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Kallelse till Socialnämnden  

Tisdagen den 17 januari 2023, kl. 15:00 
Visheten, Tingshusgatan 1 
 
I tur att justera:  Jörgen Nilsson (M) 
Ersättare:  Lena Nilsson (S) 
Tid och plats för justering: Socialförvaltningen, den xx januari 2023 
 

Föredragningslista    

 

 Ärenden Föredragningslista Till 

1. Upprop   

2. Protokollsjustering    

3. Information från HR Katarina Borg, HR-
specialist  

 

4. Anmälan av delegationsbeslut 

Handlingar 

 • Förrättningsersättning utbildning 2022-12-15 

 • Utredning och beslut avseende åtgärd gällande 
serveringstillstånd på The Crown 

 • Anmälan upphörande av serveringstillstånd 
Lillemors Mat och Catering Hässleholm 

 • Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 
2022-12-20 

 • Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 
2023-01-10 

   

5. Övriga anmälningar 

Handlingar  

 • Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 
2022-12-05 avseende ärendet ”Strategisk plan 
2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025” § 159 
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 Socialnämnden  

 

 

 

 • Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 
2022-12-05 avseende ärendet ”Elektroniska 
underskrifter i Hässleholms kommun” § 160 

 • Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 
2022-12-14 avseende ärendet ”Fördelning av 
statliga medel kopplade till kommunens 
hanteringsansvar gällande bostäder till ukrainska 
flyktingar som säker skydd enligt 
massflyktsdirektivet” § 224 

 • Protokollsutdrag från 
Arbetsmarknadsnämnden 2022-12-13 avseende 
ärendet ”Revidering av Hässleholms kommuns 
integrationsstrategi” § 99 

6. Internkontrollplan 2023 med granskningsrapport 

för 2022 

Handlingar 

 • AU 2023-01-10 § 3 

 • Presentation om Internkontrollplan 2023 med 
granskningsrapport för 2022 

 • SF tjänsteskrivelse 2023-01-04 

 • Internkontrollplan 2023 

 • Risk- och väsentlighetsanalys 2023 

Omid Ismail, 
ekonomichef 

 

7. Budget 2023  

Handlingar  

 • Förvaltningssamverkan 2023-01-11 § 15 

 • AU 2023-01-10 § 4 

 • SF tjänsteskrivelse 2023-01-04 

 • Budget 2023 

 • Konsekvensbeskrivning Ekonomi 

 • Konsekvensbeskrivning Fenix vuxna 

 • Konsekvensbeskrivning 
Förebyggandecentrum 

 • Konsekvensbeskrivning IoFS 

 • Konsekvensbeskrivning Kommunikatör 

 • Konsekvensbeskrivning Placeringssamordnare 

Sus Lantz, socialchef 
och Omid Ismail, 
ekonomichef 
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 Socialnämnden  

 

 

 

 • Konsekvensbeskrivning Staben 

 • Konsekvensbeskrivning Verksamhetschef 

8. Socialchefen informerar Sus Lantz, socialchef  

9. Övriga frågor    

 
Socialnämnden  

 

Sven Lundh (SD) 
Ordförande 

Elin Hesslefors 
Sekreterare 

 



Upprop



Protokollsjustering
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H ·ssl holms 
kommun 

Förrättningsersättning utbildning 2022-12-15 

Beslut 
Socialnämndens ordförande beslutar att godkänna förrättningsersättning för 
utbildningstillfålle den 15 december 2022 till stundande vice ordförande för 
Socialnämnden (mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-21), Jörgen Nilsson (M). 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningens syftar till att förbereda nämnda politiker i sin stundande roll som vice 
ordförande i Socialnämnden genom att ge honom framför allt de juridiska kunskaper som 
krävs för att kunna genomföra ett fullgott arbete i sin nya roll. 

Hässleholm den 6 december 2022 

ORDFÖRANDE ~~ 
ROBIN GUSTAVSSON (KD) 



Hässleholms 
kommun 

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

BESLUT 

Datum 

2022-10-17 
Diarienummer 

016-2022-00040 

Pub & Restaurang Ahlström AB 

Logementsvägen 4 
281 35 Hässleholm 

1(3) 

Utredning och beslut avseende åtgärd gällande serveringstillstånd på The 
Crown 

Tillståndshavare 
Pub & Restaurang Ahlström AB 
Org.nr 556538-7189 
Logementsvägen 4 
281 35 Hässleholm 

Serveringsställe 
The Crown 
Järnvägsgatan 7 
281 31 Hässleholm 

Beslut 
Tillståndshavaren Pub & Restaurang Ahlström AB, med serveringsställe The Crown på 
Järnvägsgatan 7, 281 31 Hässleholm, meddelas en erinran. 
(Alkohollagen 9 kap 17 §) 

Skäl för beslut 
Vid inre tillsyn av The Crown i Hässleholm, framkom ett missförhållande som föranleder 
en åtgärd enligt Alkohollagen. Eftersom tillståndshavaren visat att man är medveten om 
problemet och att missförhållandet inte upprepats i år, innan denna utredning inleddes, 
bedöms att åtgärden kan stanna vid en erinran. 

Utredning i ärendet 

Utredningen avser 
Pub & Restaurang Ahlström AB har 2002-03-05 meddelats tillstånd att servera starköl, vin, 
sprit och andra jästa alkoholdrycker på serveringsstället The Crown. Socialförvaltningen har 
på nedan angivna skäl fått anledning att utreda om serveringsverksamheten bedrivs i enighet 
med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt om åtgärd i form av ytterligare villkor, erinran, 
varning eller återkallelse är aktuell. 



Skäl som föranleder tillsyn · 
Ime tillsyn genomfördes enligt kommunens tillsynsplan. 

Uppmärksammat missförhållande 
Att tillståndshavaren inte följt Aktie bo lagslagen när det gäller årsredovisningarna för 2019 
och 2020. Årsredovisningarna har enligt uppgift från Bolagsverket inte upprättats inom 
föreskriven tid. Årsredovisning för 2021 har upprättats i tid. 
Enligt ett rättsfall i Högsta Domstolen, NJA 2004/618, är det ett bokföringsbrott av 
normalgraden att upprepade gånger inte upprätta årsredovisning i tid. 
I förhållande till den tid för upprättande som gäller enligt årsredovisningslagen 

(1995:1554) är förseningen längre än det ser ut, eftersom det i 8 kap. 2 § nämnda lag 
föreskrivs att årsredovisningen skall lämnas till revisorerna senast sex veckor före den 
ordinarie bolagsstämma där den skall behandlas. 

Alkohollagen 

Tillstånd 
8 kap. 12 § 
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han med hänsyn till sina personliga 
och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp 
i denna lag. 

Tillsyn 
9 kap. 17 § 
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en eriman, eller i allvarligare . 
fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte 
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Kommunicering med tillståndshavaren 
Meddelande om inledd tillsynsutredning skickades till tillståndshavaren 2022-10-18. 

Tillståndshavarens uppfattning och vidtagna åtgärder 
Efter att ha fått utökad tid för att yttra sig inkom tillståndshavarens yttrande 2022-11-08. 
Man uttrycker att man är medveten om att årsredovisningarna upprättats för sent. En 
förklaring 2019 var att de så kallade pandemistöden var försenade och det bidrog till att 
årsredovisningen inte blev klar i tid. För 2020 anser man att årsredovisningen egentligen 
var i tid, men att den blivit feldaterad. Tillståndshavarens avsikt är att följa 
Aktiebolagslagen och man kommer fortsättningsvis se till att årsredovisning upprättas i 
rätt tid, vilket man också gjort för 2021. 

Hässleholm 2022-12-12 

~~/JA 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 



Bilagor 
Tillståndshavarens yttrande 

Information om hur man överklagar 

Om Ni inte är nöjd med detta beslut kan Ni skriftligen överklaga det. Ange i skrivelsen vilket beslut Ni 
överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som Ni 
önskar samt motivering till Ert yrkande. 

Skrivelsen skall vara undertecknad av Er och bör vara ställd till Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen skall 
dock lämnas in eller sändas till Tillståndsverksamheten, Socialförvaltningen, Hässleholms kommun, 281 80 
Hässleholm, för att uppenbara felaktigheter i beslutet skall kunna rättas. Om socialnämnden inte ändrar beslutet 
som Ni vill, kommer handlingarna att översändas till Förvaltningsrätten för prövning. 

Tillståndsverksamheten måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars 
kan överklagandet inte prövas. 



BetrThe Crown Hässleholm 

Hässleholms Kommun 

Tillstå ndsinspektör 

Emma Noble 

Vi är medvetna om att vi inte följt aktiebolagslagen avseende tidpunkten för upprättande av 

årsredovisningen för 2019 och 2020. 

En förklaring för 2019 var att pandemin orsakade stor skada för vår bransch och försenade vår 

årsredovisning pga handläggning av stöden till branschen. Årsredovisningen för 2020 upprättades allt 

i tid, men dateringen vid undertecknandet blev fel, det skulle varit den 30/6 och inte den 2/7. 

Årsredovisningen har inte i något fall lämnats in för sent till bo lagsverket, den har varit bolagsverket 

tillhanda senast 31/7 och därav kunnat handläggas och blivit offentlig inom korrekt tid. Men vi är 

medvetna om att det är ett fel att vi inte färdigställt Årsredovisningen inom 6 månader och kommer 

fortsättningsvis följa aktiebolagslagen även på denna punkt. 

Årsredovisningen för 2021 är undertecknad och inlämnad i rätt tid. 

Hässleholm 2022-11-03 

Mathias Berglund 

~~ 
Undertecknad bekräftar ovanstående 

~~ 
Tony Svensson 

Auktoriserad revisor 



··ssl holms 
kommun 

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

TJÄNSTEUTLATANDE 

Datum 

2022-12-28 

Lillemor Badri 

Diarienummer 

013-2022-0004 7 

Lillemors Mat o Catering .AB 

Bokebergsgatan 9 

281 48 Hässleholm 

Återkallelse av serveringstillstånd 

Namn 
Org.nr. 
Adress 

Lillemors Mat o Catering AB 
559211-7518 
Kommendörsgatan 15 
281 35 Hässleholm 

1 (1) 

Tillståndshavaren enligt ovan, har 2022-12-21 inkommit med Anmälan om att 
serveringstillståndet ska upphöra från 2022-12-16, då företaget upphört med sin verksamhet 
på den adressen. 

Beslut: 

Det stadigvarande serveringstillståndet för Lillemors Mat o Catering AB på 
Kommendörs gatan 15 i Hässleholm, utfärdat 2019-11-14, återkallas då 

1. tillståndet inte längre utnyttjas, 

(9 kapitlet 18 § Alkohollagen) 

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

Hässleholm 2022-12-28 

', 
•1~1in1vi 

Emma Noble 
Tillståndsinspektör 

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



H··ssl ho ms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid : 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMAN'IRÄDESPROTOKOLL 

Ordföranderummet, Tingshusgatan, 2022-12-20, kl. 08:30-10:00; 10:20-11:15 

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

Sus Lantz, socialchef §§ 71-72 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 71-72 
Petter Hector, verksamhetschef §§ 71-72 
Julia Staf, socionomkandidat §§ 71-72 

Lena Nilsson (S) 
Sven Lundh (SD) 

Socialförvaltningen, den 20 december 2022 

§§ 71-72 

Sekreterare 

Ordförande 

Elin Hes,tle/or, - / 

~ Ucbr~ 
Robin Gustavsson (KD) 

Justerare ~ J/~ 
Lena Nilsson (S) 

1 (5) 



H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAJ\1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-20 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-12-20 

2022-12-20 

2023-01-10 

Socialförvaltningen 

2023-01-17 

--~ --

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

2 (5) 



H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

Anmälan av delegationsbeslut 

Övriga anmälningar 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-20 

Utdraget bestyrkes 

§ 71 

§ 72 

3 (5) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-20 

H .. si holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 71 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/800-1 
Socialförvaltningen - Ordförandebeslut, förrättningsersättning utbildning 2022-
12-15 

SF 2022/814-1 
Socialförvaltningen - Utredning och beslut avseende åtgärd gällande 
serveringstillstånd på The Crown 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

4 (5) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-20 

H .. si ho ms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 72 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/770-3 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-12-05 
avseende ärendet "Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025" § 159 

SF 2022/770-4 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-12-05 
avseende ärendet "Elektroniska underskrifter i Hässleholms kommun" § 160 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

j( 

5 (5) 



