent under 2020, vilket var 
förhållandevis lågt jämfört med övriga EU-länder. Följt av en kraftig andra våg av smittspridning 
under tredje kvartalet 2020 med skärpta restriktioner medförde att den påbörjade återhämtningen 
under sommaren blev kortvarig varpå svensk BNP återigen minskade under fjärde kvartalet. 
Återhämtningen har därefter varit stadig och påtaglig i Sverige under 2021. Under andra och 
kvartalet ökade BNP med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal och i Konjunkturinstitutets 
senaste rapport från september pekar senaste indikatorerna på att tillväxten ökar än mer under 
tredje kvartalet. Lättade restriktioner under sommaren har bidragit till att företagen inom handel 
och tjänstesektorn blivit mer optimistiska än vanligt samtidigt som hushållens konsumtion av 
hotell- och restaurangtjänster ökat avsevärt. 

I krisens inledande fas medförde nedstängningen av ekonomin stora påfrestningar främst inom 
den mötesintensiva service- och tjänstesektorn. Brist på insatsvaror, leveransproblem och 
accelererande logistikproblem, som en följd av det raska uppsvinget i världshandeln under 
återhämtningen, har på senare tid lett till hämmad produktion inom industrin och en något 
tillbakahållen export under senaste kvartalet. Dessa problem förväntas successivt att avta under 
året samtidigt som en stark tillväxt bland Sveriges viktigaste handelspartners noteras. 

De värst drabbade branscherna av pandemin i Skåne är handel, transport och magasinering, hotell- 
och restaurangbranschen, företagstjänster samt kulturella och personliga tjänster, dit drygt 38 
procent av de sysselsatta i Skåne arbetar inom. Hotell- och restaurangbranschen har 
korttidspermitterat flest medarbetare, sett till andel av de sysselsatta och även den bransch som 
fått beviljat mest omställningsstöd följt av handel, tillverkning och transport. Till skillnad från 
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Stockholms och Västra Götalands län, så ökade antalet anställda i Skåne under 2020 (förändring 
jämfört med 4:e kvartalet 2019). 

Konjunkturinstitutet undersöker varje månad svenska företags och hushålls syn på ekonomin, nu 
och i framtiden, och redovisas i rapporten . Indikatorns medelvärde är 100, 
vilket betyder att värden över 100 motsvarar ett starkare stämningsläge än normalt (värden över 
110 motsvarar mycket starkt stämningsläge). Omvänt motsvarar värden under 100 ett svagare 
stämningsläge än normalt och för värden under 90 motsvarar detta ett mycket svagare 
stämningsläge än normalt. I mätningen för oktober 2021 uppmätte barometerindikatorn till 120 
och signalerar därmed övergripande om ett starkare stämningsläge i svensk ekonomi än vanligt för 
tillfället. I februari 2020 strax före pandemin uppmätte barometerindikatorn till 98,7 och sjönk 
därefter kraftigt till rekordlåg nivå i april samma år till 60,7. Stämningsläget har sedan dess 
successivt stegrat månad för månad och uppmättes i januari 2021 till 99,8 och var således redan då 
tillbaka på inrapporterade nivåer som rådde före pandemin. Mätningen för oktober 2021 indikerar 
på att samtliga branscher som representeras i undersökningen – tillverkning, bygg- och anläggning 
detaljhandel och tjänstesektorn – för närvarande upplever stämningsläget som starkare än normalt 
där framför allt tillverkningsindustrin sticker ut med rekordnivå på 128,5 i senaste mätningen. 

 

Arbetslöshet 
Trots att en relativt stark återhämtning i det skånska näringslivet, så är arbetslösheten i länet ännu 
på en hög nivå. I riket har öppet arbetslösa och sökande i program ökat från 379 629 personer vid 
årsskiftet 2019/2020 till 387 724 personer vid utgången av september 2021. Arbetslösheten har 
sedan kulmen i juli förra året, med 478 081 personer, successivt minskat med undantag av en vag 
uppgång under fjärde kvartalet. Arbetslösheten har under denna period därmed minskat med 19 
procent. I Skåne uppgick antalet öppet arbetslösa sökande i program med aktivitetsstöd till 63 902 
personer vid årsskiftet 2019/2020 och hade i september 2021, efter en kraftig stigning fram t.o.m. 
juli 2020 med 76 513 arbetslösa, återgått till nivåerna före pandemin till 63 308 personer. 
Utvecklingen av arbetslösheten i Skåne har under pandemin följt rikets utveckling i stort, men låg 
redan före nedstängningen i mars 2020 över riksgenomsnittet, sett till andel av arbetskraften, och 
har gjort det under en längre period. 

I sin senaste rapport från september 2021, förutspår Konjunkturinstitutet en relativt långsam 
återhämtning på arbetsmarknaden med en förväntad återgång till 7 procents arbetslöshet först 
under inledningen av 2023 trots fortsatta efterfrågestimulanser. Även Riksbanken gör liknande 
bedömning i deras prognosrapport från september. I jämförelse med vad de väletablerade 
prognosmakarna förutspådde i april-maj 2020 – med förutspådd arbetslöshet på uppemot 11 
procent och BNP-fall på ca. 7–8 procent under 2020 – har återhämtningen i svensk ekonomi under 
krisen skett betydligt snabbare än förväntat. Samtidigt är det viktigt att notera att arbetslösheten 
icke desto mindre bitit sig fast på en hög nivå. 

 

Konkurser och varsel 
Konkurserna i Skåne har, med undantag för veckorna 13-16 i slutet av mars och början på april 
förra året, varit förhållandevis låga. Trenden var nedåtgående fram t.o.m. förra sommaren för att 
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sedan i november-december under andra vågen av smittspridningen återigen stiga en aning i antal. 
Därefter har konkursnivåerna i Skåne återgått till fortsatt låga nivåer. Konkurser tenderar generellt 
att ha en säsongseffekt med lägre nivåer under sommarveckorna, vilket även är fallet för 2020 och 
2021. Region Skåne lyfter i sin analys de omfattande stödinsatserna till näringslivet, på såväl 
nationell, regional och lokal nivå, som en förklaring bakom de låga nivåerna av konkurser.  

Antalet anställda som berörs av konkurser med säte i Skåne utmärker sig inte heller gentemot 
genomsnittet i Skåne. I paritet med antalet konkurser nämnt ovan, så skedde en kraftig ökning av 
antalet berörda anställda av konkurser under krisens initiala period gentemot tidigare trender, 
främst under vecka 13. Trenden har därefter varit nedåtgående och antalet berörda anställda av 
konkurser i Skåne befinner sig sedan dess jämte genomsnittet, med ett svagt uppsving under 
november-december förra året. 61 företag i Skåne försattes i konkurs i augusti 2021 och innebar 
en ökning med 5 företag jämfört med föregående månad och en ökning med 18 företag jämfört 
med augusti 2020. 

Precis som konkursnivåerna har antalet personer berörda av varsel inte utmärkt sig 
anmärkningsvärt, med undantag under pandemins två inledande månader. I mars och april 2020 
berördes 2 418 respektive 2 059 personer av varsel i Skåne, d.v.s. totalt 4 477 personer. Under 
nästkommande 16 månader, maj 2020-augusti 2021, har totalt 4 613 personer berörts av varsel i 
Skåne. 
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UUtveckling och aktuellt läge i HHässleholms kommun  
 

Arbetsmarknad och företagande 
Vid årsskiftet 2019/2020 låg arbetslösheten i Hässleholms kommun på 10,1 procent vilket 
motsvarade 2 535 öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd. Vid utgången av 
september månad 2021 hade antalet öppet arbetslösa sökande i program med aktivitetsstöd i 
kommunen minskat till 9,1 procent, motsvarande 2 272 personer, enligt statistik från 
Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten, som andel av arbetskraften, steg under pandemins första fyra 
månader till 11,1 procent, motsvarande 2 821 personer i augusti 2020 och har alltså därefter 
successivt sjunkit. 

Arbetslöshetsutvecklingen i Hässleholms kommun under de senaste 22 månaderna följer Skånes 
utveckling i stort. Både i Skåne och Hässleholms kommun ligger den relativa arbetslösheten över 
nivån för hela Sverige och uppgick i september i år till 9,5 respektive 9,1 procent jämfört med 7,5 
procent i Sverige. Medan arbetslösheten i Hässleholm och Skåne under perioden ovan minskat 
med 1,0 respektive 0,3 procentenheter, har arbetslösheten i Sverige först nu kommit ner till 
nivåerna under januari 2020 (7,5 procent). 

Under 2020 uppgick antalet nystartade företag i kommunen till 372 företag och 124 nyinflyttade. 
Vid månadsskiftet augusti-september i år uppgick antalet nystartade företag till 217 företag, vilket 
är 18 företag färre än under samma period 2020. Antalet nyinflyttade företag till kommunen uppgår 
för samma tidsperiod till 97 i år vilket är 6 företag fler än under motsvarande period 2020. Antalet 
företagskonkurser i kommunen uppgår t.o.m. augusti i år till 19, vilket kan jämföras med fjolårets 
29 st. 

 

Enkätundersökning riktad till handeln och besöksnäringen i Hässleholms kommun 
I slutet av augusti ifjol togs en enkät fram i samverkan med HessleCity riktad till handeln och 
besöksnäringen i Hässleholms kommun. Syftet var att kartlägga den senaste utvecklingen av 
verksamheterna under den gångna säsongen. En övervägande del av de svarande företagen (ca 50 
st.) uppgav då ett omsättningstapp under sommaren, där ca hälften angav ett tapp mellan -20 
procent upp till -100 procent. Mer än hälften hade inte utvecklat sin verksamhet och/eller 
marknadsföring digitalt eller inlett några nya samarbeten/kanaler för att hitta nya kunder. De 
främsta utmaningarna på kort och lång sikt som angavs då var att öka försäljningen, behålla 
kunder/medlemmar och likviditet. Enbart en tredjedel hade tagit del av stödåtgärder där en 
övervägande del använt sig av korttidspermittering, följt av hyresreduktion och omställningsstöd. 

En liknande enkätundersökning till handeln och besöksnäringsföretagen genomfördes kort efter 
sommarsäsongen 2021. Av de svarande företagen (knappt 40 st.) uppgav knappt hälften att de 
ökat sin omsättning under sommarsäsongen (juni-augusti) jämfört med samma period 2020. En 
dryg fjärdedel angav en minskad omsättning under perioden följt av en dryg tredjedel som svarade 
att omsättningen var oförändrad. Bland de verksamheter och organisationer som upplevde en 
reducerad omsättning var det främst företag inom handel, museiverksamhet samt några 
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aktivitetsföretag som rapporterade detta, varpå butiksverksamheter och café och restaurang var de 
som angav en ökad omsättning under säsongen. De flesta som rapporterade en ökad omsättning 
under säsongen angav en omsättningsökning inom 5-20 procent. Merparten angav också antingen 
ett ökat respektive oförändrat antal besökare till verksamheterna under säsongen 2021 jämfört med 
2020 där de flesta angav en markant ökning bland internationella gäster/besökare. 

 
Slutsatser
Följt av denna korta omvärldsanalys av aktuellt läge i Skåne och Hässleholm kan följande 
slutsatser lyftas fram: 

Nedstängningen av ekonomin under våren medförde stora påfrestningar främst inom 
service- och tjänstesektorn. Återhämtningen har sedan andra vågen under tredje kvartalet 
2020 varit stadig och påtaglig i Sverige under 2021. Lättade restriktioner under sommaren 
har bidragit till att företagen inom handel och tjänstesektorn blivit mer optimistiska än 
vanligt samtidigt som hushållens konsumtion av hotell- och restaurangtjänster ökat 
avsevärt. 
Brist på insatsvaror, leveransproblem och accelererande logistikproblem, som en följd av 
det raska uppsvinget i världshandeln under återhämtningen, har på senare tid lett till 
hämmad produktion inom industrin och en något tillbakahållen export – något som 
successivt förväntas avta under året. 
De fem värst drabbade branscherna av pandemin i Skåne är handel, transport och 
magasinering, hotell- och restaurangbranschen, företagstjänster samt kulturella och 
personliga tjänster. Till skillnad från Stockholms och Västra Götalands län, så ökade antalet 
anställda i Skåne under 2020. 
Stämningsläget i svensk ekonomi enligt Konjunkturbarometern (Konjunkturinstitutets 
enkätundersökning) har sedan rekordfallet i april 2020 successivt stegrat månad för månad. 
Samtliga branscher som representeras i undersökningen upplever för närvarande 
stämningsläget som starkare än normalt. 
Konkurserna i Skåne och antalet personer berörda av varsel fortsätter att vara 
förhållandevis låga.  
Arbetslöshetsutvecklingen i Hässleholms kommun har under pandemin följt rikets och 
Skånes utveckling. Arbetslösheten steg under januari-augusti 2020 till 11,1 procent och 
har sedan dess successivt sjunkit till 9,1 procent för utgången vid september 2021. 
Antalet nystartade företag respektive till Hässleholms kommun nyinflyttade företag var 
fler under 2020 jämfört med de senaste tre åren. Under 2021 har antalet nystartade inte 
varit lika stark som under 2020, men likväl fler än tidigare år. 
Knappt hälften företag inom handel och besöksnäringen i Hässleholms kommun som 
svarat på Tillväxtavdelningens enkät (ca 40 st.) uppgav en ökad omsättning under årets 
sommarsäsong 2021 jämfört med ifjol. De flesta som rapporterade en ökad omsättning 
under säsongen angav en omsättningsökning inom 5-20 procent 
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HHandlingsprogram för näringsliv och föreningsliv i Hässleholms 
kommun med anledning av Coronavirusets effekter: 
Tillväxtavdelningens uppföljning av vvidtagna åtgärder 
 

En första version av ett lokalt handlingsprogram för Hässleholms kommun togs fram av 
tillväxtavdelningen efter dialog med det lokala näringslivet, samarbetsorganisationer samt internt 
inom den kommunala organisationen. I samband med framtagande gjordes en omvärldsanalys 
kring vilka åtgärder andra kommuner i Skåne och Sverige vidtagit. Kommunstyrelsens arbets-
utskott behandlade den första versionen av ett kommunalt handlingsprogram den 24 mars 2020 
och kommunstyrelsen ställde sig bakom handlingsprogrammet vid sitt sammanträde den 1 april 
samma år. Handlingsprogrammet har kontinuerligt följts upp, reviderats och förlängts under 
pandemin med senaste beslut om förlängning t.o.m. den 31 december 2021 vid sammanträdet i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2021 (KLF 2021/313). 