H .. ssleholms 
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 1 (7) 

Ordföranderummet, Tingshusgatan 1, 2023-01-10, kl. 08:30-09:50; 10:10-11 :25 

Sven Lundh (SD), ordförande 
Jörgen Nilsson (M), vice ordförande 
Lena Nilsson (S) 

Sus Lantz, socialchef §§ 1-4 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 1-4 
Petter Hector, verksamhetschef §§ 1-4 
Omid Ismail, ekonomichef §§ 3-4 

Lena Nilsson (S) 
Jörgen Nilsson (M) 

Socialförvaltningen, den 10 januari 2023 

§§ 1 -4 

Sekreterare 
Elin Hessle~ 

Ordförande S~ lV'-"J"'-

Justerare 

Sven Lundh (SD) 

k,A~ 
Lena Nilsson (S) 



H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2023-01-10 

2023-01-10 

2023-01-31 

Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering xl Utdraget bestyrkes 

2 (7) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

Anmälan av delegationsbeslut 

övriga anmälningar 

Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

lnternkontrollplan 2023 med granskningsrapport 2022 

Budget2023 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 1 

§2 

§3 

§4 

3 (7) 



H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022-7 562 
Socialförvaltningen - Anmälan upphörande av serverings tillstånd Lillemors Mat 
och Catering Hässleholm 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

S,L_ J{ 
Utdraget bestyrkes 

4 (7) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§2 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/820-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-14 
avseende ärendet "Fördelning av statliga medel kopplade till kommunens 
hanteringsansvar gällande bostäder till ukrainska flyktingar som säker skydd enligt 
massflyktsdirektivet" § 224 

SF 2022/824-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Arbetsmarknadsnämnden 2022-12-13 
avseende ärendet "Revidering av Hässleholms kommuns integrationsstrategi" § 99 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

5 (7) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§3 

lnternkontrollplan 2023 med granskningsrapport 2022 
Dnr: SF 2023/8 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

1. Plan för intern kontroll 2023 med tillhörande Risk- och väsentlighetanalys 
godkänns. 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2022 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 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. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Sus Lantz 
Socialchef 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 (7) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§4 

Budget 2023 
Dnr: SF 2023/7 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Att förvaltningen gör, de i bilagt underlag presenterade effektiviseringarna, för att få 
en budget i balans inför 2023 och viss mån 2024. 

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

Yrkande 
Sven Lundh (SD) och Jörgen Nilsson (M) yrkar bifall. 

Beskrivning av ärendet 
Se bilaga Budget 2023. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

S_L. % 
Utdraget bestyrkes 

7 (7) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

§ 159 

Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025 
Dnr: KLF 2022no1 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen plan för behandling av strategisk plan 
2023-2025 med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2023. 

3. Kommunstyrelsen far under år 2023 låna 149 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige besluta om att ge följande 
uppdrag enligt nedan. 

Uppdrag till kommunstyrelsen: 

1. Utreda förutsättningar för samordning av ordningsvakter och väktare. 
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 29 mars 2023. 

2. Utreda förutsättningar för införande av en gemensam inloggning, så kallad 
"Mina sidor", för kommunens olika e-tjänster såsom ansökningar för 
ekonomiskt bistånd, bygglov med mera. Resultatet av uppdraget ska ske 
som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till tekniska nämnden: 

3. Utreda möjligheten, inom ramen för måltidsorganisationen, att återinföra 
varm mat i samtliga hemtjänstdistrikt med kyld mat som ett valbart 
alternativ. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Kommunful lmäktige 

Utdraget bestyrkes 
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Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden: 

4. Utreda, i samråd med tekniska nämnden, att årskurs 7-9 på Linneskolan och 
Läredaskolan organiseras tillsammans på Läredaskolan från och med 
höstterminen 2024. Resultatet av uppdraget ska ske som ett 
infonnationsärende på kommunstyrelsen den 26 april 2023. 

5. Utreda förutsättningar för resursskolor så att inrättandet kan ske under 
mandatperioden. Delredovisning av uppdraget ska ske som ett 
informationsärende på kommunstyrelsen den 29 m2.rs 2023. 

Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden; 

6. Utreda, i samråd med tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, en samlokalisering av arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamhet i lokaler på Linneskolan där nuvarande årskurs 7-9 inryms. 
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till miljö- och stads byggnadsnämnden: 

7. Klimatväxlingsmodellen pausas från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2024. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets, Miljöpartiets, Liberalernas och 
Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Lina Bengtsson (M), Simon Berneblad (KD), Ulf Berggren 
(SD), Urban Widmark (M), Paul Thurn (SD), Stefan Larsson (M), Sven Lundh (SD) 
och Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Wallentheim (S), Magnus Akeborn M,Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), 
Benny Petersson (S), Connie Asterman (S), Anna Wallentheim (S), Lena Nilsson (S), 
Christer Welinder (S) och Johan Lindman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 
och Vänsterpartiets förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025 med de beslutsförslag och uppdrag som framgår däri. 

Björn Widmark (FV) och Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till Folkets väls förslag till 
Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Kommunfullmäktige 
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Anders Edwall (C), Magnus Olsson (C), Ann-Kristine Johnsson (C) och Anna 
Pålsson (C) yrkar bifall till Cente1partiets förslag till Strategisk plan med Budget 
2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Thomas Haraldsson (L) och Thomas Nilsson (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag 
till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Arberesha Sabani (MP) och Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets 
förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Ärendets behandling i kommunfullmäktige 

Gruppledarnas presentation av budgetförslag 
Gruppledarna för respektive parti inleder med en högst fem minuter lång 
presentation enligt ordningen nedan och yrkar bifall till sina respektive förslag. 

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

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

Sammanträdet qjourneras kl. 10.10-10.25. 

Debatt 
Kommunstyrelsens förslag till budget debatteras varje nämnd för sig (driftbudget 
och investerings budget samtidigt) med högst 3 minuters inlägg. 

Strategisk plan, debatt per sida 

Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till Strategisk plan med 
budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Kommunstyrelsen 

Irene ilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Sammanträdet qjourneras kl. 11.58-13.17. 

Kommunfullmäktige 
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Närvaro: Kl. 13. 25 anländer Charlotta Ero!dsson {M.) till sammanträdet och Kan·n Axelsson 
(M) lämnar. Axel Johnsson (M) som ersatt Charlotta Eroldsson ersätter nu istället Karin 
Axelsson. 

Benny Petersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag 
till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunrevisionen 

Magnus Olsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk pbn med 
budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Arbetsmarknadsnämnd 

Urban Widmark (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kultur- och fritidsnämnd 

Paul Thum (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Connie Asterman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Ann-Kristine Johnsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk plan 
med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Sammanträdet cycmrneras kl. 14.45-15.15. 

Anna Wallentheim (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Barn- och utbildningsnämnd 

Närvaro: Jerry Andersson (S D) lämnar sammanträdet kL 14 .4 5 under qjourneringen. Ken 
Breisch (M) fjänstgö'r från kl 15. 4 9. Katarina Olsson (V) lämnar sammanträdet kL 15.40 
under debatten om k1tltJ1r- och fritidsnämnden. Pierre Bäckman (V) !fänstgö'r i hennes ställe från 
kl 15.49. Anna Wa!lentheim (SJ lämnar sammanträdet kl 15.49 och Ingrid l'{yman (SJ 
!f änstgö'r i hennes stälie. 

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

Kommunfullmäktige 
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Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till Folkets väls förslag till Strategisk plan med 
budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Socialnämnd 

Närvaro: Anna Pålsson (C) anländer och (jänstgör från kL 16.08. 

Sven Lundh (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anna Pålsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till Strategisk plan med 
budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Lena Nilsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 
Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Omsorgsnämnd 

Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Christer Welinder (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 

Johan Lindman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag 
till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Thomas Nilsson (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till Strategisk plan med 
budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

Specifikation till finansförvaltningen 

Sammanträdet qjourneras kL 17.30-18.00. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsens förslag till 
beslut 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. 

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

32 ja-röster och 18 nej-röster lämnas. 11 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Hanna Nilsson (SD) Ja Lena Wallentheim (S) 

Lina Bengtsson (M) Ja Joachim Fors (S) 

Ulf Berggren (SD) Ja Mohamed Chehade {V) 

Patrik Jönsson (SD) Ja Irene Nilsson {S) 

Stefan Larsson (M) Ja Christer Welinder (S) 

Erika Heil-Utbult (KD) Ja Lena Nilsson {S) 

Sven Lundh (SD) Ja Benny Petersson (S) 

Susanne Lottsfeldt {SD) Ja Connie Asterman {S) 

Urban Widmark (M) Ja Thomas Lindell {S) 

Hanna Sjöstrand (SD) Ja Meta Jarl (S) 

Charlotta Eroldsson (M) Ja Johan Lindman {S) 

Paul Thurn (SD) Ja Nellie Krabbe {V) 

Jens Lindholm (SD) Ja Andreas Dahlberg (S) 

Torsten Nilsson (M) Ja Monica Ero (S) 

Daniel Talmid (SD) Ja Magnus Åkeborn (V) 

Torgny Holmberg (SD) Ja Ola Lindahl (S) 

Margreth Segerstein (M) Ja Ingrid Nyman {S) 

Anita Nilsson (SD) Ja Pierre Bäckman {V) 

Simon Berneblad (KD) Ja Totalt 

Jonny Dolkow {SDJ Ja 

Joakim Karlsson (M) Ja 

Mikkel Jönsson Vaerge (SD) Ja 

Erik Berg {M) Ja Ledamot/tjänstgörande ersättare 

Cecilia Tönning (SD) Ja Björn Widmark (FV) 

Karina Olsson {SD) Ja Anders Edwall (C) 

Kristina Lind (M) Ja Thomas Haraldsson (L) 

Sverre Albinsson {SD) Ja Dolores Öhman {MP) 

Stefan Svensson {KD) Ja Ernst Herslow (FV) 

Margaretha Lindqvist (KD) Ja Anna Pålsson (C) 

Axel Johnsson (M) Ja Ulrika Widmark Barnekow {FV) 

Roger Olsson (SD) Ja Marie Hult (L) 

Ken Breisch (SD) Ja Arberesha Sabani {MP) 

Kommunfullmäktige 
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Magnus Olsson (C) 

Thomas Nilsson (L) 

Totalt 

Avstår 

Avstår 

11 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen bestående av den styrande majoriteten - Sverigedemokraterna, 
Moderaterna och Kristdemokraterna - har upprättat ett förslag till Strategisk plan 
med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 enligt bilaga 1. 

Budgetförslaget bygger på en oförändrad skattesats på 21,20 kronor för år 2023. 
Förslaget bygger även på att kommunstyrelsen under år 2023 får låna 149 miljoner 
kronor, internt eller externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

I bilaga 2 finns protokoll från centrala samverkan inklusive protokollsanteckningar 
samt förhandlingsprotokoll med Brandmännens Riksförbund. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-11-23, § 178, kommunfullmäktige att besluta 
följande: 

1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2023. 

3. Kommunstyrelsen fär under år 2023 låna 149 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige besluta om att ge följande 
uppdrag enligt nedan: 

ppdrag till kommunstyrelsen: 

1. Utreda förutsättningar för samordning av ordningsvakter och väktare. 
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 29 mars 2023. 

2. Utreda förutsättningar för införande av en gemensam inloggning, så kallad 

Kommunfullmäktige 
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"Mina sidor", för kommunens olika e-tjänster såsom ansökningar för 
ekonomiskt bistånd, bygglov med mera. Resultatet av uppdraget ska ske 
som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till tekniska nämnden: 

3. Utreda möjligheten, inom ramen för måltidsorganisationen, att återinföra 
varm mat i samtliga hemtjänstdistrikt med kyld mat som ett valbart 
alternativ. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden: 

4. Utreda, i samråd med tekniska nämnden, att årskurs 7-9 på Linneskolan och 
Läredaskolan organiseras tillsammans på Läredaskolan från och med 
höstterminen 2024. Resultatet av uppdraget ska ske som ett 
informationsärende på kommunstyrelsen den 26 april 2023. 

5. Utreda förutsättningar för resursskolor så att inrättandet kan ske under 
mandatperioden. Delredovisning av uppdraget ska ske som ett 
informationsärende på kommunstyrelsen den 29 mars 2023. 

Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden; 

6. Utreda, i samråd med tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, en sam.lokalisering av arbetsmarknads förvaltningens 
verksamhet i lokaler på Linneskolan där nuvarande årskurs 7-9 inryms. 
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: 

7. Klimatväxlingsmodellen pausas från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2024. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) avstår från att delta i 
beslutet. 