I handlingsprogrammet har angetts insatser för att bistå det lokala näringslivet och föreningslivet. 
Åtgärderna avser att komplettera nationella och regionala insatser och bl.a. bidra till förbättrad 
likviditet samt förenkla företagarnas vardag i den rådande krisen. En del av åtgärderna äger 
kommunen själv rådighet över, en del kräver tillstånd från Polisen och andra åtgärder kräver 
beslut och/eller samspel med nationella myndigheter. Tillväxtavdelningen har en löpande dialog 
med kommunens företag samt näringslivets bransch- och intresseorganisationer för att få 
företagens enskilda bild av läget. Enligt beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 
2021 ska en uppföljning av handlingsprogrammet redovisas till Hässleholms kommuns 
kommunstyrelse i december 2021.

 

Åtgärder för att stärka företagens och föreningslivet likviditet   
 

I följande avsnitt kommer de nu gällande vidtagna åtgärder för att stärka företagens och 
föreningslivets likviditet att utvärderas. För att utreda respektive åtgärd har dialog förts med 
berörda förvaltningar, organisationer och personer. 

Hässleholm Miljö AB, som tillhandahåller renhållning, slamtömning, fjärrvärme samt 
avfallshantering på Hässleholms Kretsloppscenter, tillämpade redan före pandemin en generös 
hållning gällande betalningsanstånd till kunder. Hässleholms kommuns handlingsprogram för 
näringsliv och föreningsliv med anledning av coronavirusets effekter har därmed inte inneburit 
någon förändring i Hässleholm Miljö AB:s arbete gällande anstånd till kunder. Jämfört med 
tidigare år kunde ingen märkbar effekt av Covid-19 beträffande mängden inkomna anstånd 
utläsas under 2020, utan låg i antal på samma nivå som under 2019. För 2021 återger 
Hässleholms Miljö AB liknande underlag och har såldes inte noterat en avsevärt högre 
förfrågningsfrekvens kopplat till anstånd för avgifter under året. 
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Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) fick under våren 2020 en handfull förfrågningar 
som dels begärde anstånd med hyran, dels begärde tillfällig hyresrabatt. Förfrågningsfrekvensen 
hade inte förändrats relaterat till Covid-19. Vid årets slut hade inga nya förfrågningarna om 
anstånd inkommit. I november 2020 rörde det sig om inkomna ärenden om 250 000 kr plus 
moms. 2 av 3 företagare som ansökte om anstånd hade möjlighet att betala hyra under hösten 
2020. Under år 2021 rapporterar HIBAB att de inte har fått in – relativt sett – många 
förfrågningar om anstånd/tillfällig reducering av hyra. Till dags datum (2 november, 2021) rör 
sig de inkomna ärendena om ca. 150 000 plus moms. Under våren noterade HIBAB en 
minskning på lokalförfrågningar och svårigheter att komma till avslut i utestående offerter. Bland 
deras hyresgäster noterar HIBAB nu att behovet av stöd är väldigt olika, då en del företagare 
aldrig har upplevt en större efterfrågan medan vissa har svårt att repa sig. Enligt uppgifter från 
Hässlehem AB har inga förfrågningar inkommit under pandemin angående tillfälliga 
hyresreduceringar eller anstånd med hyror och avgifter under vare sig i år eller under 2020. 

 

Under 2020 år beviljades tillfälliga hyresrabatter omfattande 256 000 kr, varav hälften erhöll 
kommunen i stöd från Länsstyrelsen Skåne genom det statliga stöd för tillfälligt sänkta fasta 
hyror för vissa särskilt utsatta branscher som gick att söka 2020. I år har tekniska förvaltningen 
beviljat tillfälliga reduceringar av hyror för tre verksamheter omfattande ca. 375 000 kr. Tekniska 
förvaltningen upplever att företagen har kunnat anpassa sina verksamheter bättre under 2021 
jämfört ifjol. Viss verksamhet har upplevt lättnader först nu. 

 

Enligt uppgifter från kultur- och fritidsförvaltningen har åtgärden fungerat tillfredsställande. 
Åtgärden har varit en verkställighet. 
 

Det har varit möjligt att ha uteservering året runt sedan ett antal år tillbaka. Året är uppdelat på 
två perioder, med period 1 som omfattar 1 april – 30 september och måste tecknas för hela 
perioden och period 2, som omfattas av övriga månader och tecknas månadsvis. 
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I fjol beslutades i en första version av handlingsprogrammet att tillåta avgiftsfri uteservering fram 
t.o.m. 31 augusti 2020, men kom – efter tillväxtavdelningens uppföljning efter sommaren – att 
förlängas året ut, d.v.s. t.o.m. 31 december 2020 (se KLF 2020/837). Under förra året mottog 
tekniska förvaltningen fjorton ansökningar (varav en av dessa var verksam i zon 3 som är 
avgiftsfri). De avgiftsfria uteserveringarna innebar under fjolåret ett intäktsbortfall motsvarande 
ca. knappt 170 000 kr. 

Enligt uppgifter från tekniska förvaltningen började förfrågningsfrekvensen att avta under Q1 
2021. I år har 10 verksamheter (varav två ingår i avgiftsfri zon) fått beviljat avgiftsfri 
uteservering. Intäktsbortfallet i år uppgår till drygt 145 000 kr. Tekniska förvaltningen återger 
inga drastiska förändrade signaler hos verksamheterna jämfört med ifjol. 

 

 
Insatser från såväl statligt, som regionalt håll har regelbundet kommunicerats via kommunens 
informationskanaler. Mer utförlig beskrivning nedan under “Information och rådgivning”. 

Enligt uppgifter från kultur- och fritidsförvaltningen så är 2021 års deltagarnivåer ännu under de 
totala deltagartillfällena från år 2019 vilket då uppgick till drygt 253 000. Under 2020 sjönk 
deltagartillfällena till drygt 216 000 st. och under våren har hittills knappt 100 000 
deltagartillfällen inrapporterats, vilket är lägre än våren för både år 2019 och 2020. Kultur- och 
fritidsförvaltningen bedömer att det troligtvis kommer att ta tid innan enskilda föreningar är 
uppe i deltagartillfällen som rådde före pandemin. 

Åtgärden realiserades under senvåren 2021 som en möjlighet för verksamheter att utöka sin 
försäljning mot bakgrund av begränsade antal gäster inomhus i syfte att minska smittspridningen. 
En handfull verksamheter nyttjade denna möjlighet. Av allmänheten upplevdes följdeffekterna 
som negativa med bl.a. begränsad ”torgkänsla”. Denna möjlighet finns inte längre kvar. 

Socialförvaltningen rapporterade att berörda krögare ifjol var positiva till att tillsynsavgiften för 
verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd som har debiterats 2020 har efterskänkts, 
alternativt återbetalats. Krögarna upplevde att kommunen stöttade dem, även om beloppens 
storlek för den enskilda verksamheten inte gjorde så stor skillnad. Åtgärden kostade kommunen 
200 000 kr och medlen togs från Socialförvaltningens budget. Beslutet att införa åtgärden 
fattades i Socialnämnden. 
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I år kom beslutet att inte debitera tillsynsavgiften för verksamheter med stadigvarande 
serveringstillstånd innan någon debitering gjordes, till skillnad från förra året. I dag (5 november, 
2021) har 37 verksamheter i kommunen ej blivit debiterade för tillsynsavgiften. Tillsynsavgiften 
baseras delvis på försäljningen av alkohol, vilket också varit lägre under pandemin. I år har 
intäktsbortfallet rört sig om ca. 160 000 kr. Socialförvaltningen upplever att krögare med 
serveringstillstånd uppskattat både att undgå avgiften och att de blivit sedda trots att kommunen 
endast marginellt kunnat bistå praktiskt. 
 

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen 
 

I följande avsnitt kommer de nu gällande vidtagna åtgärder för att frigöra tid hos företagen att 
följas upp. Varje respektive åtgärd har följts upp genom dialog med berörda förvaltningar, 
organisationer och personer. 

 
Under 2020 sköt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fram kontroll på äldreboenden, 
vårdhem och sjukhuset. I övrigt skedde kontroller precis som vanligt. Fler kontroller än normalt 
var föranmälda och vissa livsmedelskontroller, bland annat hos restauranger och skolor, 
kombinerades med kontroll av trängselrutiner. Kontroller kopplat till miljö- och hälsoskydd 
undveks på vårdhem och äldreboenden. De flesta planerade miljötillsynsbesöken genomfördes 
som vanligt, däremot var i princip alla förbokade. Under våren skedde fler tillsynsbesök digitalt 
jämfört med under hösten. I de få fall verksamhetsutövaren önskade att skjuta på tillsynsbesöket 
har det tillgodosetts, givet att ingen miljö- eller hälsofara bedöms föreligga. Oanmälda 
tillsynsbesök har skett vid akuta händelser. 
 
Sedan restriktionerna i september i år hävts och lag om serveringsställen inte längre gäller så är 
tillsynen på livsmedelssidan nu tillbaka till ett normalläge och miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen genomför numera kontroller på äldreboenden och liknande, dock i 
de flesta fall bokade besök på dessa känsliga verksamheter. På miljö- och hälsoskyddsområdet 
har tillsynen också återgått till ett normalläge med fler fysiska besök än tidigare. 
 
Socialförvaltningens tillståndsteam rapporterade att det under våren och sommaren 2020 fanns 
en del oro hos tillståndshållare för vad som skulle hända med serveringstillståndet om ekonomin 
gick back. De upplevde även att krögarna uppskattade att de kommit ut och i samband med 
tillsynen visat att kommunen bekymrade sig för dom. Normalt sett genomförs tillsynen när 
serveringsstället har många gäster eftersom det främst är serveringen som ska kontrolleras. 
Under våren och sommaren 2020 skedde tillsynen när det varit lugnt i restaurangen. Fler inre 
tillsynsärenden (ekonomi och vandel) än vad som vanligtvis brukar hinnas med genomfördes. 
 
För att undvika att bidra till smittspridning har yttre tillsyn av restauranger hållits till ett 
minimum under den tid då restriktioner rådde. Tillståndsverksamheten har nu återgått till normal 
verksamhet med tillsynsbesök i normal omfattning. Det innebär att tillsyn görs när det förväntas 
att det finns gäster på respektive restaurang.  har gjorts i samma omfattning under 
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2019-2021, d.v.s. samtliga verksamheter har kontrollerats. Skillnaden mot  är enbart att 
den inte påverkats av pandemin. I övrigt så tar Tillståndsverksamheten hänsyn till att t.ex. 
Skatteverket haft lägre krav på företag under pandemin och då är det dessa lägre krav som 
Tillståndsverksamheten vill se att företagen klarat under tiden och inte de ordinarie, högre 
kraven. Inga konkurser bland restaurangerna i Hässleholm har skett hittills, men somliga har 
reducerat sin verksamhet och har haft (eller fortfarande har) tillfälligt stängt. Huruvida om och 
när dessa återgår till sin ”ordinarie” omfattning är ännu oviss. 
 
Tillfälligt stöd och åtgärder till föreningslivet 
Den 22 juni 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att införa ett tillfälligt ekonomiskt 
stöd à 500 000 kr ska tilldelas det lokala föreningslivet i syfte att bistå i de svårigheter pandemin 
inneburit (KLF 2020/650). Föreningar hade möjlighet att söka det tillfälliga ekonomiska stödet 
t.o.m. 30 november 2020 och beredning av förslag till beslut gjordes av kultur- och 
fritidsförvaltningen i samverkan med tillväxtavdelningen. Vilka föreningar som beviljades 
ekonomiskt stöd avgjordes av en beslutad prioriteringslista där bl.a. särskild hänsyn togs till 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att 
bevilja nio föreningar stöd (KLF 2020/839).  

Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelades i uppdrag att i samverkan med tillväxtavdelningen 
identifiera förslag på fortsatt föreningsstöd under 2021 efter beslut i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 9 december 2020. Vid sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 
mars 2021 beslutades att 750 000 kr i ekonomiskt stöd ska reserveras till det lokala föreningslivet. 
Föreningar som uppfyllde satta kriterier och krav hade möjlighet att ansöka om bidrag via 
kommunens hemsida fram t.o.m. 31 maj 2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 
16 juni 2021 att bevilja femton föreningar stöd (KLF 2021/398). 
 
Utöver det tillfälliga stödet omfattande 750 000 kr identifierade kultur- och fritidsförvaltningen 
följande förslag på ytterligare åtgärder för att bistå föreningslivet under 2021: 
 

Möjliggöra för att förlänga betalningsanstånd för föreningar t.o.m. senast 2021-11-30. De 
föreningar som häftar i skuld till kommunen kan ansöka om förlängd betalningstid. 
Generös anståndstid ska tillämpas. 
Fri reklamrätt under 2021 i/på kommunala anläggningar. Föreningars betalningsförmåga 
har minskat och även möjligheten att få betalt för de reklamplatser som säljs när företag 
väljer att omprioritera. Kostnaden för åtgärden beräknas till 98 750 kr och föreslås ske 
från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 2021.
Kultur- och fritidsförvaltningens driftsbudget för 2021 tillförs 400 000 kr för att kunna 
möjliggöra för en tillfällig extra tilldelning av lokalbidrag samt en tillfällig reducering av 
hyran för föreningar som verkar i Hässleholms kommun. Kultur- och fritidsnämnden 
föreslås besluta om vilka föreningar som erhåller extra stöd/hyresreduktion.

I enlighet med beslutet den 3 mars 2021 (KLF 2020/1383) återgav kultur- och fritidsförvaltning 
en uppföljning av åtgärderna i oktober 2021 till kommunstyrelsens arbetsutskott. Enligt 
uppgifter från kultur- och fritidsförvaltningen konstateras följande: 
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Ingen förening har självmant begärt om betalningsanstånd under året. Den fria reklamrätten som 
gällt under 2021 i/på kommunala anläggningar – och gäller nitton föreningar – har resulterat i ett 
intäktsbortfall omfattande 98 875 kr. Elva föreningar i permanenta föreningslokaler i kommunala 
anläggningar har under året erhållit en tillfällig reducering av hyra, vilket lett till ett intäktsbortfall 
omfattande totalt 196 825 kr. Därutöver har arton föreningar i bygdegårdslokaler erhållit en 
tillfällig reducering av hyra omfattande 204 300 kr. 

Sammantaget rapporterar kultur- och fritidsförvaltningen att ingen förening under pandemin har 
gått under enligt deras kännedom. Alla föreningar har getts samma möjligheter att söka stöd 
kopplat till Covid-19. Föreningar har delvis upplevt det byråkratiskt att söka det tillfälliga 
bidraget. Förutom kommunala åtgärder har föreningar haft möjlighet att söka nationella stöd, 
t.ex. från Riksförbundet som delat ut bidrag till bl.a. idrotten och bygdegårdsföreningar etc. De 
föreningar som har haft störst problem under pandemin är föreningar med lokaler där intäkter 
för uthyrning riktade mot allmänheten är avgörande för föreningens ekonomi, d.v.s. inom 
föreningar där det inte bedrivs ungdomsverksamhet. 

 

Information och rådgivning  
Den samlade bedömningen är att näringslivets informationsbehov var som störst initialt, vilket 
reflekteras i statistiken över besökare på den nyinrättade sidan om Covid-19 på kommunens 
hemsida, samt deltagande i informativa webbinarier.  

Tillväxtavdelningen har kanaliserat information genom våra diverse kommunikationskanaler: 
kommunens hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och webbinarier för att informera företag om 
stöd- och rådgivningsmöjligheter för att hantera den ekonomiska situation som uppstått i 
samband med pandemin. Verksamt.se, som samlar information från Skatteverket, Tillväxtverket, 
Bolagsverket och Arbetsförmedlingen, har kontinuerligt uppdaterat sin information om vilka 
stöd som företag kan ta del av. Denna hemsida har varit den primära källan som 
tillväxtavdelningen hänvisat till. Nedan följer exempel på specifika informationsinsatser som 
initierades från tillväxtavdelningen under pandemin: 

En särskild sida upprättades på kommunens hemsida: ”Information till näringslivet – 
coronaviruset”. Här finns kontaktuppgifter till personal på Tillväxtavdelningen, samt 
relevanta förvaltningar och kommunala bolag; information gällande inköp av 
skyddsutrustning för privata vård- och omsorgsaktörer; information om uteservering, 
regler och föreskrifter för restauranger och krogar; länkar till nedladdningsbart material 
till besökare och gäster; länkar till verksamt.se, Region Skånes ”Företagsakuten”, 
Länsstyrelsen och Tillväxtverket, samt en övergripande sammanställning av övriga 
behjälpliga länkar och information. Även information kring handlingsprogrammet med 
och dess åtgärder finns tillhanda på denna sida. Hemsidans statistik visar att antalet 
besökare på sidan var högt under början av krisen, för att sedan minska framåt slutet av 
april förra året. Besökarna stannade relativt länge på sidan, vilket kan tolkas som att 
informationen var relevant. 
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Tillväxtavdelningen skickar månadsvis ut nyhetsbrev med information om och till det 
lokala näringslivet. Under våren 2020 skickade fem nyhetsbrev ut (20 mars, 27 mars, 20 
april, 1 juni, 25 juni) innehållande specifik information om stöd- och 
rådgivningsmöjligheter, kontaktuppgifter till LOTS-funktionerna, inbjudan till 
webbbaserade informationsträffar etc. Även nyhetsbreven under hösten 2020 (4 st.) och i 
år (6 st. hittills) har framhävt denna typ av information.  
 
På tillväxtavdelningens Facebook-sida, “Hässleholm gillar företag”, publicerades ett 
femtiotal inlägg under pandemins första halvår där en övervägande majoritet innehöll 
kopplingar till åtgärder och information till företag i samband med pandemin. Fokus låg 
på snabba uppdateringar, möjligheter till kompetensutveckling, myndighetsinformation 
och tips om webbinarier. Facebooksidan har i skrivande stund (9 november, 2021) 1084 
följare. 
   
Nyföretagarcentrum Hässleholm hade under sommaren och våren 2020 
telefonrådgivning och jourberedskap för alla företag. Öppettiderna var tre dagar i veckan 
fram till den 15 maj och därefter en dag i veckan. Frågorna gällde då framför allt assistans 
med att ändra deklarationer för preliminärskatter samt likviditetsplaner. I början av krisen 
kontaktades Nyföretagarcentrum framför allt av redan existerande företag, därefter 
minskade antalet kontakter från denna grupp av företag.  
 
Ovanstående insats finanseriades bland annat inom ramen för Region Skånes projekt 
“Kommunpaket – Lokal kriscoaching” som Nyföretagarcentrum Hässleholm erhöll i 
extra finansiering i syfte att kunna erbjuda samtliga företag i kommunen kostnadsfri 
rådgivning och stöd. Detta erbjudande marknadsfördes i kommunens kanaler. 
 
Det Leaderfinansierade projektet Business Class arrangerar regelbundet evenemang 
riktade mot företag. Under våren 2020 digitaliserade projektet evenemangen och 
genomförde s.k. webbinarier i stället för fysiska evenemang. Inriktningen på dessa var 
primärt information och kompetensutveckling kopplat till krisen. Under våren och 
sommaren 2020 genomfördes fem webbinarier, varav en utbildning i sociala medier, två 
informationsträffar med aktörer som erbjuder stöd och rådgivning till företag under 
krisen, samt ett webbinarium där kommunstyrelsens ordförande intervjuades om 
kommunens ekonomi samt en omvärldsanalys av en senior rådgivare på Swedbank. 
Ytterligare sex webbinarier genomfördes under november 2020-juni 2021 med fokus på 
frågeställningar som då var aktuella för företagen under innevarande situation. 

 

Övriga insatser  
I följande del presenteras en uppföljning av insatserna i handlingsprogrammet som går under 
beteckningen Insatser som ryms inom denna kategori har, precis som insatser 
nämnda ovan, kontinuerligt reviderats utifrån näringslivets behov och aktuellt läge. Initialt 
inrymdes sex specifika insatser inom denna punkt: 
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Förstärkt företagslots 
Kommunal handling som verkar för lösningar och insatser som redan på kort sikt 
underlättar för att stärka handel och service i Hässleholms centrum 
Kommunal samverkan med HessleCity, centrumföretag samt fastighetsägare där 
planering att ansöka om EUmedel från LeaderPH för en centrumutvecklingsprocess med 
start under vintern 2021 ingår 
Hässleholms kommun har Inom Skåne Nordost-samarbetet och med övriga kommuner 
en samverkan med ALMI och Arbetsförmedlingen kring varselsituationer. 
Hässleholms kommun samarbetar tillsammans med våra grannkommuner i nordöstra 
Skåne för att utveckla och stärka nordöstra Skåne som en attraktiv och upplevelserik 
besöksdestination och gemensamt se på möjligheter att möta en förändrad 
sommarsäsong 
Möjligheter till extern finansiering för förstärkta näringslivsfrämjande åtgärder från 
nationella, regionala och/eller EU-källor kommer att undersökas. 

Företagslotsen förstärktes med tre medarbetare inom befintlig personal på tillväxtavdelningen i 
mars 2020 och funktionerna delades upp i olika branschansvar. Under den första tiden arbetade 
företagslotsen även uppsökande, genom att ringa runt till företag för att skapa en lägesbild. Den 
samlade uppfattningen var att företagen uppskattade dialogen, men få hade vid kontakten 
konkreta önskemål eller behov av vägledning/stöd från kommunen. Företagslotsarna fick ett 
begränsat antal samtal med frågor specifikt om coronasituationen under mars och april samtidigt 
som reguljära lotsärenden pågick som vanligt. Tillväxtavdelningens företagslotsfunktion återgick 
från och med september 2020 till tidigare utformning då behovet hos näringslivet inte varit 
aktuellt. 

Centrumorganisationen HessleCity tog fram och introducerade  i början av april 
2020 som då hade 28 anslutna företag. Idag (8 oktober, 2021) har HessleCity 36 anslutna företag 
och har under pandemin varit uppe i lite drygt 40 st. anslutna som mest. Försäljningen av 
presentkortet har varit som störst vid olika högtider samt inför sommaren. Försäljningen har 
samtidigt gått ner under året, men väntas öka inför julen igen. Enligt HessleCitys bedömning är 
detta en åtgärd som varit avgörande för många butiker och bidragit till merförsäljning. ”Valutan” 
har ambitioner om att bli ett permanent inslag hos HessleCity framöver. 

I samverkan med HesseCity har tillväxtavdelningen under pandemin undersökt lägesbilden hos 
handlare och besöksnäringsföretag vid ett par tillfällen, med syftet att skapa aktuella lägesbilder 
som har legat till grund för identifiering av framtida insatser och åtgärder (se kapitlet 

). HessleCity har också kontinuerligt arbetat aktivt i sociala 
medier med kampanjer och marknadsföringsfilm riktade till vikten av lokal handel. 

En ansökan från Hässleholms kommun till Leader LAG PH för uppstart av projekt HUS 
(Hässleholm Utveckling via Samverkansmodell) lämnades in och blev beviljat under 
sensommaren. Projektet är tvåårigt och startade den 1 september 2020 och pågå till november 
2022. Projektet genomförs i samarbete med HessleCity och har som syfte att stärka och utveckla 
förutsättningarna för Hässleholms centrum som handels- och mötesplats. I projektet medverkar 
även Svenska Stadskärnor som kommer att bistå projektet i att genomföra en BID-process. BID 
står för Business Improvement District och används för utveckling av städer, stadsdelar och 
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landsbygd. Svenska stadskärnor har arbetat fram en svensk BID-modell i sju steg som flera 
kommuner har nyttjat. Med stöd från BID-modellen utvecklas en gemensam målinriktad 
nulägesanalys, affärsplan med en tillhörande handlingsplan, budget och medfinansiering. 

En särskild arbetsgrupp för att hantera större varsel inrättades i samband med pandemins 
utbrott. Varselgruppen bestod av näringslivsutvecklarna från Skåne Nordost (SKNO), 
Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, Almi, Högskolan Kristianstad, Nyföretagarcentrum 
Kristianstad, de inom SKNO som arbetar med kompetensförsörjning, samt Region Skåne. 
Gruppen hade kontinuerliga möten fram till slutet av juni 2020 och Bromölla kommun har varit 
sammankallade. Syftet med gruppen var att stämma av läget i Skåne Nordost-området kopplat till 
inkomna varsel samt diskussion kring vilka insatser som i så fall behöver genomföras och i så fall 
av vem. Följt av att situationen på varselfronten avtog under sommaren 2020, har 
mötesfrekvensen i gruppen avtagit sedan dess. Ett omtag för gruppen avseende syfte och mål har 
överlagts. 