Christer Caesar (KD), Lina Bengtsson (M) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till 
liggande förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 
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Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 160 

Elektroniska underskrifter i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/344 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Elektroniska underskrifter som minst uppfyller kraven för avancerade 
elektroniska underskrifter enligt artikel 26 i EU-förordningen eIDAS, nr. 
910/2014, bör fortsättningsvis användas för justering av protokoll i 
Hässleholms kommun. 

2. Nämnds- och utskottsprotokoll som undertecknas elektroniskt ska skrivas 
ut på arkivbeständigt papper tillsammans med den människoläsbara 
kvittensen på den elektroniska underskriften och bindas in enligt samma 
rutiner som gäller för fysiskt undertecknade protokoll. 

3. Även andra handlingar får undertecknas elektroniskt under förutsättning att 

a) det inte föreligger några juridiska eller informationssäkerhetsmässiga 
hinder och 

b) nämnden fattar beslut om för vilka processer eller handlingstyper 
elektroniska underskrifter får användas. 

6. Varje nämnd ansvarar för att tillse att rätt nivå av elektronisk underskrift 
används för den specifika handlingen. Vid undertecknande av handlingar 
med sekretessbelagd information ska underskriftstjänsten minst uppfylla 
kraven för avancerade elektroniska underskrifter. 

7. Om handlingen enligt nämndens informationshanteringsplan ska bevaras, 
ska den elektroniska underskriften påföras ett dokument i arkivbeständigt 
format (PDF/ A). 

8. Kommunledningsförvaltningens IT-avdelning ges i uppdrag att utse en eller 
flera leverantörer som uppfyller kraven. ämnderna ska enbart använda sig 
av den eller de tjänster som IT-avdelningen utsett och avveckla eventuella 
andra befintliga system. 

9. Varje nämnd bär sina kostnader för elektroniskt undertecknande av 
handlingar. 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 april 2021, § 48, kommundirektören i 
uppdrag att förutsättningslöst utreda hur/ om elektroniska underskrifter kan införas 
i Hässleholms kommun. Uppdraget slutredovisades i kommunstyrelsens i februari 
2022 men några frågetecken kvarstod, framförallt gällande möjligheten att bevara 
underskrifterna för framtiden. 

Efter kontakter med Sydarkivera, vår digitala arkivmyndighet, står det klart att vi 
ännu inte har något sätt att bevara elektroniska underskrifter. Det får förutsättas att 
Sydarkivera kommer att lösa bevarandefrågan, inte minst då de själva använder sig 
av elektroniska underskrifter, men i nuläget finns det inget säkert bevarande av 
elektroniska underskrifter vare sig på lång eller kort sikt. Detta är en risk som den 
som undertecknar elektroniskt måste vara medveten om. 

Under utredningens gång har det kunnat konstateras att det redan används olika 
tjänster för elektroniska underskrifter i kommunens olika förvaltningar. För att en 
underskrift ska vara juridiskt hållbar, tillräckligt säker och kunna bevaras för 
framtiden måste den, beroende på vad den används till, uppfylla vissa kriterier. De 
tjänster som idag används i kommunen är av varierande slag och användningen har 
sannolikt inte föregåtts av någon djupare analys av tjänsten. Vår bedömning är att 
för att säkerställa de undertecknade handlingarnas giltighet och hållbarhet måste 
kommunfullmäktige uppställa vissa krav för vad som ska gälla vid användandet av 
elektroniska underskrifter. 

En typ av dokument som det särskilt har efterfrågats en möjlighet att underteckna 
elektroniskt är nämndsprotokoll. Det har i den tidigare utredningen kunnat 
konstateras att det inte möter några juridiska hinder att underteckna 
nämndsprotokoll elektroniskt och det uppställs inte heller några lagkrav gällande 
vilken nivå av underskrift som ska användas. Innehåller protokollen sekretessbelagd 
information måste dock särskild hänsyn tas till detta och med tanke på 
handlingarnas betydelse är det rimligt att kräva att underskrifterna minst uppfyller 
kraven för en avancerad elektronisk underskrift. För att säkerställa att protokollen 
kan bevaras för framtiden, oavsett de oklarheter som finns gällande bevarande, bör 
protokollen även fortsättningsvis skrivas ut och bindas in enligt samma rutiner som 
gäller för våra fysiskt undertecknade protokoll. 

Kommunlednings förvaltningen föreslår att även andra handlingar få undertecknas 
elektroniskt, under förutsättning att det inte föreligger några juridiska eller 
informationssäkerhetsmässiga hinder och att nämnden fattar beslut om för vilka 
processer eller handlingstyper elektroniska underskrifter får användas. Anledningen 
till att beslut behöver tas i nämnderna är att det enbart är nämnderna/ för-

Kommunfullmäktige 
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valtningarna själva som vet vilka handlingstyper som är aktuella hos dem. Det 
skapar dessutom en medvetenhet och aktivt ställningstagande till huruvida 
underskrifter faktiskt krävs för olika typer av handlingar. I många fall kommer en 
handskriven underskrift kunna ersättas med andra godkännandeflöden, snarare än 
med en elektronisk underskrift. 

Kommunledningsförvaltningen har identifierat leverantörer av tjänster för 
elektroniska underskrifter som lever upp till kraven för avancerad underskrift och 
som bedöms uppfylla de juridiska och informationssäkerhetsmässiga kraven. IT
avdelningen föreslås få i uppdrag att utse en eller flera tjänster som nämnderna kan 
använda sig av. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslagets ekonomiska konsekvenser kommer att bero på vilken eller vilka tjänster 
IT-avdelningen väljer men även i vilken utsträckning respektive nämnd/förvaltning 
väljer att underteckna handlingar elektroniskt. Varje nämnd föreslås bära sina 
kostnader för elektroniska underskrifter. Kostnaden tas inom ram. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-11-23, § 181, kommunfullmäktige följande beslut: 

2. Elektroniska underskrifter som minst uppfyller kraven för avancerade 
elektroniska underskrifter enligt artikel 26 i EU-förordningen eIDAS, nr. 
910/2014, bör fortsättningsvis användas för justering av protokoll i 
Hässleholms kommun. 

3. ämnds- och utskottsprotokoll som undertecknas elektroniskt ska skrivas 
ut på arkivbeständigt papper tillsammans med den människoläsbara 
kvittensen på den elektroniska underskriften och bindas in enligt samma 
rutiner som gäller för fysiskt undertecknade protokoll. 

4. Även andra handlingar rar undertecknas elektroniskt under förutsättning att: 

a) det inte föreligger några juridiska eller informationssäkerhetsmässiga 
hinder och 

b) nämnden fattar beslut om för vilka processer eller handlingstyper 
elektroniska underskrifter får användas. 

5. Varje nämnd ansvarar för att tillse att rätt nivå av elektronisk underskrift 
används för den specifika handlingen. Vid undertecknande av handlingar 
med sekretessbelagd information ska underskriftstjänsten minst uppfylla 

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

kraven för avancerade elektroniska underskrifter. 

6. Om handlingen enligt nämndens informationshanteringsplan ska bevaras, 
ska den elektroniska underskriften påföras ett dokument i arkivbeständigt 
format (PDF/A). 

7. Kommunledningsförvaltningens IT-avdelning ges i uppdrag att utse en eller 
flera leverantörer som uppfyller kraven. Nämnderna ska enbart använda sig 
av den eller de tjänster som IT-avdelningen utsett och avveckla eventuella 
andra befintliga system. 

8. Varje nämnd bär sina kostnader för elektroniskt undertecknande av 
handlingar. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
De kommunala bolagen 

Kommunfullmäktige 
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§ 224 

Fördelning av statliga medel kopplade till kommunens 
hanteringsansvar gällande bostäder till ukrainska 
flyktingar som söker skydd enligt massflyktsdirektivet 
Dnr: KLF 2022/950 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslut'lt följande: 

1. Kommunstyrelsen beslutar om och godkänner föreslagen fördelning av 
centralt inkomna statliga medel i enlighet med nedan redovisat 
kostnadsersättnings förslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om att ge kommundirektören i uppdrag att 
återkomma med kommande kostnadsersättningsförslag med hänsyn till den 
fortsatta hanteringen och driften av kommunens boende för ukrainska 
flyktingar som söker skydd enligt massflyktsdirektivet. Uppdraget ska 
återredovisas till kommunstyrelsen i juni 2023. 

3. Till nästa kommunstyrelsesammanträde ska en redovisning lämnas om vem 
som ansvarar för kostnaden för skolgång för de ukrainska barnen. 

Yrkande 

Stefan Larsson (M) yrkar att det görs ett tillägg om att det till nästa 
kommunstyrelsesammanträde redovisas vem som ansvarar för kostnaden för 
skolgången för de ukrainska barnen. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det 
bifallet. Hon ställer därefter Stefan Larssons tilläggsyrkande under proposition och 
finner även det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Den ryska invasionen och krigföringen i Ukraina som startade tidigt på morgonen 
den 24 februari 2022 har nu pågått under .flera månader och skördat många 
människoliv. En av invasionens följder är den mycket omfattande flyktingvåg som 

Kommunstyrelsen 
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rör sig hela vägen från östra Ukraina, genom landet och i huvudsak västerut via 
Polen. 

Fredagen den 4 mars 2022 startade Hässleholms kommun upp ett arbete med syfte 
att vidta de förberedelser som skulle komma att visa sig vara nödvändiga för att 
kommunen skulle kunna ta sin del av ansvaret avseende flyktinghanteringen i 
samband med kriget i Ukraina. En samordnande funktion organiserades inom 
kommunledningsförvaltningens organisation, i första hand för att planera och 
genomföra hanteringen under det akuta skedet och utgöra kontaktyta gentemot 
Migrationsverket, Länsstyrelsen Skåne och de mest berörda frivilligorganisationerna 
samt för medborgare och föreningar med ideella initiativ för omhändertagande av 
flyktingar i egna boenden. Funktionen organiserades som ett uppdrag jämte andra 
och ordinarie arbetsuppgifter varvid icke-triviala omprioriteringar blev nödvändiga. 

Korta fakta kring den aktuella i situationen i Hässleholms kommun, november 
2022 

Hässleholms kommuns fördelningstal har sänkts från 256 till 49, men det 
kan komma att revideras om omvärldsläget förändras väsentligt 

Antalet ukrainare i kommunen har sjunkit från cirka 440 i somras till 
någonstans kring 200 enligt uppgifter från Migrationsverket. v dessa bor 
ett knappt SO-tal i kommunens boende, Qvarngården i Stoby. 

Kommunen har idag totalt cirka 500 registrerade flyktingar i kommunen, 
alla nationaliteter inräknade. 

E n ny lag började gälla den 1 juli 2022, innebärande ett större ansvar för 
kommunerna avseende stöd till personer som har fått uppehållstillstånd 
enligt massflyktsdirektivet Kommunerna ska på uppdrag av 
Migrationsverket vara behjälpliga gällande bostadsanskaffning och anvisning 
inom kommunen förutsatt att fördelningstalet inte redan har uppfyllts. De 
flyktingar, utöver fördelningstalet, som bor hos privata aktörer med ideella 
insatser i Hässleholms kommun och som inte längre har möjlighet att bo 
kvar där hänvisas till Migrationsverket. 

Aktuella statliga bidrag som ska fördelas 
Kommunen har erhållit centralt inkomna statliga medel ämnade att täcka kostnader 
för planering och genomförande av hantering och inflyttning av de ukrainska 
flyktingar som söker skydd enligt massflyktsdirektivet och som av Migrationsverket 
anvisats till boende i kommunens regi med utgångspunkt ifrån gällande 
fördelnings tal. 

Kommunstyrelsen 
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1. Generellt statsbidrag: 
Migrationsverket har i slutet av augusti beta talat ut tillfalligt stöd till kommunerna 
med anledning av kriget i Ukraina uppgående till totalt 500 000 000 kronor SKR.:s 
bedömning är att bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag och intäkts förs 
med en jämn fördelning från och med juni 2022 till och med december 2023. 

2. Från 1 juli 2022 har kommunerna ansvar att ordna boende för 
massflyktingar enligt fastställda anvisningstal. Kommunerna blir 
ersatta för detta uppdrag med tre ersättningar: 

• Kommunen får 10 000 kronor per boendeplats för iordningsställande och 
avveckling av boendeplatsen enligt anvisnings talet ... rsättningen ska betalas 
ut efter det att anvisningstalet fastställts och utan att kommunen behöver 
ansöka. För Hässleholms kommun innebär det 490 000 kronor. 

• Kommunen får även en ersättning per anvisad person och dygn. 
Ersättningen är 300 kronor/dygn för vuxna och 150 kronor/dygn för 
minderåriga. Det ska täcka kostnader för drift och underhåll, kost och 
förbrukningsvaror. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott, utan att 
kommunen behöver ansöka. 

• Kommunen får också en engångsschablon på 15 000 kronor per mottagen 
person. Ersättningen ska täcka eventuella kostnader för att anpassa boendet 
till personer med särskilda behov. Ersättningen betalas ut i efterskott, utan 
att kommunen behöver ansöka. 

Fördelningsförslag 
Hässleholms kommun har erhållit totalt cirka 2 600 000 kronor att fördela för att 
täcka investerings- och driftskostnader samt eventuella övriga kostnader kopplade 
till kommunens boenden avsedda för ukrainska flyktingar med en 
planeringshorisont fram till den 4 mars 2023. Det är så långt som vi vet idag. 

Nedanstående fördelningsförslag avser det inledande skedet av inrättandet av 
boendet Qvarngården i Stoby med plats för SO-talet individer, företrädesvis från och 
med september 2022, och avser de kostnader som uppstått hittills. Den totala 
swnman att fördela till förvaltningarna under 2022 uppgår till 961 000 kronor. 

Socialförvaltningens personalkostnader uppgår till 362 000 kronor medan 
driftskostnaderna landar på 250 000 kronor samt kostnader för hyra och 
städ om 111 000 kronor för perioden. Socialförvaltningens kostnader för 
2022 uppgår till totalt 723 000 kronor. 
Kommunledningsförvaltningens personalkostnader uppgår för den aktuella 
perioden till 110 000 kronor plus en transport- och förnödenhetskostnad 

Kommunstyrelsen 
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om 10 000 kronor. Kommunledningsförvaltningens kostnader för 2022 
uppgår till totalt 120 000 kronor. 
Tekniska förvaltningen har haft kostnader för renovering och 
fastighetsinvesteringar i samband med anpassning av Qvamgården som 
totalt uppgår till 118 000 kronor. 
Arbetsmarknads förvaltningen och omsorgsförvaltningen har inte deltagit i 
arbetet i sådan utsträckning att de efterfrågat ersättning för 
personalkostnader eller andra kostnader. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 
Socialförvaltningen 
Omsorgs förvaltningen 
Arbetsmarknads förvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltn.ingen 

Kommunstyrelsen 
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Arbetsmarknadsnämnden 

§ 99 

Revidering av Hässleholms kommuns 
i nteg rati o nsstrateg i 
Dnr: AMF 2022/473 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 
Revidering av Hässleholms kommuns integrationsstrategi godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2021, § 141, att arbetsmarknadsnämnden 
ansvarar för uppföljning och revidering av styrdokumenten "Integrationsstrategi, 
Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och socialsammanhållning" och 
"Handlingsplan till Hässleholms kommuns integrationsstrategi." 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2021 -1 2-14, § 110, att integrationsstrategin 
skulle revideras på så sätt att hänvisningar till en handlingsplan togs bort, samt att 
föreslå Kommunstyrelsen att upphäva handlingsplanen. Kommunstyrelsen 
beslutade den 2 mars 2022, § 34, att upphäva handlingsplanen. 

Arbetsmarknadsnämndens ansvarar fortsatt för årlig uppföljning av 
"Integrationsstrategi, Strategi för bostad, utbildning, sysselsättning och 
socialsammanhållning." Uppföljningen har genomförts i samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
kommunlednings förvaltningen. 

Sänt till: 
Förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen 
V erksamhetsutvecklare Arbetsmarknadsförvaltningen 
Kommunal författningssamling 

Arbetsmarknadsnämnden 
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Inledning 

I Hässleholms kommun möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun 
präglad av nyfikenhet och utveckling. Här bor, arbetar och studerar människor med olika bak- 
grund, erfarenheter och kompetens. 

 

Under de senaste åren har Hässleholms kommun blivit hem för många nya kommuninvånare 
som är födda utomlands. En del har integrerats i samhället och bidrar till välfärden, medan 
andra fortfarande lever i utanförskap, i avsaknad av sysselsättning och med risk för långvarigt 
bidragsberoende. Det är därför viktigt att Hässleholms kommuns förvaltningar och bolag fort- 
satt aktivt verkar för att motverka detta utanförskap. 

 

Integrationsstrategin är ett viktigt verktyg i detta arbete och ett led i arbetet för att Hässleholms 
kommun ska vara en plats där alla kommuninvånare kan förverkliga och utveckla sitt vardagsliv 
och vara delaktiga i att bidra till en kommun präglad av förändring med ambition att utvecklas. 

 

Syfte 

Enligt Riktlinjer för Hässleholms kommuns styrdokument är en strategi ”en övergripande be- 
skrivning av vägen till kommunens vision och mål”. 

För att mottagandet och integrationsarbetet ska fungera över tid så behövs ett långsiktigt och 
kommunövergripande perspektiv i arbetet. Integrationsstrategin är framtagen i syfte att beskriva 
de långsiktiga målen för Hässleholms kommuns integrationsarbete och den strategiska inrikt- 
ningen för att nå målsättningarna. Mål och delmål ska utgöra underlag för nämndernas, förvalt- 
ningarnas verksamhetsplaner och bolagens styrdokument och följas upp årligen. 

 

Ansvar, genomförande och uppföljning 

För att nå målen ska alla verksamheter arbeta aktivt med integration i den omfattning 
kommunen har mandat för. De aktiviteter som ska bidra till att uppnå målen i strategin ska 
preciseras i nämndernas verksamhetsplaner och utgöra underlag för förvaltningarnas arbete. En 
uppföljning ska ske årligen inom ramen för kommunens ordinarie uppföljning av nämndernas 
verksamhetsplaner. 

 

Vad är integration? 

 
Politikområdet integration är omdebatterat och komplext. Det är en samhällsfråga som 
väcker engagemang och som handlar om allt från människor på flykt undan krig och 
förtryck till vardagslivet i ett bostadsområde i en svensk kommun. Själva begreppet in- 
tegration används också i flera olika betydelser för att beskriva allt från småskaliga pro- 
jekt till större politiska idéer. En vanlig definition är att integration är den sociala pro- 
cess som gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet utifrån skilda gruppers in- 
tressen, erfarenheter och särart, utan att de behöver ge upp sin identitet för att uppnå 
likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. Integration är alltså en process och 

► Hässleholm nästa. 



2 (8) 
 

 

 
 

något som pågår hela tiden. Integrationsprocessen sker både på individuell nivå och på 
samhällsnivå. Integration enligt denna definition är något som berör hela befolkningen, 
men arbetet måste ibland riktas mot en viss grupp människor för att stödja och möjlig- 
göra integration. Motsatsen till integration är segregation. I samhällsdebatten pratas ofta 
om utanförskap. 

Vad innebär då detta i praktiken på kommunal nivå? Den kommunala verksamheten 
utgår från mandat och ansvar som Sveriges kommuner har och som bland annat är be- 
slutat i lagstiftning. Kommunens mandat och ansvar är en utgångspunkt för strategin. 
Den andra utgångspunkten är att det för att främja integration i Hässleholms kommun 
behövs förutsättningar för nyanlända att snabbt etablera sig och möjligheter till delak- 
tighet och gemenskap. 

► Hässleholm nästa. 
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Begrepp som används i strategin 
 

Asylsökande: En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som 
ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. 

Ensamkommande barn och unga: Barn eller ungdomar som kommit till Sverige utanvård- 
nadshavare. Avser både asylsökande och de som fått uppehållstillstånd. 

Kommuninvånare: En person bosatt i Hässleholms kommun 

Nyanländ: En person som har fått uppehållstillstånd och bosatt sig i en kommun kallas nyan- 
länd under de två första åren. Nyanlända vuxna omfattas i de flesta fall av etableringsinsatser 
som staten, genom Arbetsförmedlingen, har övergripande ansvar för. Etableringsinsatser är ak- 
tiviteter under sammanlagt 24 månader (inom en tidsram på max 36 månader) som bland annat 
ska innehålla SFI, samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter. 

Nyanlända elever: Elev i grundskolan, både asylsökande och de med uppehållstillstånd,som 
har varit i Sverige i mindre än fyra år.1 

SFI: Svenska för invandrare. Grundläggande svenskundervisning för vuxna. Kommunen äran- 
svarig för att erbjuda svenskundervisning för nyanlända. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Enligt skollagstiftingen 2010:800 kapitel 7, § 
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Mål 

Utmaningar 

Under det senaste decenniet har Hässleholms kommun blivit hem för många nya medborgare. 
2020 uppmättes andelen invånare som härstammar från länder utanför EU/EFTA till 11,1 %. 
Detta är individer som kommer från länder vars kultur och samhällssystem på flera sätt skiljer 
sig från det svenska samhället. Det medför stora utmaningar för kommunen och dess invånare. 
Ett viktigt uppdrag för kommunen är därför att aktivt och medvetet verka för trygga levnadsför- 
hållanden och för att överbrygga kulturkrockar genom information och dialog. För att kunna 
samordna detta arbete inom och mellan olika verksamheter på ett sådant sätt att det skapar för- 
utsättningar för integration, självständighet och delaktighet i samhället för de nya medborgarna 
och för en positiv samexistens, där alla invånares olika erfarenheter och kompetens bidrar till 
välfärden, behövs det långsiktiga och kommunövergripande mål för integrationsarbetet. 

Som migrant i Sverige ställs du inför flera utmaningar. Oavsett ålder, utbildningsbakgrund eller 
individuella förutsättningar förväntas du lära dig svenska på relativt kort tid. Samtidigt vet vi att 
det är en oerhörd utmaning, tar lång tid men är avgörande för att kunna studera, få ett jobb och 
etablera sig i samhället. 

Det stora flertalet av dem som kommit till Sverige har flytt från krig och svåra omständigheter, 
vilket fått till följd att många lider av psykisk ohälsa. Detta riskerar att påverka individens möjlig- 
heter att studera eller arbeta på ett negativt sätt. Utanförskap och segregering är synliga effekter 
av detta. Andelen individer i Hässleholms kommun som lämnat etableringsuppdraget och gått 
vidare till jobb eller studier har också minskat, från 35 procent 2018 till 25 procent 2020, vilket 
är en trend som återspeglar sig i hela Sverige. Däremot ligger Hässleholms kommun lägre än öv- 
riga Sverige när det gäller andelen personer som klarar minst två SFI-kurser inom två år. I Häss- 
leholm har andelen sjunkit från 45 procent 2017 till 32 procent 2019. 

Forskning visar att tillgången till sociala nätverk har stor betydelse för en känsla av samman- 
hang, vilket i sin tur visat sig ha positiv inverkan på delaktighet och engagemang. Hässleholms 
kommun har ett rikt föreningsliv och föreningslivet är en viktig arena för åtkomsten till sociala 
nätverk. Samtidigt är föreningslivet, som vi i Sverige ser som en oskattbar tillgång, något som 
för våra nya medborgare är nytt och obekant. Att realisera den tillgången för målgruppen, inom 
ramen för integrationsarbetet, medför stora utmaningar för kommunen i termer av förståelse, 
tillgänglighet och gemensamma begreppsramar. Föreningslivet bygger också på frivillighet, tid 
och förmåga vilket innebär en stor utmaning för målgruppen som också är underrepresenterad i 
dessa sammanhang. 

För att skapa förutsättningar till delaktighet och gemenskap och förutsättningar för nyanlända 
att etablera sig har Hässleholms kommun satt upp fyra långsiktiga mål för integrationsarbetet. 
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Långsiktigt mål 1: Tillgång tillbostäder 

Tillgång till en egen bostad påverkar trygghet och livskvalitet och är en viktig del i att kunna eta- 
blera sig i samhället. 

Delmål: 

• Nyanlända har tillgång till ett fullvärdigt2 boende i kommunen. 

• Nyanlända har förutsättningar att söka bostad i kommunen. 

Strategier för att nå målen: 

• Kommunen ska inkludera analyser av nyanländas bostadsbehov och bostadssituation i 
arbetet med bostadsförsörjning och koppla detta till målen för bostadsbyggande och ut- 
veckling av det befintliga beståndet3. 