2020 års marknadsföringsinsatser avseende PR-kampanjer och pressbesök som görs gemensamt 
inom Skåne Nordost ställdes in under sommaren och inriktades framför allt till lokala och 
regionala hemesterkampanjer i sociala medier. Syftet var att tipsa om offentliga platser i 
Hässleholms kommun och nordöstra Skåne. Inlägg med enklare filmer, gjorda av 
tillväxtavdelningen, publicerades två gånger i veckan och för att bistå företagen att få fler 
besökare gavs de möjligheten att synas med sommarerbjudanden i kommunens digitala kanaler. 
Samarbeten med Skåne Nordost-kommunerna och Tourism in Skåne genomfördes också, bl.a. 
genom olika kampanjer och artiklar. Insatserna inom besöksnäringen under våren och sommaren 
2021 innehöll även de ett vad man kallar “svemesterfokus” (d.v.s. att man som svensk semestrar 
inom Sverige). Kommunerna i nordöstra Skåne har under året arbetat gemensamt för att stärka 
nordöstra Skåne som besöksmål genom bland annat marknadsföringskampanjer på Facebook 
och annonser i lokala tidningar. Inom samarbetet arbetar man även för att främja en hållbar 
turism och har t.ex. genomfört insatser för att minska nedskräpningen i naturen. I Hässleholms 
kommun kan denna typ av insatser även handla om att minska slitaget på populära 
vandringsleder runt Hovdala. Under vår och sommar 2021 satte kommunen upp skyltar i 
Hässleholm stad samt i stationsorterna. Skyltarna redogör för ortens historia och berättar om 
olika besöksmål i området. Under sommaren genomfördes en betald marknadsföringskampanj 
för Visit Hassleholm – från medel erhållna av Region Skåne – i form av bildspel med 
utgångspunkt på Hässleholm med stationsorter i syfte att stötta besöksnäringen under 
sommarsäsongen. Även en kampanj på Facebooksidan för Hässleholms kommun och för Visit 
Hassleholm genomfördes innehållande lokala kändisar som tipsar om sitt smultronställe/bästa 
plats med syfte att inspirera medborgare och besökare om ”dolda” pärlor och mindre kända 
besöksmål i Hässleholms kommun. 

EU-kontor Skåne Nordost sammanställde en guide till externa finansieringsmöjligheter i 
dokumentet ”Finansieringsmöjligheter följdverkningar av Covid-19” under våren 2020. 
Dokumentet identifierade nationella insatser och/eller EU-medel som kan stötta näringslivet och 
dess utvecklingsförutsättningar. Dokumentet delades via nyhetsbrev, på LinkedIn och 
uppmärksammades i en artikel i Kristianstadsbladet. Dokumentet uppdaterades kontinuerligt 
under våren. 
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Under första kvartalet av 2021 har EU-kontoret haft dialog med tillväxtavdelningen om 
finansieringsmöjligheter kring en entreprenörs- och innovationsmötesplats efter årsskiftet 
2021/2022. Det Leaderfinansierade projektet Business Class avslutas i december 2021 och 
möjligheterna att ta tillvara på projektresultatet undersöks. Skåne Nordost-kommunerna har 
ansökt om medel inom React-EU med framgångsrikt utfall. EU:s programperiod 2021-2027 
kommer med sina första utlysningar under våren 2022 och rådgivningen tar nu sikte mot de nya 
programmen. Inom flera områden är förstudier möjliga. Sammantaget har möjligheter till extern 
finansiering för förstärkta näringslivsfrämjande åtgärder från nationella, regionala och/eller EU-
källor har kartlagts av EU-kontoret Skåne Nordost under pandemin och kommer fortsatt att 
bevakas. 

 

FFörslag på fortsatt handling 
Under uppföljningen av handlingsprogrammet och i dialog med bl.a. det lokala näringslivet och 
samarbetsorganisationer har bedömningen gjorts att en förlängning av åtgärderna i nuvarande 
handlingsprogrammet inte är aktuellt. Stödåtgärderna föreslås därmed avslutas vid årsskiftet. De 
åtgärder som övergripande inryms inom ordinarie verksamhet för tillväxtavdelningens arbete, 
framförallt inom , kommer att fortlöpa som vanligt. 

I arbetet med framtagandet, genomförandet och uppföljningsarbetet beträffande 
handlingsprogrammet under pandemin har det noterats av tillväxtavdelningen att kommunens 
förvaltningar och bolag, genom tät samverkan i utbyte av information kring insatser och dess 
effekter med kommunens näringsliv, kan och behöver fortsätta arbeta förvaltningsöverskridande 
kring näringslivsfrågor. Detta samarbete behöver i fortsättningen utvecklas även efter pandemin. 
Samverkan kring insatser för gemensamma målgrupper behöver identifieras och utvecklas med 
motsvarande målbild, för att skapa bra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter inom 
näringsliv och föreningsliv och i Hässleholms kommuns samhällen.  

Den utmaning som pandemin kom att särskilt innebära för städers centrum och dess handels- 
och serviceverksamheter understryker vikten av att ständigt arbeta med insatser för att stärka ett 
centrums funktion som handels- och mötesplats. Kommun, fastighetsägare och centrumföretag 
behöver även efter pandemin – och för Hässleholms del efter nu pågående HUS-projekt – 
fortsatt arbeta med att främja förutsättningar för lokal handel och staden Hässleholms roll för 
möten och gemenskap. Även insatser som ”Hässleholmsvalutan” – med liknande exempel i 
andra skånska kommuner – är exempel på lokala åtaganden som visat sig varit viktiga för den 
lokala handeln. 
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Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsdata och varselstatistik. 

Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern oktober 2021. Tillgänglig: 
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2021-10-28-starka-
signaler-fran-tillverkningsindustrin.html 

Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget september 2021. Tillgänglig: 
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2021-09-29-ekonomin-gar-in-i-
mild-hogkonjunktur-2022-med-jamforelsevis-hog-arbetsloshet.html 

Region Skåne, Kommunrapporter: Näringsliv och arbetsmarknad i Skånes kommuner – Hässleholms 
kommun. Tillgänglig: https://filer.skane.se/kommunrapporter/Kommunrapport_Hassleholm.html 

Region Skåne, Samlade analyser - ekonomiska konsekvenser av Covid-19 [rapporter]. Tillgänglig: 
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/ekonomiska-konsekvenser-
av-covid-19/ 

SCB, Konkurser. Tillgängligt: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/naringsverksamhet/konkurser-och-offentliga-ackord/konkurser-och-offentliga-ackord/ 

UC Selekt, Näringslivsfakta Hässleholms kommun samt månadsstatistik för 2019, 2020 och 2021. 

Øresundsinstituttet och Sparbanken Skåne, Skånsk konjunktur Tema: Coronakris och utveckling i 
näringslivet [rapport], maj 2021. Tillgänglig: https://www.oresundsinstituttet.org/wp-
content/uploads/2021/05/20210525_Skansk_konjunktur.pdf 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

S.Afv1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Utsikten 1, Havremagasinet, kl. 15:00-16:25 

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

Thomas Lindell (S) - via Teams, ersätter Ola Lindahl 

Maria Tennevi (KD) 
Tobias Vemmenby (L) 
Magnus Akebom (V) - via Teams 
Ann Jonsson (FV) 
Harriette Holmberg (SD) - via Teams 

Sus Lantz, socialchef§§ 7 5-85 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 75-85 
Omid Ismail, ekonomichef § 7 6 
Gunnel Nordin, verksamhets chef§§ 75-85 
Charlotte Haglind, jurist§ 80-82 
Petter Hector, verksamhetschef § 83-85 

Lena Nilsson (S) 
Sven Lundh (SD) 

Socialförvaltningen, den 15 december 2021 

§75 - §85 

Sekreterare 

Ordförande 

Elin Hesslefors f 
1Jt: iwuda-c-_ 
Robin Gustavsson (KD) 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Socialnämnden 

Justerare 
Lena Nilsson (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

2 (19) 

______ J_u_ste- rin_g _________ li __ i ~-1----Ut_d_ra-ge-t-be_s_ty_rk_e_s _______________ _ 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Socia !nämnden 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMlvlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2021-12-14 

2021-12-15 

2022-01-05 

Socialförvaltningen 

.~ .. fMt~ ........................... . 
Elin HessleforsP 
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Justering Utdraget bestyrkes 

-----11~- I---------



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Muntlig information § 75 

Information Budgetprognos per november § 76 

För kännedom § 77 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 78 

Omfördelning av personalresurs från Familjerådgivningen till § 79 
Familjerätten inom verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention 

Revidering av delegationsordning § 80 

Revidering av delegationsordning § 81 

Revidering av delegationsordning § 82 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3, § 83 

Planerade budgetåtgärder Barn och unga § 84 

Planerade budgetåtgärder Barn och unga 2 (2) § 85 

Julhälsning från Socialnämnden till Socialförvaltningen § 86 

Socialnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 75 

Muntlig information 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden har tagit del av följande muntliga information: 

1. Återföring av kartläggning behandlingsenheten. 

2. Planerade budgetåtgärder: Vuxna. 

Socialnämnden tackar Sus Lantz för föredragningarna. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

5 (19) 
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SAMtvf.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 76 

Information Budgetprognos per november 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av information avseende socialförvaltningens 
budgetprognos per november med prognos för 2022. Socialnämnden tackar Omid 
Ismail för föredragningen. 

Socialnämnden 

Justering .t¼ ___ Ji_f _ ___,_ U_td- ra_g_e_t b-e-st-yrk_e_s ________ _ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 77 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Minnesanteckningar anhörigrådet 

2. Minnesanteckningar BRA 2021-11-25 

3. Planerade budget.åtgärder, verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021 -11-24 § 211 avseende ärendet 
"Utökat äskande till investeringsbudgeten 2021 från socialnämnden" 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021 -11-24 § 213 avseende ärendet 
"Månadsuppföljning per den 31 oktober 2021" 

6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-24 § 214 avseende ärendet 
"Atgärdsplaner efter delårsrapport for en budget i balans 2021" 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAlvllvIANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässlehol s 
kommun 

Socialnämnden 

§ 78 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisade protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

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

• Socialnämndens protokoll 2021-11-16 
• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-23 
• Arbetsutskottets protokoll 2021-12-07 

Socialnämnden 

Justering 

/f J{_ __ 1~rag~ bo,cyrnes 

----- -
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SAMlvIAl"\.JTRADESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 79 

Omfördelning av personalresurs från 
Familjerådgivningen till Familjerätten inom 
verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention 
Dnr: SF 2021/621 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

• Att minska Familjerådgivningens resurser från 2,0 tjänster ti.111,6 tjänster 
från 1 januari 2022. 

• Att de 0,40 % tjänst som dras ner från Familjerådgivningen flyttas till 
Familjerätten. 

Beskrivning av ärendet 
Familjerådgivningen har idag 2,0 tjänster. Tidigare hade Hässleholms kommun ett 
samverkansavtal med Kristianstad kommun kring gemensam familjerådgivning. 

Det avtalet sades upp genom beslut i socialnämnden 2019-06-18. 

Sedan 2020-04-01 bedrivs familj'erådgivning i kommunens egen regi, organiserat 
under verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention, enhet Familjerätt. 

Under den tid som verksamheten har bedrivits i egen regi har kundunderlaget inte 
varit så stort att det motiverar två heltidstjänster. Under den första inledande tiden 
avsattes tid för marknadsföring på olika sätt men trots detta. bedöms inte underlaget 
vara tillräckligt för att motivera 2,0 tjänster. 

Beskrivning av ärendet 
Under januari 2020 till december 2020 genomfördes 468 samtal. 

Under januari-2021 fram till 27 oktober 2021 genomfördes 438 samtal. Prognosen 
tyder då på en viss ökning. 

Vid kundtidsmätningen vecka 18 i år uppmättes 48% kundtid. Höstens mätning är 
ännu inte klar men siffrorna tyder på att det ligger på ungefär samma nivå som 
vårens mätning. Målsättningen för verksamheten ligger på 80% kundtid. 

Socialnämnden 

--J- u-st-en-·n_g _______ ::?(_·~ Utdraget beslyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Förslaget är att personalresursen minskas med 0,4 tjänst. En medarbetare har 
önskemål om att arbeta deltid, 60 %, och en minskning av personalresursen med 
motsvarande procent ser ut svara upp mot behovet. 

Inom verksamhetsområdet finns en ofinansierad tjänst på Familjerätten. De 0,40 % 
som frigörs vid en nerdragning på Familjerådgivningen läggs över till Familjerätten 
för att delvis kunna finansiera tjänsten där. Bedömningen är att den nuvarande 
bemanningen på Familjerätten, trots en ofinansierad tjänst, är nödvändig utifrån 
förändringar i deras uppdrag. 

En konsekvensbedömning har gjorts med medarbetare, enhetschef och 
skyddsombud. I den framgår att det i stort medför enbart positiva konsekvenser för 
medarbetarna. Det kan medföra visst ensamarbete men det finns möjligheter att 
samarbeta kring detta inom verksamhetsområdet. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11 -23, § 59, följande: 

• Att minska Familjerådgivningens resurser från 2,0 tjänster till 1,6 tjänster 
från 1 januari 2022. 

• tt de 0,40 % tjänst som dras ner från Familjerådgivningen flyttas till 
Familjerätten. 

Sänt till: 
Gunnel Nordin 
Socialförvaltningen 

Socia I nämnden 

Justering j{ ___ \~ Utd,.gotb,_s_ty-rk-es __ _ 
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SAM1:vfANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 80 

Revidering av delegationsordning 
Dnr: SF 2021/625 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 2.1.8, 
angående godkännande av jourhem för barn och unga. 

Beskrivning av ärendet 
I 6:6 st 3 SoL stadgas: 

"Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid upprepade 
tillfallen tar emot barn för tillfällig vård och fostran Gourhem) om inte 
förhållandena i det enskilda hemmet och fömtsättningarna för vård i det är utredda 
av socialnämnd." 

För att vi ska kunna phcera barn i ett jourhem måste detta vara utrett och godkänt 
av socialnämnden. Delegationsordningen behöver förtydligas varför denna punkt 
läggs till. 

2.1.8 Godkännande av 6:6 SoL SNAU 
jourhem för barn 
och unga 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 64, följande: 
Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 
2.1.8, angående godkännande av jourhem för barn och unga. 

Sänt till: 
Charlotte Haglind 

Socialnämnden 
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SA111vu\NTR}.I)ESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 81 

Revidering av delegationsordning 
Dnr: SF 2021/626 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av ett nytt stycke i 
delegationsordningen angående anmälan av delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 6 kap 40 § och 7 kap 8 § kommunallagen beslutar nämnden vilka 
delegationsbeslut som ska anmälas till dem. Enligt 6 kap 39 § kommunallagen ska 
ordförandebeslut samt beslut fattade med kompletterande beslutsrätt redovisas vid 
nämndens nästa sammanträde. Det är delegaten som är ansvarig för att besluten 
anmäls till nämnd. 

Ett förtydligande av hur delegationsbeslut ska rapporteras till socialnämnden följer: 

• Ordförandebeslut fattade i brådskande ärenden enligt 6:39 KL 
återrapporteras till socialnämnden vid nästa sammanträde via 
delegationslista. 

• Brådskande beslut som är fattade med kompletterande beslutanderätt (bilaga 
2) återrapporteras till socialnämnden vid nästa sammanträde via 
delegationslista. 

• Delegationsbeslut fattade av SN AU återrapporteras till socialnämnden via 
SN AUs protokoll. 

• Delegations beslut i Viva fattade av enhetschef, föreståndare, 
verksamhetschef eller förvaltningschef återrapporteras till socialnämnden 
via delegationslista. 

• Delegations beslut i Viva fattade av övriga tjänstemän återrapporteras till 
socialnämnden via delegationslista. 

• Delegations beslut fattade i AlkT återrapporteras till socialnämnden via 
delegationslista. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

-------
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SMrMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

• Övriga delegationsbeslut registreras av tjänstemannen i P360 och 
återrapporteras till socialnämnden var sjätte 1nånad i ett satnlingsärende. 

• För det fall delegations beslutet inte registreras i ovan nämnda system 
ansvarar delegaten för att lämna in ett protokoll eller en förteckning till 
nämndssekreteraren med en kortfattad beskrivning av de beslutade ärenden. 
Det ska framgå när beslutet fattats, vem som fattat beslutet och vilket beslut 
som fattats samt ärendets diarienummer. 

• Förvaltningschef ansvarar för att hålla socialnämnden uppdaterad angående 
Lex Sarah-anmälan till IVO. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 65, följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av ett nytt stycke i 
delegacionsordningen angående anmälan av delegationsbeslut. 

Sänt till: 
Charlotte Haglind 

Socialnämnden 
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SA11111\NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 82 

Revidering av delegationsordning 
Dnr: SF 2021/643 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 
under bilaga 2, angående beslut om tillfälligt utreseförbud. 

Beskrivning av ärendet 
I 31 d st 2 § LVU framgår: 

"Om socialnämndens beslut om tillfälligt utresefötbud inte kan avvaktas, får 
nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat 
besluta om ett sådant förbud. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde." 

Med anledning av denna bestämmelse ska en punkt läggas till i bilaga 2 av 
delega tionsordningen. 

Bilaga 2 Beslut om tillfälligt 31d § LVU Ordföranden 
utreseförbud 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12~07, § 66, följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 
under bilaga 2, angående beslut om tillfälligt utreseförbud. 

Sänt till: 
Charlotte Haglind 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA1vIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

1) 

§ 83 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 
3 
Dnr: SF 2021/618 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Sammanfattning 
Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska 
rapporteras för va1ie kvartal till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I 
samband med rapporteringen till IVO ska även socialnämnden till 
kommunfullmäktige lämna en statistiktapport över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte hat verkställts inom tre månader från 
dagen för besluten, vilka typer av bist'\nd som besluten gäller samt hur lång 
tid som vid rapporterings tillfallet gått från dagen för respektive beslut. 
Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sätt att 
sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut och skälen till varför 
de rapporterade besluten inte är verkställda ska inte anges. Se 16 kap 6 h § 
SoL. 

Beskrivning av ärendet 

Beslutsdatum 2) Avbrott 3) Kön 4) Typ av bistånd 5) Verkställts 6) Avslutad utan att 
verkställas 

210409 p Kontaktperson 210928 
210728 F Kontaktfamilj 
210728 p Kontaktfamilj 
210712 p Kontaktfamilj 
210121 p Kontaktfamilj 
210302 p Familjehem 
210216 F Kontaktperson 210818 
210221 F Kontaktperson 210719 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-23, § 60, följande: 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Rapporten återremitteras för ytterligare beredning. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 69, följande: 
Ärendet återremitteras för återredovisning i socialnämnden den 14 december. 

Sänt till: 
Anna J acobsson 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering J( Utdraget bestyrkes 

_,_ --- ----
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SAM1fANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 84 

Planerade budgetåtgärder Barn och unga 
Dnr: SF 2021/648 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att omorganisera Familjebasens verksamhet genom att starta upp ett 
högintensivt öppenvårds team. 
Att inrätta ett nytt arbetsställe i form av ett högintensivt öppenvårdsteam 
med tre tjänster, två behandlare och en behandlare med samordningsansvar. 

Beskrivning av ärendet 
Förslaget är att utifrån Socialnämndens viljeinriktning 210916 förändra 
Familjebasens uppdrag till att inom befintlig budget starta upp ett högintensivt 
öppenvårdsteam och en förstärkt stödboendeform. Förväntade konsekvenser av 
detta är: 

att komma in i ett tidigare skede och undvika placering 
att förkorta tiden på HVB, såväl internt som externt 
att komplettera vårdkedjan för att möta den unges behov 
att göra individuella och skräddarsydda lösningar för bättre vård och 
behandling 
att sammantaget minska antalet vårddygn på HVB och därmed sänka 
kostnaderna 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 6 7, följande: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta följande: 

Att omorganisera Familjebasens verksamhet genom att starta upp ett 
högintensivt öppenvårdsteam. 
Att inrätta ett nytt arbetsställe i form av ett högintensivt öppenvårds team 
med tre tjänster, två behandlare och en behandlare med samordningsansvar 

Sänt till: 
Petter Hector 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering (7 · )i__ - __ 'fl_ Uld raget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdalum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 85 

Planerade budgetåtgärder Barn och unga 2 (2) 
Dnr: SF 2021/649 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Att ta fram och införa en modell kring Förstärkt familjehemsvård inspirerad av the 
1vlocki11gbird l'amify Mode/ 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsområde barn och unga behöver fortsätta sitt arbete med att bygga en 
stabil och hållbar familjehemsvård med fokus på kvalitet. Det är också avgörande 
att socialtjänsten Hässleholm blir en attraktiv uppdragsgivare för familjehem. 
Hässleholm behöver därför en tydlig modell som höjer kvaliteten på vården men 
även ökar attraktiviteten att bli familjehem. Förslaget är därför att införa en modell 
inspirerad av Mockingbird Famify Mode! - förstärkt familjehemsvård, vilket innebär att 
man skapar mentorhem och ett nätverk av olika familjehem. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 68, följande: 
Att ta fram och införa en modell kring Förstärkt familjehemsvård inspirerad av the 
Mockingbird Famify Mode/ 

Sänt till: 
Petter Hector 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 
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Justering Utdraget bestyrkes _ Jf-:_ A_ ,._ ______ _ 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SA:M:MANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Julhälsning från Socialnämnden till Socialförvaltningen 

Beslut 
Socialnämnden tackar Socialförvaltningen för ett gott arbete under 2021 och önskar 
samtliga medarbetare på förvaltningen en god jul och ett gott nytt år. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kom un 

Socialnämndens arbetsutskott 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid : 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAf..11vIANTRÄDESPROTOKOLL 

Ordföranderummet, Tingshusgatan, 2021-12-21, kl. 08:34-11:00 

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

Linda Ingvarsson (S), ledamot i Socialnämnden 

Sus Lantz, socialchef §70 - §71 
Charlotte Haglind, nämndssekreterare §70 - §71 
Petter Hector, verksamhetschef § 70 - §71 

Lena Nilsson (S) 
Sven Lundh (SD) 

Socialförvaltningen, den 21 december 2021 

§70 - §71 

Sekreterare 

Ordförande 

Charlotte_,linW 

Uc &:,~R~ 

Justerare 

Robin Gustavsson (KD) 

~ {)/;~ 
Lena Nilsson (S) 

1 (5) 



H .. ssle olms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Organ 

Sammanträd esdag 

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 

SAtv1MAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021 -12-21 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2021-12-21 

2021-12-21 

2022-01-11 

2 (5) 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

jf 
Utdraget bestyrkes 
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H · ssfeholms 
kommun 

Soc1ainämnrier1s arbetsutskott 

F:ör .kännedom 

information 

.S.ocialnä·mn.dens a.rbetsutsl<ott 

Justering 

= 

sa;nman!råqesdaturrr 
2021-12"21 

-· =:::::::- .. - :s: 

§70 

§ 71 



SAf..01:AN'IMDES-PRÖl'OKOLL 

samrnanträd~sdat!Jrn, 
2Q41~Hf21 

5dbialnamndens- aroetsatskd~ 

.d:..:.::!..?!.=.c::::::.::.,: 

§ 70 

Se:sh;1t 
Socialnämndens atbersm:tskött ~~siutajj; •f'öresiå:Sod-aihäJ.trnden besluta .godkänmt
ätendena oi;:h .lägga d€'m ~ p.andlin~to.l\. 

1Beskrivnin,g: av ärendet· 
l. P:totoköllsutdrag frän kommun:follm.åktigo 20.21-t f ..,..29 §: 2:43- -avseende 

ärendet 11.S;ttat~gisk._plan 2022~202'.4, med Budget 2022· <Jch fferår.spfan, ,2Ö23-
2024'' . 

So:c'ialnämndens, arbetsutskott 

Jllli.tering. !'.Jtqr,~g,et e,eswrkes; 

... ....::.._::.,;, . - -• ..;, -
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'H · ,si - olms. 
kommun 

Socialnämhäens•ätb.etsutsko'tt-

Infor.matiQn 

s.ociatn·ämndens arbetsutskotf 

Juster,iog, Il x 
'-- C. -· :.:.;:::.p -

'SA.1.tllvfANTRÄÖE'SPRQTÖKOLt 

Samroa:ntr-Mes'd.atun, 
2021...,;12-?1 

U!åiaget hlesfyrkes 



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 

Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

1 (6) 

Ordföranderummet, Tingshusgatan 1, 2022-01-11, kl. 08:30-09:25; 09:50-11:05 

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

Sus Lantz, förvaltningschef §§ 1-3 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 1-3 

Sven Lundh (SD) 
Lena Nilsson (S) 

Socialförvaltningen, den 11 januari 2022 

§§ 1-3 

Sekreterare 

Ordförande 

Elin Hesslefor ,· c/ 
@ /;; liu1✓~->-c__-

Robin Gustavsson (KD) 

Justerare 
Sven Lundh (SD) 



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 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-01-11 

2022-01-11 

2022-02-01 

Socialförvaltningen 

... ;;c~&~1~-------------
Elin Hesslefors 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

För kännedom 

Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

lnternkontrollplan 2022 med granskningsrapport för 2021 

Omorganisation Familjehemsenheten 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget be styrkes 

§ 1 

§2 

§3 

3 (6) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 1 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta godkänna 
ärendena och lägga dem till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

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

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

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

4 (6) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§2 

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta följande: 

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

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2021 godkänns 

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

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

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

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

Sänt till: 
Omid Ismail 
Sus Lantz 
Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§3 

Omorganisation Familjehemsenheten 
Dnr: SF 2022/6 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta följande: 

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

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av verksamhetsområde barn och unga som innebär följande: 
Att tjänsten som specialistsocialsekreterare avvecklas och att en ny tjänst som 
enhetschef för familjehemssekreterarna inrättas. Enheten kommer då att ledas och 
styras av två enhetschefer med VEPA-ansvar för varsin grupp, barnsekreterare 
respektive familjehemssekreterare. De två grupperna inom enheten har ett 
gemensamt uppdrag utifrån olika roller och de ska därför tillhöra samma enhet, 
familjehemsenheten Gämför utredningsteamen, utredningsenheten). 
Specialistsocialsekreterare roll upplevs otydlig och när den inrättades fanns det 
specialistsocialsekreterare inom utredning som nu är avskaffade. Att liksom inom 
utredningsenheten ersätta den med en chef blir därmed en tydligare organisation 
med gemensam struktur. 
Familjehemsenheten står inför stora ekonomiska utmaningar och verksamheten 
behöver utvecklas för att bli självförsörjande vad gäller familjehem i stället för att 
anlita konsulentstödda familjehem. Åtgärder i form av en ny mentorsbaserad modell 
inspirerad av Mockingbird family model är beslutad av socialnämnden i december 
2021. För att implementera, driva och utveckla verksamheten krävs ett nära och 
tillgängligt ledarskap. Att organisera i mindre grupper med ett nära ledarskap, korta 
beslutsvägar och hög tillgänglighet har visat sig vara en framgångsfaktor inom 
övriga delar av verksamhet barn och unga. Strukturen har ökat, personalomsättning 
har minskat och effektiviteten har ökat som en konsekvens av omorganisationen av 
utredning barn och unga. Att gå i samma riktning inom familjehemsenheten är 
därmed en beprövad, naturlig och logisk utveckling av verksamheten för att skapa 
en hållbar och attraktiv arbetsplats. 