• Kommunen ska verka för att det kommunala bostadsbolaget har tydliga kriterier för ut- 
hyrning och information om hur kösystemet fungerar. 

 

Långsiktigt mål 2: Kvalitativ utbildning 

Utbildning och språkkunskaper är viktiga för både inträdet på arbetsmarknaden, tillträde till 
fortsatta studier och socialt deltagande och inflytande i samhället. 

Delmål: 

• Kommunen ska säkerställa att invånarna ges möjlighet att utveckla språkkunskaper som 
möjliggör sysselsättning, i form av arbete och studier. 

• Kommunen ska verka för tillgång till vuxenutbildning som leder till arbete eller behörig- 
het till fortsatta studier. 

• Kommunen ska säkerställa att samtliga nyanlända elever inom grundskoleområdet blir 
klara med sin grundskoleutbildning och behöriga att läsa vidare på gymnasienivå. 

Strategier för att nå målen: 

• Kommunen ska erbjuda nyanlända vuxna och andra invandrare svenska för invandrare 
(SFI) så snart som möjligt efter att de lämnat in ansökan om att studera SFI och när det 
finns organisatoriska förutsättningar. Språkstödjare bör finnas tillgängliga på de största 
språken bland eleverna på SFI. 

• Kommunen ska främja att svenskundervisningen utformas utifrån individens förutsätt- 
ningar och behov. 

 
 

2 Enligt Boverkets standard för en privatbostad. 
3 Samstämmigt med Riktlinjer för bostadsförsörjning. 

► Hässleholm nästa. 
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• Kommunen ska erbjuda nyanlända möjlighet att förvärva yrkeskunskaper parallellt med 
SFI-utbildningen för att snabbare komma ut i arbetslivet. När utbildningarna planeras 
ska kommunens behov av arbetskraft vägas in. 

• Kommunen ska ge nyanlända elever en bra introduktion till skolan där kartläggning av 
elevens tidigare skolbakgrund och hälsa ingår, samt information till eleven och dess för- 
äldrar om det svenska skolsystemet och samhället. 

• Kommunen ska göra studie- och yrkesvägledning tillgänglig för alla kommuninvånare. 
Studie- och yrkesvägledning är en viktig faktor för att hjälpa nyanlända att navigera i ut- 
bildnings- och yrkesmöjligheter. 

• Kommunen ska främja bibliotekens roll i folkbildning och utbildning av nyanlända. I 
Bibliotekslagen står angivet att alla har lika rätt till information och litteratur oavsett för- 
utsättningar hos mottagaren. 

 

Långsiktigt mål 3: Ta tillvara kompetens och skapa förutsättningar för ökat 
deltagande i arbetslivet 
Arbete är väsentligt för människors möjlighet till ett tillfredsställande vardagsliv. Att vara själv- 

försörjande är en av nycklarna till ett samhälle där invånare deltar på lika villkor. På arbetsplat- 
sen möts människor med olika bakgrund och arbetar mot gemensamma mål. I kommunen, lik- 
som i hela landet, är sysselsättningsgraden lägre bland utrikes födda än inrikes födda. För att en 
person ska kunna vara självförsörjande eller samhällsnyttig, krävs också att hälsan är tillräckligt 
god. 

 

Delmål: 

• Kommunen ska i sin roll som arbetsgivare, samhällsutvecklare och samverkanspart 
verka för att så många nyanlända som möjligt ska bli självförsörjande och få möjlighet 
att bidra med erfarenhet och kompetens i olika sektorer. 

► Hässleholm nästa. 
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Strategier för att nå målen: 

 

• Kommunen ska ta tillvara nyanländas utbildning och erfarenheter från hemlan- 
det samt motivation och drivkrafter för att främja ett snabbt inträde på arbets- 
marknaden. 

• Kommunen ska öka samarbetet med lokala arbetsgivare för att underlätta nyan- 
ländas förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden och möta arbetskrafts- 
brist hos arbetsgivarna. 

• Som arbetsgivare ska kommunen verka för nyanländas inträde på 
arbetsmarknaden, till exempel genom att arbeta med breddad rekrytering och 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. 

 

Långsiktigt mål 4: Stärkt deltagande och inflytande och ökad social samman- 
hållning 
Med socialt deltagande menas möjligheten att påverka sin sociala utveckling, medan inflytande 

handlar om påverkan på samhällets utveckling. Mötesplatser ger kommuninvånare möjlighet att 
träffas och skapa en känsla av delaktighet och social sammanhållning. Att nyanlända förstår och 
accepterar det nya samhälle som de har kommit till är viktigt för att alla kommuninvånare ska 
kunna samexistera. Att överbrygga kulturkrockar genom information och dialog är ett steg i den 
riktningen. 

 

Delmål: 

• Kommunen skapar förutsättningar för ökade möjlighet för socialt deltagande och infly- 
tande för alla kommuninvånare och ökade möjligheter till samspel mellan kommuninvå- 
nare med olika bakgrund. 

Strategier för att nå målen: 

• Kommunen ska säkerställa att nyanlända och andra invandrare har möjlighet att orien- 
tera sig i hur det svenska samhället fungerar. 

• Kommunen ska aktivt verka för ökad dialog och medvetenhet i värdegrundsfrågor för 
nyanlända och ensamkommande unga.. 

• Kommunen ska utveckla befintliga mötesplatser och verksamheter där 
kommuninvånare med olika bakgrund kan mötas på lika villkor.  

• Kommunen ska sträva efter att befintliga mötesplatser och verksamheter når en bred 
målgrupp. Särskilda insatser ska riktas mot målgrupper som idag är underrepresenterade. 

• Kommunen ska verka för ökade möjligheter till ett innehållsrikt vardagsliv utanför skola 
och arbete för alla kommuninvånare. Även civila samhällets organisationer och före- 
ningar spelar en stor roll i att skapa ett sammanhang för möten mellan individer och 
grupper med olika bakgrund. 

• Kommunen ska i arbetet med bostadsförsörjning och samhällsutveckling motverka seg- 
regation. 

► Hässleholm nästa. 
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Hur vi arbetar 

Ett gott mottagande 

Kommunens arbete ska präglas av en öppenhet gentemot alla kommuninvånare, oavsett bak- 
grund. Alla kommuninvånare ska bemötas utifrån att de har samma rättigheter och skyldigheter. 
Hässleholms kommun ska vara en plats där alla känner sig välkomna att bo och leva och varje 
kommuninvånares potential att bidra till samhället ska tas tillvara till fullo. 

Hässleholms kommun ska därför arbeta för ett gott mottagande för alla nya kommuninvånare 
och mottagandet ska präglas av respekt för den enskilde individens rättigheter, möjligheter och 
potential, oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionshinder och sexuell läggning, i enlighet 
med Hässleholms kommuns värdegrund. 

 

Respekt och uppmuntran 

Respekt och uppmuntran av eget ansvarstagande bör genomsyra myndigheters bemötande av 
nyanlända som håller på att etablera sig i kommunen. Motivation är en avgörande drivkraft för 
hur en nyanländ person ska ta sig an uppgiften att etablera sig i ett nytt samhälle, lära sig ett nytt 
språk och bli självförsörjande. 

 

Likabehandling 

Alla kommuninvånare ska ha samma möjligheter till utbildning, arbete och bostad. Ingen kom- 
muninvånare får bli diskriminerad. Likabehandling innebär dock inte att alla ska göra samma sak 
eller att en lösning passar för alla. Individens förutsättningar och behov är vägledande. Hässle- 
holms kommun följer gällande lagstiftning. 

 

Samverkan 

Dagligen sker integrationsarbete i den kommunala verksamheten. Det ska finnas en samordning 
av integrationsarbetet som bidrar till effektivitet. Kommunen ska samverka med andra aktörer, 
såsom myndigheter, civila samhällets organisationer och näringslivet, när detta bidrar till att 
uppnå målen i strategin. 

► Hässleholm nästa. 
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Socialnämndens arbetsutskott 

§3 

lnternkontrollplan 2023 med granskningsrapport 2022 
Dnr: SF 2023/8 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

1. Plan för intern kontroll 2023 med tillhörande Risk- och väsentlighetanalys 
godkänns. 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2022 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 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. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Sus Lantz 
Socialchef 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Socialförvaltningen 

Granskningsrapport 2022 och 

internkontrollplan 2023

Socialförvaltningen - Omid Ismail



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



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



Ansvar och roller

• Kommunstyrelsen
• ansvarar för god intern kontroll i kommunen och att en organisation upprättas 

• Nämnden
• att det finns en aktuell intern kontrollplan 

• att det finns en process för uppföljning av intern kontroll

• Förvaltningschef 
• att arbetsmetoder och rutiner bidrar till en god intern kontroll

• att löpande rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fungerar

• Övriga chefer
• att lyfta eventuella områden/processer som behöver ingå i den interna kontrollen

• att arbetsmetoder och rutiner bidrar till en god intern kontroll 

• att informera medarbetare om innebörden av en god intern kontroll

• Medarbetare
• att bidra med sin kompetens och uppmärksamma sin chef när de upptäcker brister och 

avvikelser 

• Revisorer
• ansvarar enligt kommunallagen för att pröva om den interna kontroll som har utövats inom 

nämnderna är tillräcklig



Hur går processen till?

1. Processkatläggning och 
riskanalys

•Sep-nov 2022

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

•Bedömning av risk görs med hjälp av 
nedan matris

2. Internkontrollplan 2023

•Förslag på risker som bör följas upp 
under året

•Tas upp på nämnden i januari 2023

3. Granskningsrapport 2023

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

•Tas upp på nämnden i januari 2024

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



Granskningsrapport 2022

• Vårdplaner och individens behov, barn och vuxna

• Planer för vård och individens mål och behov finns i ärenden som varit aktuella. 

• Avvikelser förekommer i korta och akuta placeringar. 

• Avvikelser i hur rutinerna tolkats, uppgifter registrerats på olika sätt och platser. 

Behöver arbeta mer enhetligt. 

• Genomförandeplaner barn och vuxna

• Genomförandeplaner finns i ärenden som varit aktuella och i behov av det. 

• Avvikelser förekommer gällande tydlighet kring individens mål samt skillnad 

mellan mål i vårdplan och genomförandeplan. 

• Inköp och upphandling

• Majoriteten av inköpen följer kommunens riktlinjer.

• Avvikelser förekommer gällande inköp av drogtester till HVB-hemmen och 

utbildningar över 25 tkr.  

• Delegationsbeslut

• Samtliga 120 beslut som granskades följer delegationsordningen. 

• Fördelning av biståndsärenden utifrån beslutad rutin

• Följer rutinen i majoriteten av ärenden. Frångått rutinen i enstaka ärenden då 

man bedömt att det varit utifrån individens bästa. Det har förankrats med 

personalgrupp att prata med enhetschef när rutin behöver frångås. 



Internkontrollplan 2023
Tas bort:
• Granskning av delegationsbeslut

• Samtliga granskade beslut följer delegationsordningen, väldigt låg 

risk för fel. 

Nytt 2023:
• Tillsättning av resurs, familjehem och kontaktpersoner och –

familjer

• Granskning av att det finns rutin för tillsättning samt att den följs.

• Syftet med rutinen är att tydliggöra flödet från utredning till 

registrering i systemstödet.

• Rutin för överlämning av vuxna som söker skydd och inte ingår i 

ärendetypen våld i nära relation

• Granskning av att det finns rutin för överlämning samt att den följs.

• Syftet är att tydliggöra roller och ansvar inom förvaltningen 

gällande denna typ av ärenden (exempelvis kriminalitet).
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Internkontrollplan 2023 med granskningsrapport 2022 

  

Förslag till beslut 

1. Plan för intern kontroll 2023 med tillhörande Risk- och väsentlighetanalys 

godkänns 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2022 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. 

Bilagor 

Internkontrollplan 2023 

Granskningsrapport 2022 

Risk- och väsentlighetsanalys 2023 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Presentation om Internkontrollplan 2023 med granskningsrapport för 2022 

 

Sändlista: 

Omid Ismail 

Sus Lantz 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Socialförvaltningen 

Omid Ismail 

   

  



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?"

Ansvar                     
"vem är ansvarig för 
att granskningen                           
blir gjord?"

Rapportering 
"vem ska utförd 
granskning 
rapporteras till?"

Risk        
"hur stor är 
risken att fel 
ska uppstå?" 

Väsentlighet 
"hur blir konsekvensen 
om fel uppstår?"

FJOLÅRETS MOMENT

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

EC Utredning 
vuxna

EC 
Ekonomienhete
n

Möjlig Kännbar

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

EC Utredning 
EC BoU

EC 
Ekonomienhete
n

Möjlig Kännbar

Genomförandeplaner 
Socialtjänstlagen, 
Vuxna

Riktlinjer och 
genomförande av 
genomförandeplan
er

Intern kontroll av 
genomförandeplaner 
upprättade av 
enheten

Stickprov 10 st, 
minst 5 ärenden 
per enhet

EC Vuxna 
Novagården 
och Fenix

EC 
Ekonomienhete
n

Möjlig Kännbar

Genomförandeplaner 
Socialtjänstlagen, barn 
och unga

Riktlinjer och 
genomförande av 
genomförandeplan
er

Intern kontroll av 
genomförandeplaner 
upprättade av 
enheten

Stickprov 10-20 
ärenden perioden 
Jan-Sept. 

EC 
Familjebasen

EC 
Ekonomienhete
n

Möjlig Kännbar

Fördelning av ärenden 
med bistånd- och 
serviceärenden, 
mottagning och 
prevention

Rutin för 
prioritering av 
bistånd- och 
serviceärenden 

Granskning av att 
det finns rutin för 
prioritering av 
serviceärenden med 
bistånd samt att den 
följs

Stickprov 5-10 
ärenden

VC Stöd och 
support

EC 
Ekonomienhete
n

Sannolik Kännbar



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 

EC Fenix EC 
Ekonomienhete
n

Möjlig Kännbar

EKONOMI, 
PERSONAL
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.

EC 
Ekonomienhet
en

EC 
Ekonomienhete
n

Möjlig Kännbar

Nya 
granskningspunkter 
2023
Överlämning vid 
aktualisering (akut)

Rutin för 
överlämning av 
vuxna som söker 
skydd. Samverkan 
inom förvaltningen

Granskning av att 
det finns rutin för 
överlämning samt 
att den följs

Totalgranskning 
av alla ärenden 
från att rutin 
fastställs

EC mottag, EC 
utrednin 
vuxna och VC 
Stab

EC 
Ekonomienhete
n

Mindre 
sannolik

Allvarlig

Tillsättning av resurs, 
familjehem och 
kontaktpersoner och -
familjer

Rutin för 
tillsättning av 
resurs

Granskning av att 
det finns rutin för 
tillsättning samt att 
den följs

Stickprov 10 
nytillkomna 
resurser

EC 
Familjehem, 
VC stab 

EC 
Ekonomienhete
n

Sannolik Kännbar



Kontroll-områden Rutin                   
"vilka regler, 
policys, system 
osv som ligger 
till grund för 
granskningen?"

Kontrollmome
nt                       
"vad ska granskas?"

Metod 1               
"hur kommer 
granskningen 
att göras?"

Ansvar                     
"vem är 
ansvarig för 
att 
granskningen                           
blir gjord?"

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 
MOMENTPlaner 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

EC 
Utredning 
vuxna

Av granskning våld i nära relationer 
placering skyddat boende framkommer 
två ärende med avvikelser där insats 
verkställts men saknar vårdplan, dock 
framgår behov och mål i utredning, 
uppföljningar har skett i löpande 
dokumentation. 
Av granskning Vuxna placering 4:1 Sol, 27§ 
LVM framkommer att samtliga ärende har 
en plan för vård. Det är svårigheter att 
följa vårdplanen då det saknas datum när 
vårdplan upprättats och när det gjorts 
uppföljningar i de fall handläggare inte 
signerat vårdplanen. Detta innebär även 
att det inte går att följa vilka revideringar 
som har gjort i vårdplan. Två av ärendena 
har en vårdplan med delvis godkänt 
resultat då mål och behov är sparsamt 
beskrivna. I två av ärendena har 
handläggare glömt att kryssa i bock för 
delaktighet i planeringen.

I VNR placering skyddat boende ges ett 
uppdrag till utförare och placering är ofta 
tillfällig under en akutfas. Eftersom behov 
och mål finns med i utredning samt att 
uppföljningar finns med i löpande 
dokumentation så följer verksamheten 
lagstiftning men avviker från interna 
rutiner där det saknas vårdplan. Intern 
rutin beskriver ingen bestämd tid för när 
uppföljning ska ske och vid granskning 
framkommer det att detta sker vid behov 
utifrån beslut om period av placering. I 
Vuxna placering 4:1 SoL, 27§ LVM finns 
behov att tydliggöra vikten av att låsa 
vårdplaner och dokumentera individens 
delaktighet i planering av vården samt 
utveckla behov och målbeskrivningar i 
vårdplanerna vid akuta placeringar. 
Resultatet av intern kontroll kommer att 
gås igenom med personalgrupp och i 
samband med detta kommer även de 
interna rutinerna gås igenom. Deadline kv1 
2023.



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

EC 
Utredning 
EC BoU

Utifrån granskning HVB-placering 
framkommer en avvikelse med delvis 
godkänt resultat vilket baseras på ett 
ärende med två beslut om placering som 
bygger på samma vårdplan. Två avvikelser 
som baseras på två ärende med ej 
godkända resultat. Detta utifrån beslut 
om skyddat boende som pågick en vecka 
innan familj flyttade tillbaka hem.
Utifrån granskning familjehemsplacering 
framkommer fyra avvikelser med delvis 
godkänt resultat. Detta utifrån att det 
varit äldre placeringar och avvikelserna 
skett i samband med placeringstillfället. 
Rutiner och systemstödet har sedan dess 
utvecklats. Två av avvikelserna baseras på 
att vårdplan ej har reviderats eller följts 
upp enligt rutin.

Inga åtgärders vidtas i samband med 
granskning då avvikelser för placering i HVB 
har förekommit i placeringar som avslutats. 
Efter granskning har enhetschefer påtalat 
att vårdplaner behöver följas upp och/eller 
revideras. Ett pågående arbete är att 
vårdplaner kommer upprättas i samband 
med jourplaceringar och att vårdplaner 
revideras eller följs upp enligt lag och 
interna rutiner. De interna rutinerna för 
familjehemsplaceringar har också tagits 
upp vid personalmöte för genomgång för 
revidering.
Rutiner för placering i HVB och SiS behöver 
upprättas.

EKONOMI, 
PERSONAL



Upphandling och 
inköp

Kommunen
s policy och 
riktlinjer för 
upphandlin
g, samt 
LOU

Att 
upphandlade 
ramavtal följs 
och inköp görs 
enligt 
kommunens 
riktlinjer och 
policy för inköp 
och 
upphandling

Samtliga 
transaktio
ner på 
konton för 
materialin
köp, 
drivmedel, 
konsulttjän
ster och 
avgifter för 
kurser, se 
vilka 
leverantör
er vi har 
köpt från 
med 
eventuell 
fördjupnin
g till 
kostnadsst
ället.

EC 
Ekonomie
nheten

Under året har vi granskat inköp på 
totalt 10 olika konton. Större delen 
av inköpen som gjorts från en och 
samma leverantör har varit under 
5000 kr under 
granskningsperioderna, därmed har 
dessa inköp ansetts vara okej trots 
att vi saknat avtal med 
leverantörerna. Vad gäller inköp 
mellan 5 - 25 tkr, har det funnits 
avtal vid marjoriteten av inköpen, 
främst saknas det avtal för 
utbildningar och inom detta område 
saknar kommunen avtal då området 
är brett. De avvikelser som inte 
anses vara godkända är inköp av 
drogtester till våra HVB-hem och 
inköp av utbildningar som överstiger 
25 tkr och kan drivas av flera 
leverantörer. 

Verksamhet Novagården har 
informerats om avvikelserna som 
uppmärksammats vid granskningen. 
Verksamheten har därefter kontaktat 
upphandlare i kommunen och inlett en 
process för upphandling av drogtester. 
Vad gäller utbildning har de personer 
som köpt utbildningar som kostat över 
25 tkr informerats om att det måste 
föras en dokumentation och tas in tre 
offerter om utbildningen drivs av flera 
leverantörer. Moment vidare till nästa 
års internkontrollplan med viss 
förändring i kontrollmetoden.

VERKSAMHET



Genomförandeplaner 
Socialtjänstlagen, 
Vuxna

Riktlinjer 
och 
genomföran
de av 
genomföran
deplaner

Intern kontroll 
av 
genomförandep
laner 
upprättade av 
enheten

Stickprov 
10 st, 
minst 5 
ärenden 
per enhet

EC Vuxna 
Novagårde
n och 
Fenix

Vid granskning Fenix – Intern 
Öppenvårds genomförandeplaner 
framkommer fyra ärende med 
godkända resultat, varav tre med 
delvis godkänt. Genomförandeplan 
finns i samtliga ärende men saknar 
tydlig beskrivning av 
frågeställningarna vad, när, hur och 
vem.
Vid granskning Novagården – insats 
placering HVB genomförandeplaner 
framkommer att samtliga ärende har 
godkända resultat, varav tre ärende 
med delvis godkänt. Dessa utifrån att 
det saknas beskrivning av vissa mål. 

Fenix – Intern Öppenvårds 
genomförandeplaner kommer att 
användas vid intern utbildning och 
genomgång med start 2022-11-02. 
Novagården – insats placering HVB 
genomförandeplaner används som 
underlag för lärande med 
personalgruppen, där resultat av intern 
kontroll och rutiner gås igenom.



Genomförandeplaner 
Socialtjänstlagen, 
barn och unga

Riktlinjer 
och 
genomföran
de av 
genomföran
deplaner

Intern kontroll 
av 
genomförandep
laner 
upprättade av 
enheten

Stickprov 
10-20 
ärenden 
perioden 
Jan-Sept. 

EC 
Familjeba
sen

Av granskning framkommer att två 
ärende ej har godkända resultat då 
det saknas genomförandeplan. Ett av 
ärendena saknar genomförandeplan 
då den unge har haft beslut om 
placering enligt LVU men avvikit från 
placering. Det andra ärendet saknar 
genomförandeplan då den unge var 
tillfälligt placerad över helger och 
bodde på internat på vardagar, därav 
har uppdraget till utförare varit 
otydligt och genomförandeplan har ej 
upprättats. Granskningen visade sex 
delvis godkända resultat där 
genomförandeplan funnits fast 
avviker på grund av anledningar som 
visar på att den unge har haft andra 
behov än de som stått i vårdplanen 
och därav har genomförandeplanen 
upprättats utifrån dessa. Det 
framkommer även avvikelser när den 
unge har haft mer grundläggande 
behov där vårdplanen haft för stora 
mål. 

En del av avvikelserna kommer från 
att det är två olika systemstöd som 
ska relatera till varandra. Det har varit 

Resultatet av granskningen har använts 
tillsammans med personalgruppen då 
det funnits behov av förtydligande av 
rutinerna och i dokumentationen, 
exempelvis om varför ett mål ej tas 
med i genomförandeplanen.
Resultatet kommer även att delas med 
utredning- och uppföljning BoU för en 
gemensam dialog och lärande.



Delegationsbeslut 
Stab

Lagstiftning
, 
socialförval
t-ningens 
delegations-
ordning, 
riktlinjer 
och rutiner

Granskning av 
delegationsbesl
ut

Stickprov, 
minst 10 
beslut per 
myndighet
s-utövande 
enhet och 
verksam-
hetsområd
e 

Stabspers
onal

Det har skett två granskningar av 
delegationsbeslut, en i maj och en i 
oktober. Totalt har 120 beslut 
granskats inom samtliga 
verksamheter. Vid granskning har fyra 
avvikelser framkommit, dessa har 
visat sig vara enbart felregistrerade i 
systemstödet. De signerade besluten 
visar på att det är rätt delegatsom har 
fattat besluten. Det som varit 
felregistrerat i systemet har 
korrigerats efter granskningen. 

Moment tas inte med i 2023 års 
internkontrollplan då resultatet inte 
visar på några avvikelser.  

Fördelning av 
ärenden med 
bistånd- och 
serviceärenden, 
mottagning och 
prevention

Rutin för 
prioritering 
av bistånd- 
och 
serviceären
den 

Granskning av 
att det finns 
rutin för 
prioritering av 
serviceärenden 
med bistånd 
samt att den 
följs

Stickprov 
5-10 
ärenden

VC Stöd 
och 
support

Bedömning har gjorts att ärendet inte 
skulle prioriteras enligt rutin, men fick 
gå före i kö på grund av behandlares 
specialistkompetens om våld i nära 
relation.
Ärende med missbruk har gått före i 
kön på grund av samarbetsallians med 
behandlare.
Ärende med missbruk har aldrig ingått 
i kön eftersom behandlare har 
bedömt att klient har haft hög 
motivation och samarbetsallians 
påbörjats vid trepartssamtal.