Sänt till: 
Petter Hector 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Socialförvaltningen 

Internkontrollplan 2022 med 

granskningsrapport för 2021

Socialförvaltningen/Katarina Borg

Hässleholms 
kommun 

► Hässleholm nästa. 



Vad är intern kontroll?

Intern kontroll avser de strukturer, system och 

processer som syftar till att verksamheten med 

rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter och följer 

lagar och regler

➢ Vi gör rätt saker på rätt sätt

eller

➢ Vi vet vad som kan gå fel och 

därför kan vi förhindra det

Hässleholms 
kommun 



Varför intern kontroll?
• Förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister i 

verksamheten (ständigt förbättringsarbete)

• Skydda organisationen från risker, förluster, 

bedrägerier, misstankar och skador (arbeta proaktivt 

med risker)

• Bygga och stödja trygghet och tillit, ordning och reda, 

förtroende och utveckling 

• Säkerställa att invånarnas ärenden hanteras 

rättssäkert, att skattemedel används effektivt och att 

invånarna får tjänster av hög kvalitet

Hässleholms 
kommun 



Hur går processen till?

1. Risk- och 
väsentlighetsanalys

•Nov-dec 2021

•Kartläggning av förvaltningens risker 
och brister, görs tillsammans med 
chefer och utvalda medarbetare

•Bedömning av risk görs med hjälp av 
nedan matris

2. Internkontrollplan 2022

•Förslag på risker som bör följas upp 
under året

•Tas upp på nämnden i januari 2022

3. Granskningsrapport 2022

•Uppföljning av punkter som har 
granskats under året med förslag på 
åtgärder

•Tas upp på nämnden i januari 2023

Matris för risk- och väsentlighetanalys

Konsekvens

4 – Allvarlig 4 8 12 16

3 - Kännbar 3 6 9 12

2 - Lindrig 2 4 6 8

1 - Försumbar 1 2 3 4

1 –
Osannolik

2 – Mindre 
sannolik

3 - Möjlig 4 - Sannolik Sannolikhet

Hässleholms 
kommun 

► Hässleholm nästa. 



Granskningsrapport 2021
✓ Bra 

• Samtliga av granskade vårdplaner innehåller individuella mål och 

behovsbedömningar, 10 inom vuxen och 20 inom BoU.

• Ärenden som skulle ha genomförandeplan har haft genomförandeplan, 

Novagården.

• Köp av livsmedel och kemikalier följer avtal och upphandlingsreglerna 

under HT 21. 

➢ Behöver förbättras
• Granskning av delegationsbeslut visar avvikelser i 2 av 34 ärenden (6%), 

handläggare fattat beslut som har delegation på enhetschefsnivå.

• Granskning av förhandsbedömningar visar att 87% är gjorda inom 14 

dagar, en försämring med 4% jämfört med 2020. Försämringen härleds till 

högt inflöde i kombination med personalomsättning. 

Hässleholms 
kommun 

► Hässleholm nästa. 



Internkontrollplan 2022
Fortsätter granska och ändrar kontrollmoment:
• Vårdplaner, med fokus på innehåll och kvalitet.

• Genomförandeplaner, utökas till Fenix och Familjebasen.

• Inköp enligt avtal, fokus på konton där avvikelser kan uppkomma. 

• Delegationsbeslut, utökning av antalet ärenden som granskas per enhet, 

från 3 till 10.

Nytt:
• Fördelning av ärenden med- och utan biståndsbeslut, prioriterar 

familjebehandlingen ärenden på rätt sätt? 

• Andel i behandling som avslutar oplanerat samt orsak till avslut på 

Fenix, har vi fungerade arbetsprocesser? 

• Förhandsbedömningar i tid, flyttas till måluppfyllelsen för tätare 

uppföljning och rapportering till nämnden

• Medarbetare utan socionomexamen, flyttas till egenkontroller

Hässleholms 
kommun 

► Hässleholm nästa. 
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Handläggare
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Internkontrollplan 2022 med granskningsrapport för 
2021
  

Förslag till beslut

1. Plan för intern kontroll 2022 med tillhörande Risk- och väsentlighetanalys 
godkänns 
 
2. Granskningsrapport för intern kontroll 2021 godkänns 
 

Sammanfattning 

Kommunens regler för intern kontroll anger att nämnderna ansvarar för att den 

interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Nämnden ska årligen godkänna en internkontrollplan och granskningsrapport för 

föregående år och överlämna denna till kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen) i 

samband med inlämnandet av verksamhetsberättelsen. 

Risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som 

finns under respektive nämnds ansvar och denna ska årligen uppdateras och ligga 

till grund för de moment som tas med i kontrollplanen. 

Planen för intern kontroll ska utformas utifrån kommunens regler för intern 

kontroll, risk- och väsentlighetsanalys, gemensamma kontrollmoment, och 

rekommendationer från kommunstyrelsens bedömning samt verksamhetens behov 

av granskning. Kontrollmoment som uppvisade brister föregående år ska alltid ingå 

i kontrollplanen. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Bilagor

Granskningsrapport för intern kontroll 2021 

Internkontrollplan 2022 

Risk- och väsentlighetsanalys 2022 
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Omid Ismail 

Sus Lantz 

Kommunledningsförvaltningen 
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Kontroll-områden Rutin                   
"vilka regler, policys, 

system osv som 

ligger till grund för 

granskningen?"

Kontrollmoment                       
"vad ska granskas?"

Metod 2                                        
"Beskrivning av hur granskningen 

har utförts"                                       

(kolumn till 

granskningsrapporten)

Resultat/avvikelser                                                              
"vad blev resultatet efter granskningen"                                                                        

(kolumn till granskningsrapporten)

Åtgärder och tidplan        
"vilka eventuella åtgärder är aktuella 

och när i tiden kommer detta att ske? 

Ska momentet vidare till nästa års 

plan?"                                      

(kolumn till granskningsrapporten)

FJOLÅRETS 

MOMENT

Genomförandeplaner 

Socialtjänstlagen, 

Vuxna

Riktlinjer och 

genomförande 

av 

genomförandepl

aner

Intern kontroll av 

genomförandeplaner 

upprättade av 

enheten

Totalgranskning av 

samtliga 

genomförandeplaner för 

perioden september-

november, totalt  10 

ärenden.  

Granskningen visar att 8 av 10 

ärenden innehåll genomförandeplaner. 

De två ärenden som saknade 

genomförandraplaner var korta 

placeringar. I ett ärende var invånaren 

placerad i 14 dagar under 

utredningstiden, därför fanns det inte 

någon vårdplan. En genomförandeplan 

grundar sig på att individen har en 

vårdplan. Det andra ärendet blev en 

kort placering på en månad, då 

personen återföll i missbruk två 

gånger under samma månad. Därmed 

var personen inte närvarande eller 

delaktig i sin planering.

Inga åtgärder vidtas då 

granskningen visar att 

ärenden som skulle ha en 

genomförandeplan har haft en 

genomförandeplan. Momenten 

tas med i 2022 års 

internkontrollplan. I nästa års 

plan ändras kontrollmomentet 

till att granska ärenden som 

har en vårdplan och utökas till 

Novagården och Fenix.  



Planer för vård som 

anordnas, VO vuxna 

och barn och unga

Efterlevnad av 

lag, föreskrifter 

och riktlinjer

Kontroll av att 

individens behov och 

mål är beskrivna i 

syfte att det kan 

säkra att individen 

får/fått det den 

behöver

VUXNA: genomgång av 10 

ärenden utvalda per 7 

handläggare, uttagning 

från översta ärendet på 

ärendelistan där pågående 

bistånd finns under 

december 2021. Därefter 

har uttagningen gjorts 

igen men med det andra 

ärendet i listan.                                                

BOU: Genomgång av 20 

slumpmässigt utvalda 

ärenden, 5 per team.

VUXNA: Behovsbedömning samt plan 

för insats med mål finns i samtliga 10 

granskade ärenden.                                                                           

BOU: Behovsbedömning samt plan för 

insats med mål finns i samtliga 20 

granskade ärenden.

VUXNA: Inga åtgärder vidtas 

då granskningen inte visade 

några avvikelser.                    

BOU: Inga åtgärder vidtas då 

granskningen inte visade 

några avvikelser. Moment 

vidare till nästa års 

internkontrollplan med utökat 

fokus på genomförandeplaner 

samt på kvalite och innehåll i 

vårdplaner. 

Personal, VO Barn och 

unga

Lagstadgad 

kompetens hos 

personal som 

arbetar med 

barn

Kontroll att personal 

som arbetar med 

barn har föreskriven 

kompetens och i 

förekommande fall 

tillräcklig erfarenhet

Genomgång av 

personalens utbildning

2 medarbetare (5%) av 38 saknade 

adekvat utbildning. 

De två medarbetarna 

genomgår nu kompletterande 

utbildning. Moment tas inte 

med i nästa års 

internkontrollplan men följs 

internt i förvaltningens plan 

för egenkonroller. 

Upphandling och inköp Kommunens 

policy och 

riktlinjer för 

upphandling, 

samt LOU

Att upphandlade 

ramavtal följs inom 

livsmedel och 

städkem

Samtliga transaktioner på 

konto för livsmedel och 

städmaterial har 

granskats för att se 

hurvida inköpen görs i 

förhållande till 

kommunens policy och 

riktliner för upphandling, 

samt LOU

Första halvårets granskning visar 

avvikelser enligt följande: livsmedel 

33%, städ 24%. Andra halvårets 

granskning visar avvikelser enligt 

följande: livsmedel 12% och 0% städ. 

Verksamheten har sett över sina 

rutiner för inköp av livsmedel och 

städkemikaler under våren 2021. 

Avvikelserna som skett under hösten 

2021 är av mindre belopp och anses 

vara på en acceptabel nivå.

Inga åtgärder vidtas då 

granskningen visar att 

verksamheten sett över sina 

rutiner vilket minimerat 

antalet avvikelser. Moment 

vidare till nästa års 

internkontrollplan med 

förändrat kontrollmoment till 

granskning av materialinköp, 

konsulttjänster och avgifter 

för kurser. 

VERKSAMHET



Delegationsbeslut Stab Lagstiftning, 

socialförvalt-

ningens 

delegations-

ordning, 

riktlinjer och 

rutiner

Granskning av 

delegationsbeslut

Granskning tertialvis, 

totalt 16 slumpmässigt 

utvalda ärenden inom 

verksamhet barn och unga 

och 18 slumpmässigt 

utvalda ärenden inom 

verksamhetsområde 

Vuxna. 

Barn och unga: granskat 16 ärenden, 

resultatet visar avvikelse i två 

ärenden. Avvikelserna avser ärenden 

där handläggare fattat beslut som har 

delegation på enhetschefsnivå. I ett 

ärende är utredningen avslutad och 

beslut om avslutad uppföljning har 

gjorts av handläggaren. I det andra 

ärendet har handläggare beslutat om 

att ej inleda utredning och gjort en 

koppling till pågående uredning. 

Vuxna, granskat 18 ärenden, 

resultatet visar inte på några 

avvikelser. 

Ågärder: återkoppling sker till 

berörda enhetschefer, men 

kan inte göras till 

medarbeterna då de inte 

arbetar kvar i verksamheten. 

Moment vidare till nästa år då 

vi strävar efter att alla beslut 

ska vara gjorda enligt 

delegationsordningen. Vi 

ändrar kontrollmomentet till 

2022 års plan, granskning vid 

2 tillfällen och 10 ärenden per 

enhet i syfte att identifiera 

och åtgärda fler avvikelser. 



Tillsynsplaner, VO 

Vuxna

Lagkrav på 

tillsynsplan

Tillsynsplan finns  

och följs

Uppföljning enligt 

tillsynsplanen

Frågan om hur yttre tillsyn skulle 

påverkas av restriktioner i samband 

med pandemin togs upp vid 

sammanträde med AU under våren 

2020. Under stora delar av 2021 har 

rekommendationen varit att undvika 

fysiska möten, vilket medfört att 

Tillsynsplanen inte kunnat följas fullt 

ut. Under en period hösten 2021 var 

restriktionerna borttagna. Yttre tillsyn 

gjordes då med hög intensitet. 

Resultatet blev att 75 % av den yttre 

tillsynen är genomförd. Under normala 

år har vi haft en avvikelse på knappt 

10 % och 2020 hade vi en avvikelse 

från Tillsynsplanen på 50 %. Det finns 

även 2021 faktorer som gör att bristen 

kan bedömas innebära en mindre risk 

än ett vanligt år, nämligen att 

restaurangerna generellt haft färre 

gäster och haft begränsade öppettider. 

Den inre tillsynen samt tillsynen av 

folkölsförsäljning/servering har 

genomförts till 100 % enligt plan. 

Kontrollköp i samarbete med Miljö- 

och Stadsbyggnadsförvaltningen har 

genomförts under hösten 2021.

Avvakta situationen med 

pandemin och kontinuerligt 

följa rekommendationer och 

anvisningar. Moment tas inte 

med i 2022 års 

internkontrollplan då 

verksamheten gör en årlig 

rapportering till 

januarinämnden. 