Direkt åtgärd genomfördes i samband 
med en av avvikelserna då enhetschef 
tagit upp detta med aktuell 
medarbetare. Inga akuta åtgärder har 
varit aktuella när granskning gjordes 
och bedömning har gjorts att avvikelse 
att frångå rutin har varit för klients 
bästa.

Genomgång av resultat av intern 
kontroll kommer att tas tillsammans 
med personalgrupp.
Av eget underlag framkommer att 
andra ärende inte har fått vänta någon 
större utsträckning när det har 
frångåtts rutin vid prioritering av 
ärende.



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

Totalgrans
kning av 
alla avslut 
under 
perioden 
januari-
september 

EC Fenix Framgår av granskning att det finns 
sex ärende som varit eller är inskrivna 
på primärbehandling hos Fenix. En av 
dessa har avvikelse med oplanerat 
avslut på grund av att klient 
uteblivit/onåbar.

Inga åtgärder behöver sättas in då det 
ej går att utvärdera resultatet av 
oplanerade avslut ännu. Förslag är att 
granska ärende som avslutats och inte 
de som fortfarande pågår.



     SF 2023 
 

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 



Risk & väsentlighetsanalys för socialförvaltningen 

2023 
 

 
 

 

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: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: minst 9 poäng 

 

Kontrollmomentet tas med i internkontrollplanen. 
 

Motivering: 

Avvikelser förekommer gällande inköp av drogtester till HVB-hemmen och utbildningar över 

25 tkr.  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. 
 

Motivering:  

Tas med i verksamhetsplanen som egenkontroll och rapporteras i kvalitetsberättelsen. 



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 och rapporteras i kvalitetsberättelsen. 

 

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 har funnits avvikelser de senaste åren. Verksamhetsplanen 2023 anger att kontroll ska 

utföras som mål för verksamheten i syfte att nämnden oftare ska få rapportering om 

verksamheten håller lagstadgad tid för förhandsbedömningar.  
 

 

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 

 
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.  
 

 

Genomförandeplaner socialtjänstlagen, vuxna 

 

Enligt riktlinjer för Verksamhetsområde Vuxna ska ansvarig behandlare tillsammans med 

klienten göra en genomförandeplan 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: Mindre sannolik (3) 

Väsentlighet: Kännbar (3) 

Totalt: 9 poäng 
 

Kontrollmomentet tas med i internkontrollplan 2023. 
 

Motivering:  

Avvikelser förekommer gällande tydlighet kring individens mål samt skillnad mellan mål i 

vårdplan och genomförandeplan.  

 

 

 



 
 

 

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. 
 

Motivering:  

Avvikelser förekommer i korta och akuta placeringar.  

Avvikelser i hur rutinerna tolkats, uppgifter registrerats på olika sätt och platser. Behöver 

arbeta mer enhetligt. 
 

 

Genomförandeplaner socialtjänstlagen, barn 

 

Enligt riktlinjer för Verksamhetsområde Barn och 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:  

Avvikelser förekommer gällande tydlighet kring individens mål samt skillnad mellan mål i 

vårdplan och genomförandeplan.  
 

 

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.  

 

Resultatet visar att verksamheten följer rutinen i majoriteten av ärenden. Och har frångått 

rutinen i enstaka ärenden då man bedömt att det varit utifrån individens bästa. Det har 

förankrats med personalgrupp att prata med enhetschef när rutin behöver frångås.  
 

 

Överlämning vid aktualisering (akut), samverkan mellan 

förvaltningens verksamheter. 

 

Överlämning av vuxna som söker skydd, som inte ingår i våld i nära relation. Oklar målgrupp 

om vem som har ansvar/att hantera ansökan för dessa individer. Finns ingen färdig rutin för 

detta. Det finns behov av att samverka med andra instanser (ex Polisen) och överlämning 

behöver göras till antingen Vuxna och/eller Arbetsmarknadsförvaltningen för den fortsatta 

planeringen för individen. Konsekvens; individer som hamnar mellan stolarna och bollas 

mellan instanser. 

 

Risk: Mindre sannolikt (2) 

Väsentlighet: Allvarlig (4) 

Totalt: 8 poäng 
 

Kontrollmomentet tas med i intern kontrollplanen. 
 

Motivering:  

Förtydligande om ansvar och gränssnitt mellan verksamheter.  
 
 

Tillsättning av resurs, familjehem och kontaktpersoner och -

familjer 

 

Det saknas rutin på vem som ska göra vad när det ska tillsättas resurser; kontaktfamilj- och 

kontaktperson, även avtal/fakturor kopplat till ekonomi. Konsekvens blir att verkställigheten 

fördröjs då det ej finns resurser att tillsätta, resurser blir upprörda när de inte får utbetalningar 

i tid, risk att förlora resurser och i förlängningen att individer inte får sina behov tillgodosedda 

på grund av detta. 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Allvarlig (4) 

Totalt: 12 poäng 



 

Kontrollmomentet tas med i intern kontrollplanen. 
 

Motivering:  

Risk att individer inte får sina behov tillgodosedda i rätt tid.  

 

Oplanerade avslut samt orsak till avslut, intern öppenvård på 
Fenix 
 

När insats startar krävs drogfrihet vilket innebär att underliggande problem kan komma upp 

till ytan. Hälsotillstånd, nykterhet, boende och ekonomi kan påverka möjligheten att 

tillgodogöra sig pågående insats. Konsekvens; avbruten planering och ingen behandling, 

vilket innebär risk för återfall i beteende och/eller droger. 

 

Risk: Möjlig (3) 

Väsentlighet: Allvarlig (4) 

Totalt: 12 poäng 
 

Kontrollmomentet tas med i intern kontrollplanen. 
 

Motivering:  

För få ärenden blev granskade under 2022 och resultatet går ännu inte att utvärdera. Antalet 

ärenden som ska granskas utökas inför granskning 2023. 
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1. Ansvar 
Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp. Om det står klart att en annan 
kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens 
ansvar begränsat till den akuta situationen.  
 
En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som följd av ett beslut av kommunen, om 
den enskilde vistas i en annan kommun tillexempel barn och unga i familjehem eller hem för vård och 
boende. 
 
Socialtjänstlagen stadgar att socialtjänsten ska vara väl förtrogen med levnadsförhållanden i 
kommunen och att man ska arbeta uppsökande för att främja goda livsförhållanden. 
Socialtjänsten ska främja en allsidig personlig utveckling och att man har en gynnsam fysisk och 
social utveckling. Vidare ska socialtjänsten medverka i samhällsplanering och se till att allmänna lokaler är 
lättillgängliga samt arbeta uppsökande för att förhindra att barn och unga far illa, för att se till att de växer 
upp under goda och trygga uppväxtförhållanden. 
 
Socialtjänsten ska arbeta med upplysning/information, ge omsorg, service, råd, stöd, vård och 
erbjuda stöd både enskilt och i grupp. Socialtjänsten ska förebygga och motverka missbruk och erbjuda 
stöd enskilt och i grupp. Socialtjänsten bör ha rådgivning, socialcentral och socialjour.  
 
Familjerådgivning ska erbjudas till var och en som begär det. Budget - och skuldrådgivning ska ges till 
skuldsatta personer. 
 
Socialtjänsten i Hässleholm hanterar även serveringstillstånd och utövar tillsyn enligt 
alkohollagen, samt samordning av kommunens alkohol – och brottsförebyggande arbete. 
 
Socialtjänsten är ensamma om att ha uppdraget att förebygga, upptäcka och åtgärda risker för 
missförhållanden genom att både erbjuda hjälp och vård till enskilda men också skydd och stöd 
till de mest utsatta. Socialtjänsten ansvarar för att det finns öppna insatser att tillgå och man 
kan/ska även ge vård utanför hemmet om det är nödvändigt. Vidare ska man följa upp beslutade 
insatser för att följa att det blir både kvalitet och resultat. 
 
En annan uppgift är att utreda samt ge stöd och hjälp angående vårdnad, boende och umgänge 
samt adoptioner. Utöver detta ska socialtjänsten även tillhandahålla kontaktpersoner och kontaktfamiljer. 
Samtliga familjehem ska vara utredda och godkända av socialtjänsten. 
 
Socialtjänstlagen stadgar vidare att brottsoffer ska få stöd och hjälp. Särskilt kvinnor och 
barn ska beaktas. En annan uppgift är att tillhandahålla ungdomstjänst och medling till unga 
lagöverträdare, samt att yttra oss till åklagaren när unga har begått brott samt att föreslå insatser. 
 
Om den enskilde inte själv kan ordna ett boende ankommer det ytterst på 
kommunen att hjälpa den enskilde. I rättspraxis har dock rätt till bistånd genom tillhandahållande eller 
ombesörjande av bostad som uppfyller kraven på skälig levnadsnivå ansetts föreligga när den enskilde är 
helt bostadslös och har speciella svårigheter att ordna en bostad på egen hand. 
 
Vidare har socialförvaltningen att förhålla sig till Barnkonventionen och värt att nämna är artikel 3 – vid 
alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.  
 

2. Krav och kvalitet  

Inspektionen för vård och omsorg är socialtjänstens tillsynsmyndighet och deras uppgift är att se till att 

socialtjänsten uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats 

med stöd av sådana föreskrifter. Socialtjänsten omfattas av Lex Sarah.   
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Socialnämnden rapporterar löpande angående gynnande beslut som inte verkställts i tid och kan få ett 
föreläggande om vite i dessa fall.  

  
Kvalitet definieras i föreskrifterna (SOSFS 2011:9) som uppfyllelse av krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt lagar och föreskrifter samt beslut fattade med stöd av dessa.  

  

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

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

o bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet  

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

o är trygga och säkra och präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen  

o är kunskapsbaserade och effektivt utförda i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet  

o är tillgängliga, att information och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers 

behov samt är präglad av ömsesidighet och dialog samt, 

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

 

3. Historik 
 Förvaltningen har sedan tidigare presenterat omfattande underlag i form av rapporter som förklarar läget 

mer ingående: 

o Socialförvaltningens arbete över tid – en redovisning till socialnämnden 2020 

o Ekonomiska förutsättningar för Socialförvaltningen 2020–2022 

o Socialnämndens åtgärder för budget i balans 2021 

o Socialförvaltningen 2022 – inför åtgärdsplan och budgetprocess strategisk plan 

o Dessutom finns en oberoende rapport från Public Partner som genomfördes 2020 sedan de 

genomlyst förvaltningen på uppdrag av Kommunstyrelsen. 

 

4.  Ekonomiska resultat över tid 
 

2018 var resultatet -19,9 mnkr jämfört med budget, exkl. ensamkommande barn och ekonomiskt bistånd 

så blev resultatet i stället -7,9 mnkr jämfört med budget. 

2019 var resultatet -10,4 mnkr jämfört med budget, exkl. ensamkommande barn och ekonomiskt bistånd 

så blev resultatet i stället +0,2 mnkr jämfört med budget. 

2020 var resultatet -25,8 mnkr jämfört med budget. Budgetramen minskade med 11 mnkr inför 2020. 

2021 var resultatet –9,3 mnkr jämfört med budget. Budgetramen ökades med ca 25 mnkr inför budget 

2021. 

2022 prognostiserat att budget är i balans. Budgetramen ökade med 13 mkr inför 2022. 
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4.1 Nettokostnadsavvikelse i Kolada  
 

 

 

För Individ och familjeomsorgen visar nettokostandavvikelsen på följande: 

2018:  8 mkr      2019:  – 52 mkr      2020:  – 11 mkr       2021:  – 6 mkr. 

 

5. Lokaler, resurser och personalomsättning över tid 
År  Antal årsarbetare Procent som slutade på egen begäran 

2018 235 årsarbetare 11,1% 

2019 Under 2019 genomfördes 

personalneddragningar i 

socialförvaltningen för att 

anpassa till nya 

budgetförutsättningar. 

Nettoförändringen var 21,5 

procent under 2019. 