Förhands-

bedömningar, barn och 

unga

Lagkrav, 

förhands-

bedömning ska 

vara utförd 

inom fjorton 

dagar

Antal förhandsbedöm-

ningar i tid

Totalgranskning av alla 

förhandsbedömningar 

gjorda under perioden 

januari-november 2021

Granskningen för perioden januari till 

november visar att totalt 87 % 

förhandsbedömningar är gjorda i tid, 

en försämring med 4%-enheter 

jämfört med 2020. Andelen 

förhandsbedömningar var som högst i 

juni 98% och lägst i mars  77%. Det 

försämrade resultatet i mars härleds 

till högt inflöde i antal ärenden i 

kombination med personalomsättning.

Åtgärder: 

Förhandsbedömningar ska 

göras i tid men avvikelser kan 

inträffa på grund av 

omständigheter i ärendet, 

arbetsbelastning och 

personalomsättning. Enheten 

genomför en omorganisering 

och kommer i budgetförslaget 

till nämnden att äska om att 

öka antalet anställda med en 

tjänst i syfte att säkerställa 

att alla förhandsbedömningar 

som ska göras i tid, görs i tid. 

Moment tas inte med i nästa 

års internkontrollplan, det 

flyttas till måluppfyllelsen för 

att verksamheten ska kunna 

göra tätare uppföljning och 

rapportering till nämnden. 



Kontroll-områden Rutin                   
"vilka regler, policys, system 

osv som ligger till grund för 

granskningen?"

Kontrollmoment                       
"vad ska granskas?"

Metod 1               
"hur kommer 

granskningen att göras?"

Frekvens "hur ofta 

kommer granskningen               

att göras?"

Ansvar                     
"vem är ansvarig för 

att granskningen                           

blir gjord?"

Rapportering "vem 

ska utförd granskning 

rapporteras till?"

Genomförandeplaner 

Socialtjänstlagen, 

Vuxna

Riktlinjer och 

genomförande av 

genomförandeplaner

Intern kontroll av 

genomförandeplaner 

upprättade av 

enheten

Stickprov 10 st, 

minst 5 ärenden 

per enhet

1 gång per år, 

redovisas i 

Oktober

EC Vuxna 

Novagården och 

Fenix

EC 

Ekonomienheten

Planer för vård som 

anordnas,  VO vuxna

Efterlevnad av lag, 

föreskrifter och 

riktlinjer

Kontroll av att 

individens behov och 

mål är beskrivna i 

syfte att det kan 

säkra att individen 

får/fått det individen 

behöver

Stickprov 10 

ärenden

1 gång per år, 

redovisas i 

Oktober

EC Utredning 

vuxna

EC 

Ekonomienheten

Planer för vård som 

anordnas, barn och 

unga

Efterlevnad av lag, 

föreskrifter och 

riktlinjer

Kontroll av att 

individens behov och 

mål är beskrivna i 

syfte att det kan 

säkra att individen 

får/fått det individen 

behöver

Stickprov        20 

ärenden

1 gång per år, 

redovisas i 

Oktober

EC Utredning EC 

BoU

EC 

Ekonomienheten

Genomförandeplaner 

Socialtjänstlagen, barn 

och unga

Riktlinjer och 

genomförande av 

genomförandeplaner

Intern kontroll av 

genomförandeplaner 

upprättade av 

enheten

Stickprov 10-20 

ärenden perioden 

Jan-Sept. 

1 gång per år, 

redovisas i 

Oktober

EC Familjebasen EC 

Ekonomienheten



Upphandling och inköp Kommunens policy 

och riktlinjer för 

upphandling, samt 

LOU

Att upphandlade 

ramavtal följs och 

inköp görs enligt 

kommunens riktlinjer 

och policy för inköp 

och upphandling

Samtliga 

transaktioner på 

konton för 

materialinköp, 

drivmedel, 

konsulttjänster 

och avgifter för 

kurser, se vilka 

leverantörer vi 

har köpt från 

med eventuell 

fördjupning till 

kostnadsstället.

2 gånger per år, 

redovisas i april 

och oktober

EC 

Ekonomienhete

n

EC 

Ekonomienheten

Delegationsbeslut Stab Lagstiftning, 

socialförvalt-ningens 

delegations-ordning, 

riktlinjer och rutiner

Granskning av 

delegationsbeslut

Stickprov, minst 

10 beslut per 

myndighets-

utövande enhet 

och verksam-

hetsområde 

2 gånger per år, 

redovisas i april 

och oktober

Stabspersonal EC 

Ekonomienheten

Fördelning av ärenden 

utan biståndsbeslut, 

mottagning och 

prevention

Ruting för 

prioritering av 

serviceärenden utan 

bistånd

Granskning av att det 

finns rutin för 

prioritering av 

serviceärenden utan  

bistånd samt att den 

följs

Stickprov 5-10 

ärenden

1 gång per år, 

redovisas i 

oktober

EC Stöd och 

support

EC 

Ekonomienheten



Fördelning av ärenden 

med biståndsbeslut, 

mottagning och 

prevention

Ruting för 

prioritering av 

serviceärenden med 

bistånd

Granskning av att det 

finns rutin för 

prioritering av 

serviceärenden med 

bistånd samt att den 

följs

Stickprov 5-10 

ärenden

1 gång per år, 

redovisas i 

oktober

VC Stöd och 

support

EC 

Ekonomienheten

Oplanerade avslut 

samt orsak till avslut, 

intern öppenvård på 

Fenix

Rutin för planering 

inför behandling

Andel i behandling 

som avslutar 

oplanerat samt orsak 

till avslut

Totalgranskning 

av alla avslut 

under perioden 

januari-

september 

1 gång per år, 

redovisas i 

oktober

EC Fenix EC 

Ekonomienheten



  2022-01-13 

     SF 2022 
 

Risk- och väsentlighetsanalys 
 
Förvaltning: Socialförvaltningen 

 

En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns 

under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för 

vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En motivering ska finnas med i 

analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in alternativt inte lyfts in i den interna 

kontrollplanen. Denna mall och nedanstående matris för risk- och väsentlighetsanalys ska 

användas. Om ett arbetsmoment får 9 poäng eller mer enligt matrisen nedan och inte tas med i 

den interna kontrollplanen ska detta motiveras. Risk- och väsentlighetsanalysen ska lämnas 

till ekonomiavdelningen samtidigt som den interna kontrollplanen lämnas in. 

 

 
Matris för risk- och väsentlighetanalys 
 

 

 

Konsekvensen om ett fel uppstår är: 

1 – Försumbar  är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 

2 – Lindrig  uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 

3 – Kännbar  uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. 

4 – Allvarlig  är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. 

 

 

Sannolikheten att ett fel ska uppstå är: 

1 – Osannolik  risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå. 

2 – Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå. 

3 – Möjlig  det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå. 

4 – Sannolik  det är mycket troligt att fel ska uppstå. 

 

 
De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten enligt ovan beskriver utgångsläget för en 

specifik rutin. 

 

1-3: Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna. 

4-8: Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delar vi riskerna med annan part 

(exempelvis försäkringslösning.) 

9-12: Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan. Eventuellt behöver 

nya regelverk och/eller utbildning av personalen. Vi reducerar riskerna. 

13-16: Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera riskerna. 

 

 

 

Konsekvens 
 

     

4 – Allvarlig 4 8 12 16  
3 - Kännbar 3 6 9 12  
2 - Lindrig 2 4 6 8  
1 - Försumbar 1 2 3 4  

 1 – Osannolik 2 – Mindre 
sannolik 

3 - Möjlig 4 - Sannolik Sannolik 
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Risk & väsentlighetsanalys för socialförvaltningen 

2022 
 

 
 

 

Ramavtal, köp utanför ramavtal 
 

Köp utanför ramavtal. 

Genom upphandlade ramavtal är avsikten att kommunen ska få bästa möjliga affärsvillkor. 

Men de medför även en förpliktelse att handla det upphandlade sortimentet från 

ramavtalsleverantören. Köp från annan part kan medföra skadeståndsskyldighet motsvarande 

utebliven vinst, om det saknas giltig grund för köpet. 

 

Risk: Sannolik (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: minst 9 poäng 

 

Kontrollmomentet tas med i internkontrollplanen. 
 

Motivering: 

Granskningsresultatet för 2020 och våren 2021 visar att upphandlade ramavtal inte följts fullt 

ut, resultatet förbättrades avsevärt under hösten 2021. Vi behöver fortsätta granska våra inköp 

för att säkerställa att de är inom ramavtal och följer staden riktlinjer och policy.  

 

 
Lagstadgad kompetens hos medarbetare 
 

Socialsekreterare inom barnavård som arbetar med myndighetsutövning ska enligt lag (SOL 

3och 3:3a §) ha socionomexamen eller annan relevant examen.  

Arbetet med barn som far illa är en grannlaga och komplex uppgift. För god kvalitet ställer 

Socialstyrelsen krav på att socialsekreterarna utöver examenskravet bör ha minst 1 års 

yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Saknar personalen erfarenhet bör stöd ges under en 

period på minst ett år. 

 

Personal utan rätt kompetens och erfarenhet kan innebära att barn i behov av skydd och stöd 

inte får det stöd de behöver.  Myndighetsutövningen innebär ingående beslut i människors liv.  

Barn, ungdomar och föräldrar som kommer i kontakt med socialtjänsten har rätt att ställa krav 

på den professionelles kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.  

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 

 

 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen 2022. 
 

Motivering:  

Verksamhetsplanen 2022 anger att kontroll ska utföras som egen kontroll. 
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E-posthantering 

Samma regler om offentlighet och sekretess, registrering och utlämnande av allmänna 

handlingar gäller vid användning av e-post som vid hantering av andra handlingar. E-posten 

ska öppnas dagligen och eventuella allmänna handlingar som ska diarieföras ska överlämnas 

till registratorerna. 

Om e-posten inte öppnas dagligen eller vidarebefordras vid frånvaro kan hantering av 

anmälningar, ansökningar eller andra handlingar av vikt som ska registreras fördröjas oskäligt 

länge. 

 
• Risk för att regler om handlingarnas offentlighet och registrering inte följs 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 

 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 
Motivering:  

Det finns övergripande rutiner samt enhetsspecifika rutiner för hantering av e-post. Händelser 

som följd av att dessa inte följs och som uppmärksammas hanteras som avvikelse enligt 

särskilda rutiner och följs upp av förvaltningens kvalitetssamordnare. 

  
 

Delegationsbeslut  

Handläggarna fattar beslut på delegation från socialnämnden. Besluten ska följa antagen 

delegationsordning och följa de delegeringsregler samt riktlinjer för respektive verksamhet 

som socialnämnden har antagit. Dokumentation av besluten ska följa lagstiftning (SoL), 

dokumentationsföreskrifter (SOSFS 2014:5) och antagna riktlinjer. 

 
• Risk för felaktiga beslut 

• Risk för rättsosäkerhet på grund av bristfälligt underbyggda, motiverade och 

dokumenterade beslut 

• Risk för överskridande av befogenhet 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 

 

Kontrollmomentet tas med i internkontrollplanen. 
 

Motivering:  
2021 års resultat visade att det fanns avvikelser i 2 av 34 granskade ärenden. Vi behöver utöka 

antalet ärenden som granskas för att göra en bättre kartläggning över var felen sker och vilka 

åtgärder som bör införas.  
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Serveringstillstånd 

 
Ett serveringstillstånd krävs enligt svensk lagstiftning för att servera alkohol till allmänheten 

eller till slutna sällskap. Möjliga risker om man brister i rutiner och uppsatta mål avseende 

serveringstillstånd är: 

• För långa handläggningstider 

• Rättsosäkerhet och bristande objektivitet 

• Bestämmelser och kriterier inte är publicerade och kända i förväg 
 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt 9 poäng 
 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 
Motivering:  

Riktlinjer och rutiner som överensstämmer med lagstiftning finns och efterföljs. Det görs en 

årlig rapportering till nämnden i januari månad. Därför tas momentet inte med i 

internkontrollen.  
 

 
Tillsynsplan  

 

Enligt 9 kap 2 § Alkohollagen har kommunen och Polismyndigheten ansvar för tillsyn över 

efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker och över 

detaljhandel med folköl. Kommunen har enligt samma lagrum en skyldighet att upprätta en 

tillsynsplan och att inge den till Länsstyrelsen. Tillsynsplanen för antagen för 2020 anger att 

samtliga stadigvarande och tillfälliga tillstånd i kommunen ska besökas årligen (yttre tillsyn). 

Inre tillsyn ska genomföras årligen för samtliga tillståndshavare i kommunen. Möjliga risker 

om man brister i rutiner och uppsatta mål/plan avseende alkoholtillsyn är: 

 

• Tillsynsplanen redovisas inte till Länsstyrelsen. 

• Tillsynen utförs inte i tillräcklig omfattning. 

• Missförhållanden på serveringsställena blir inte uppmärksammade och åtgärdade. 

  

Risk: Möjlig (3) avseende stadigvarande och tillfälliga tillstånd till allmänheten 

Väsentlighet: Kännbar (3) avseende stadigvarande och tillfälliga tillstånd till allmänheten 

Totalt: 9 poäng 

 

Risk: Möjlig (3) avseende tillstånd till slutna sällskap 

Väsentlighet: Försumbar (1) avseende tillstånd till slutna sällskap 

Totalt: 3 poäng 

 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 

 

Motivering:  
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Det fanns avvikelser vid kontroll 2020. Pandemin har gjort att kontroller inte kunnat 

genomföras på tillfredställande vis. Riktlinjer och rutiner som överensstämmer med 

lagstiftning finns och efterföljs. Det görs en årlig rapportering till nämnden i januari månad. 

Därför tas momentet inte med i internkontrollen. 

 

 
Åtgärder efter lex Sarah-utredningar 

 

Enligt 14 kap 3-6 §§ ska den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten rapportera, 

dokumentera, utreda och avhjälpa uppmärksammade missförhållanden eller risker för 

missförhållande. Hantering och analys av rapporter om missförhållanden och övriga 

avvikelserapporter ligger till grund för en systematisk och fortlöpande utveckling och säkring 

av verksamhetens kvalitet. 

 

• Lagstadgade krav på kvalitetssäkring 

• Rättssäkerhet för enskild 

• Risk för konsekvenser för enskild 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 

 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 

Motivering:  

Tas med i verksamhetsplanen som egenkontroll.   
 

Verksamheter 
 

Förhandsbedömningar, barn och unga 
Anmälningar som inkommer gällande barn som riskerar att fara illa (sk orosanmälningar) ska 

handläggas skyndsamt. Senast inom 14 dagar ska det beslutas om utredning ska inledas eller 

ej (tiden kan förlängas om det finns synnerliga skäl). Risk att bedömningen drar ut i tid om 

man inte får kontakt med vårdnadshavare, arbetsbelastningen är hög eller frånvaro av 

personal.  

 

Risk: Möjligt (3) 

Väsentlighet: Allvarlig (4) 

Totalt 12 poäng 
 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 

Motivering:  

Det fanns avvikelser 2020 och 2021. Verksamhetsplanen 2022 anger att kontroll ska utföras 

som mål för verksamheten i syfte att uppföljningar och rapportering av granskningen ska 

kunna ske oftare till nämnden.   
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Barnperspektiv, barn och unga 

 

Barn ska vara delaktiga i och ha inflytande över utredningar som berör dem. Det ska finnas en 

redogörelse för barnets vilja i den skrivna utredningen. 

 

Risk: Möjligt (3) 

Väsentlighet: mindre sannolik (2) 

Totalt 6 poäng 
 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 
Motivering:  

Kontroll av att utredningar har ett tydligt barnrättsperspektiv ska utföras som egenkontroll 

enligt verksamhetsplan.  
 

 

Förlängning av utredningstid, barn och unga 

 
Utredningar gällande barn ska bedrivas skyndsamt och avslutas inom 4 månader. Finns det 

särskilda skäl kan utredningstiden förlängas. Beslut om förlängning är delegerat till 

socialnämndens arbetsutskott och ska registreras i Viva.  

 

Risk: möjlig (3) 

Väsentlighet: kännbar (3) 

Totalt 9 poäng 
 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 
Motivering:  

Kontrollmomentet ska utföras som egenkontroll enligt verksamhetsplan. 
 

 

Besöka placerade barn 

 

Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är 

lämplig utifrån barnets behov och önskemål, rekommendation, 4 ggr/år, 6 kap 7 c § andra 

stycket SoL. Risk att barnet inte kommer till tals om samtal inte sker. 

 

Risk: möjlig (3) 

Väsentlighet: kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 
 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 
Motivering:  

Kontrollmomentet ska utföras som egenkontroll enligt verksamhetsplan. 
 

 

Barnperspektiv, Vårdnads- boende- och umgängesärende 
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I ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge ska hänsyn tas till barnets vilja med 

beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap 2 a § föräldrabalken. Utredaren ska förmedla 

till domstol hur barnet tänker, upplever sin situation och vilka synpunkter barnet har. 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 
 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 
Motivering:  

Kontroll av att utredningar har ett tydligt barnrättsperspektiv ska utföras som egenkontroll 

enligt verksamhetsplan.  
 

 

Övervägande, barn och unga 

 
Minst var 6:e månad ska placering övervägas enligt 6 kap 8 § SoL. Beslut om övervägande är 

delegerat till socialnämndens arbetsutskott och ska registreras i Viva. Risk att barnets behov 

inte tillgodoses om övervägande av placering inte görs. 

 

Risk: möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 
 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen.  
 

Motivering:  

Rutinen bedöms fungera. 
 

 

Övervägande vårdnadsöverflytt när ett barn varit placerat i 3 

år (SoL) 

 

• Rättssäkerhet 

• Förtroende 

• Barnets trygghet 

• Kostnader 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 

 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 

Motivering:  

Rutin bedöms fungera. 
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Utredningstider SoL, vuxna 

Enligt riktlinjerna för handläggning skall en utredning pågå i högst fyra månader. Om 

utredningen drar ut på tiden kan det ta lång tid innan den enskilde får behövlig insats. Det 

föreligger även en risk att nya utredningar fördröjs om pågående utredningar inte blir klara. 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 
 

Kontrollmomentet tas inte med i internkontrollplanen. 
 
Motivering:  

Kontrollmomentet följdes upp som verksamhetsmål 2018 och målet var uppföljt till 100 %. 

Riktlinjer och rutiner bedöms fungera.  
 

 

Genomförandeplaner socialtjänstlagen, vuxna 

 

Enligt riktlinjer för Verksamhetsområde Vuxna ska kontakt på Novagården tillsammans med 

klienten göra en genomförandeplan i utförarmodulen för att praktiskt lägga upp arbetet. 

Genomförandeplanen skall innehålla tydliga mål och delmål där klienten får hjälp att 

formulera vad som skall uppnås under insatsen för att klienten skall känna att insatsen har 

varit till hjälp och att insatsen kan avslutas. Om genomförandeplan inte upprättas finns risk 

för dålig effekt av den beslutade insatsen. 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 
 

Kontrollmomentet tas med i intern kontrollplanen. 
 

Motivering:  

Novagården genomförde en granskning under 2021 och upptäckte ett par brister. Momentet 

går vidare till 2022 års internkontrollplan och utökas till Novagården och Fenix.  
 

 

Planer för vården som anordnas, vuxna och barn och unga 

 

Individens behov och mål ska vara beskrivna i syfte att säkerställa att individen får/fått det 

den behöver och att målen med vården är uppfyllda. Risk för dålig effekt och bristande 

kvalitet av beviljade insatser om det inte behov och mål är tydligt beskrivna i planer 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 
 

Kontrollmomentet tas med i internkontrollplanen. 
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Motivering:  

Det har inte upptäckts några avvikelser vid kontrollen som utfördes 2021. I 2022 års 

granskning ämnar vi att fokusera på kvalitén och innehållet i vårdplanerna.  

 

 

 

Genomförandeplaner socialtjänstlagen, barn 

 

Enligt riktlinjer för Verksamhetsområde Vuxna ska kontaktperson på Familjebasen göra en 

genomförandeplan i utförarmodulen för att praktiskt lägga upp arbetet. Genomförandeplanen 

skall innehålla tydliga mål och delmål där klienten får hjälp att formulera vad som skall 

uppnås under insatsen för att klienten skall känna att insatsen har varit till hjälp och att 

insatsen kan avslutas. Om genomförandeplan inte upprättas finns risk för dålig effekt av den 

beslutade insatsen. 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 
 

Kontrollmomentet tas med i intern kontrollplanen. 
 

Motivering:  

Verksamheten ser behov av att följa upp genomförandeplaner för att skapa en effektiv 

vårdkedja för individen och förbättra samarbetet mellan myndighet och utförare.  
 

 

Fördelning av ärenden med- och utan bistånd 

 

Alla ärende ligger i samma pärm; VNR, Barn- och familj, Vuxna. I VNR-ärende görs ingen 

säkerhetsplanering eftersom det är ett ärende utan bistånd. Ett ärende ligger i pärmen i upp till 

tre månader beroende på arbetsbelastning. För ärenden utan bistånd behöver enheten ha en 

rutin för hur ärenden ska prioriteras och följas upp. För ärenden med bistånd bör enheten ha 

en rutin för hur ärenden ska prioriteras och följas upp, här bör prioritering göras i dialog med 

enhetschef på utredning.  

 

Risk: Sannolik (4) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 12 poäng 
 

Kontrollmomentet tas med i intern kontrollplanen. 
 

Motivering:  

Eftersom det finns risk för att ärenden kan prioriteras fel vill verksamheten kontrollera hur 

hanteringen går till. För ärenden med bistånd ska prioritering göras i dialog med enhetschef på 

utredning. Det behövs tydliga rutiner och arbetsprocesser för att individen inte ska påverkas 

negativt och stöd-/vårdkedjan ska fungera.  
 

 

Överlämning av ärenden, vid vårdnadsöverflytt 
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Det kan uppkomma brister vid överlämningen mellan Familjerättsenheten och 

Familjehemsenheten där det saknas tydliga rutiner och ansvar vilket påverkar 

handläggningsprocessen. Handläggare gör individuella bedömningar och 

informationsöverföringen till föräldrar ser olika ut. Konsekvens blir rättsosäkerhet för barnet 

och de vuxna runt barnet. 

 

Risk: Mindre sannolikt (2) 

Väsentlighet: Allvarlig (4) 

Totalt: 8 poäng 
 

Kontrollmomentet tas inte med i intern kontrollplanen. 
 

Motivering:  

Punkten behöver hanteras i annat forum för att klargöra ansvarsfördelningen och 

vidareutveckla rutinerna. Förvaltningens kvalitetsutvecklar tittar vidare på rutinen och 

arbetsprocessen tillsammans med verksamheten.  
 

Överlämning av ärenden, från barnsekreterare till 

familjehemsenheten 

 

Det kan ibland vara oklart när och hur överlämning av ärende ska ske då checklistan inte är 

uppdaterad. Ärende stannar kvar hos socialsekreterare vilket innebär att socialsekreteraren blir 

överbelastad och vid akuta ärende prioriteras detta. Överlämning kan inte ske förrän det finns 

en resurstilldelning i Viva. Konsekvens är att det finns en risk att handläggare missar 

information gällande barnets behov, fördröjer behandlingstid, det är otydligt för både barn, 

familj och handläggare. 

 

Risk: Mindre sannolikt (2) 

Väsentlighet: Allvarlig (4) 

Totalt: 8 poäng 
 

Kontrollmomentet tas inte med i intern kontrollplanen. 
 

Motivering:  

Punkten behöver hanteras i annat forum för att klargöra ansvarsfördelningen och utveckla 

rutinerna. Förvaltningens kvalitetsutvecklar tittar vidare på rutinen och arbetsprocessen 

tillsammans med verksamheten.  
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Omorganisation Familjehemsenheten
  

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att omorganisera Familjehemsenheten och inrätta en ny 
tjänst som enhetschef för familjehemssekreterarna. 

Beskrivning av ärendet

En översyn har gjorts av verksamhetsområde barn och unga som innebär följande: 
Att tjänsten som specialistsocialsekreterare avvecklas och att en ny tjänst som 
enhetschef för familjehemssekreterarna inrättas. Enheten kommer då att ledas och 
styras av två enhetschefer med VEPA-ansvar för varsin grupp, barnsekreterare 
respektive familjehemssekreterare. De två grupperna inom enheten har ett 
gemensamt uppdrag utifrån olika roller och de ska därför tillhöra samma enhet, 
familjehemsenheten (jämför utredningsteamen, utredningsenheten). Specialist-
socialsekreterare roll upplevs otydlig och när den inrättades fanns det 
specialistsocialsekreterare inom utredning som nu är avskaffade. Att liksom inom 
utredningsenheten ersätta den med en chef blir därmed en tydligare organisation 
med gemensam struktur.  
 
Familjehemsenheten står inför stora ekonomiska utmaningar och verksamheten 
behöver utvecklas för att bli självförsörjande vad gäller familjehem i stället för att 
anlita konsulentstödda familjehem. Åtgärder i form av en ny mentorsbaserad modell 
inspirerad av Mockingbird family model är beslutad av socialnämnden i december 
2021. För att implementera, driva och utveckla verksamheten krävs ett nära och 
tillgängligt ledarskap. Att organisera i mindre grupper med ett nära ledarskap, korta 
beslutsvägar och hög tillgänglighet har visat sig vara en framgångsfaktor inom 
övriga delar av verksamhet barn och unga. Strukturen har ökat, personalomsättning 
har minskat och effektiviteten har ökat som en konsekvens av omorganisationen av 
utredning barn och unga. Att gå i samma riktning inom familjehemsenheten är 
därmed en beprövad, naturlig och logisk utveckling av verksamheten för att skapa 
en hållbar och attraktiv arbetsplats. 
 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Barnperspektivet 

Den planering vi har bidrar till enbart positiva konsekvenser för barn, unga och 
vuxna i Hässleholm. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Omorganisationen finansieras till allra största del genom att tjänsten som specialist-
socialsekreterare avvecklas. Därmed frigörs utrymme till en ny tjänst. Dock är lönen 
för tjänsten som enhetschef något högre. Denna skillnad kommer att finansieras 
genom omfördelning av budgeten inom verksamhetsområdet. De senaste årens 
budgetunderskott har inte bestått i överskridna personalkostnader utan utfallet i 
personalbudgeten har slutat i överskott med bred marginal. Därav finns utrymme 
att täcka skillnaden för löneskillnaden mellan specialist-socialsekreterare och 
enhetschef inom nuvarande budgetram. 

 

Facklig samverkan 

Organisationsförändringen har samverkats 2021-11-10 och de fackliga 
organisationerna ställer sig bakom arbetsgivarens förslag till beslut. 

Sändlista:

Petter Hector  
Socialförvaltningen 
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