25, 7 % 

2020 Inför 2020 fanns 167,23 

budgeterade årsarbetare fram till 

den 1 juli, därefter gick 31 

medarbetare (två enhetschefer, 28 

handläggare samt en 

kvalitetsutvecklare) över till den 

nybildade nämnden 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

24, 6 % 

2021  141 årsarbetare 15,9 % 

2022 149 årsarbetare t om dec 13,9  % 

 

Socialförvaltningen har gjort en resursoptimering gällande lokaler de senare åren genom att växla ett större 

antal lokaler till att i huvudsak ha två lokaler, Tingshusgatan och Järnvägsgatan. Den sammantagna 

kostnaden för lokaler har minskat med ca 1 480 t kr från 2023. 

 

 

Nettokostnadsawikelse förskola iokJ öppen fötskola. mi•Ofle( krooor -

Nettokostnadsawilelse friöclshem, inkl. öppen fritidsvefl(samhet, miloner kronor -

Nettokostnadsa..,.,,,n,;else grundskola F·9. mi~ooer krooor -

Nc-ttokostnadsavvikelse gyrooasieskola, mi'OOOf krooor -

Nettokostnadsawl<else MMd- och famijeomsorg. mi•Oflef kronor -

Nettokostnadsawlelse äldreomsorg. mi•ooer krooor -

Hässleholm 
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6. Förklaringar till resultatet i korthet 
 

o Ju fler barn, unga och vuxna som behöver hjälp av socialförvaltningen – ju mer kostar det. 

o Omfattande besparingar inleddes under 2019 och 2020 vilket ledde till en mycket hög turbulens 

och en osunt hög personalomsättning. 

o Den höga personalomsättningen ledde till bristande kontinuitet i vården för barnen, tappad 

kunskap om var i processen barnen befann sig och när de skulle vara färdigbehandlade samt att 

man tenderade att bli mer placeringsbenägen då man saknar tid att arbeta med familjen – och då 

hellre valde placering för att säkra barnet. Konsekvensen av detta blev också att placeringarna 

blev mer kostsamma då det blev mindre resurser som kunde arbeta med att hitta 

kostnadseffektiva bra lösningar på placeringar.   

o Public Partners granskning 2020 visade på att förvaltningen var starkt underfinansierad, vilket 

nettokostnadsavvikelsen i Kolada styrkte. 

o Förvaltningen har arbetat hårt för att hitta nya lösningar både utifrån att skapa en god arbetsmiljö 

och en sund personalomsättning med tillitsbaserat ledarskap i grunden, vilket gett effekt när vi 

mätt medarbetarnas upplevelse både individuellt och anonymt i grupp. 

o Innan 2022 hade förvaltningen ett antal socialsekreterare med uppgift att utreda barn och unga 

ofinansierat för att klara belastningen. Från 2022 ligger tjänsterna i ram. 

o Resultaten har blivit stabilare utifrån kontinuitet av medarbetare, nya lösningar och metoder att 

arbeta efter – men inflödet av medborgare med behov av hjälp har fortsatt att öka.  

o Budgeten för 2022 avslutas i balans. 

 

7. Utifrån och in perspektiv gällande anmälningar för barn och unga 0–

17 år. 
 

I dagarna redovisade Socialstyrelsen en nationell undersökning gällande anmälningar i kommuner som 

bygger på enkäter till kommunerna (86 % svarsfrekvens) och djupintervjuer med 10 kommuner. Syftet 

med uppdraget är att dels följa utvecklingen och göra jämförelser, dels att det är ett delprojekt i 

regeringsuppdrag om att under 2020–2022 stödja huvudmän samt yrkesverksamma inom den sociala 

barn- och ungdomsvården genom insatser för att främja kompetens och stabilitet samt kvalitetsutveckling 

inom området. 

o I huvudsak visar undersökningen att antalet anmälningar har ökat med 27 procent från 2018 till 

2021. Störst ökning var det 2019, för att plana ut något under 2021.  

o Fler anmälningar inkommer i mindre kommuner (30 000 invånare) och i kommuner med låga 

inkomster och låg arbetsanknytning.  

o 9,8 procent av 0–17 åringar i Sverige är föremål för en anmälan under 2021, vilket är en ökning 

från förra undersökningen 2018. Då var det 8,3 procent. 

o Samma barn anmäls i genomsnitt två gånger vilket är en ökning.  

o Polis, skola och sjukvård står för 60 procent av alla anmälningar. 

o Privatpersoner för ca 10 procent. 

o Var 5:e anmälan handlar om våld i nära relationer. 

o Ofta är anmälan relaterad till oro för barnet kopplat till förälderns bekymmer 

o Trender i att anmälan är kopplad till att mycket unga befinner sig i olämpliga miljöer, brottsliga 

handlingar/kränkningar kopplat till sociala medier, flickor som utövar våld, barn som inte fått rätt 

åtgärder från vård och skola samt återkommande anmälningar om att familjer har flyttat från 

Sverige.  
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o En del av förklaringen till att antalet anmälningar fortsätter att öka kan vara: 

o Demografiska förändringar – en mindre del av förklaringen  

o Barnets rättigheter på dagordningen  

o Rapportering i media och sociala medier  

o Fokus på att tidigt uppmärksamma barn i riskzon – Förebyggande socialt arbete – Polisen gör fler 

anmälningar – också på egna observationer 

o Socialtjänstens digitalisering och e-tjänster 

 

 

8. Hur ser det ut över tid i Hässleholm? 

8.1 Anmälningar barn och unga 0–17 år 
 

 
 

o I Hässleholm anmäldes i genomsnitt samma barn 2018 1,8 gånger och 2022 kan vi se att det har 

ytterligare ökat till 2,4 gånger per barn vilket är högre än de nationella siffrorna. 

 

o Andelen anmälda unika barn har ökat med 15 procent sedan 2015. 

 
o Andelen unika barn (2018) som blev anmälda i Hässleholm låg på 9 procent att jämföra med 

resten av riket som då låg på 8,3 procent.  

 

o Den nya undersökningen som Socialstyrelsen utfört redovisar en ökning till 9,8 procent (2021). 

Hässleholm ökar ytterligare till 11 procent (Baserat på anmälningar tom november 2022 och 10 

560 barn i ålder 0–17 år i Hässleholm).  

 

o Hässleholm följer den nationella trenden med att antalet anmälningar ökat med 27 procent från 

2018 till 2021. 

 

o I Hässleholm anmäldes i genomsnitt samma barn 2018 1,8 gånger och 2022 kan vi se att det har 

ytterligare ökat till 2,4 gånger per barn vilket är högre än de nationella siffrorna. 

 

o Även om varje individ anmäls flera gånger så innebär det inte att medarbetarna kan låta bli att 

göra bedömningar om barnet är i behov av skydd och om barnets behov behöver utredas. 

Arbetsmängden minskar med andra ord inte. 

 

 

Inkomna anmälningar BoU Unika barn totalt som anmält 
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8.2 Anledning till anmälan (Januari – november 2022) 

 
Misstanke om att barnet blivit utsatt för brott eller bristande omsorg  
1. Bristande omsorg   
2. Missbruk 
3. Våld inom Familjen eller bland andra närstående 
 
Uppgiftslämnare: 

1. Privatperson (namngiven/anonym) 

2. Polis/Åklagare 

3. Annan hälso- och sjukvård 

Om skola och förskola läggs ihop till en uppgiftslämnare hamnar de som nummer 3, över annan hälso- 

och sjukvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Polis/Åklagare 

■ Socialtjänst, egna kommunen 

■ Annan anhörig 

■ Förskola/skolbarnomsorg 

■ Elevhälsa 

Barnet/ den unge 

■ Särskild förordnad vårdnadshavare 

Uppgiftslämnare i procent 2022 

■ Annan hälso- och sjukvård 

• Skola/Skolbarnomsorg 

■ Socialtjänst, annan kommun 

• Förälder/Vårdnadshavare 

■ Tandvård 

■ Domstol 

■ Ungdomsmottagning 

■ Privat person (namngjven/anonym)/annan anhörig 

■ Annan 

■ Annan myndighet 

■ Mödra- och barnhälsovård 

■ Migrationsverket 

■ God man 



 
 
 

10 
 

8.3 Aktualiseringar barn och unga 0–17 år  
 

 
 

Från 2010 till november 2022 har antalet aktualiserade (anmälningar och ansökningar) barn och unga i 

ålder 0–17 år ökat med 158 procent.  

 

 

 

 

Genomsnittet bygger på åren från 2015 till november 2022. 
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Andelen ansökningar ligger stadigt genom åren från 2015–2022 med i genomsnitt 89, vilket 

motsvarar ca 3 % av alla aktualiseringar dvs de flesta vägar in är genom orosanmälningar. 

 

 

                      Andel barn och unga som är föremål för en Förhandsbedömning via Mottagningen och 

som går vidare till Utredning: 40 %  

(Det inkommer också anmälningar där man redan har en kontakt med utredning, dessa är inte 

inkluderade) 

 

8.4 Utredningar barn och unga 
 

 

Fördelning mellan ansökningar och anmälningar BoU

Anmälningar Ansökningar■ ■ 

Antal inledda BBIC utredningar BoU 
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8.5 Insatser för barn och unga  
 

 

Genomsnittet bygger på utfallet från 2015 – november 2022. Prognosen bygger på en rak framräkning av 

hur det sett ut under 2022. 

 

 

Genomsnittet bygger på utfallet från 2015 – november 2022 Prognosen bygger på en rak framräkning av 

hur det sett ut under 2022. 
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Genomsnittet bygger på utfallet från 2015 – november 2022. Prognosen bygger på en rak framräkning av 

hur det sett ut under 2022. Utfallet för helåret har blivit bättre än prognosen. 

 

 

9.Vuxna  

9.1 Antal anmälningar vuxna 
 

 

 
 

Andelen unika individer som är föremål för antalet anmälningar är 2,46, vilket innebär att 

flertalet vuxna anmäls om igen. Antalet unika vuxna har ökat med 18 % sedan 2015. 
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Genomsnittet bygger på utfallet från 2015 – november 2022. Prognosen bygger på en rak 

framräkning av hur det sett ut under 2022. 

 

Antalet anmälningar har ökat med 29 procent sedan 2015. 

 

9.2 Antal aktualiseringar (anmälningar och ansökningar) 
 

 
42 procents ökning från 2015 till november 2022 

33 procent ökning från 2021 till november 2022 
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Kommentar: 

När uppgifter kommit till nämndens kännedom om att någon kan ha behov av stöd och vård för sitt 

missbruk behöver en förhandsbedömning göras av om förhållandena kan föranleda någon åtgärd av 

nämnden. En utredning bör inte startas om det redan från början står klart att nämnden inte kan eller inte 

bör vidta några åtgärder. När det gäller utredning av behov av insatser enligt SoL kan nämnden inte inleda 

utredning om den enskilde inte vill ta emot insatser, eftersom insatser enligt SoL är frivilliga. 

Om vård enligt LVM kan komma i fråga är nämnden däremot skyldig att inleda utredning, även om den 

enskilde motsätter sig det. 

Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen som anger hur lång tid en förhandsbedömning som gäller 

vuxna får ta innan nämnden beslutar att inleda eller inte inleda en utredning.  

 

9.3 Inledda utredningar för vuxna 
 

 
 

Underlaget tyder på att förvaltningen öppnat färre utredningar under 2022 än tidigare år då vi öppnat 

utredning med 2021: 29%, 2020: 28 %, 2019: 22 %, 2018: 25 % 
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10. Förvaltningens redovisade behov av medel inför 2023 

 
 

Kommentar: I huvudsak framförde nämnden behov av kompensation för diverse prisökningar och 

uppräkningar utifrån placeringsavtal samt ökade arvoden och omkostnader för vård utanför hemmet. 

 

11. Utgångsläge inför budget 2023 
 

- Till socialnämnden och kommunfullmäktige presenterade förvaltningen under augusti och 

september 2022 ett utökad budgetbehov om 10 850 tkr, för att klara av kommande årets 

ekonomiska prisuppräkningar för vård samt höjda arvoden och omkostnader för familjehem med 

mera. 

- Kommunfullmäktiges strategiska plan för 2023–2025 innebär att förvaltningen inte får någon 

kompensation för eventuella prisökningar och uppräkningar vilket motsvarar en effektivisering 

med motsvarande behov enligt ovan. 

- I den strategiska planen har förvaltningen tilldelats ytterligare effektiviseringar med 1 500 tkr för 

2023 och ytterligare 1 500 tkr för 2024. 

- Verksamheterna har utifrån tilldelade uppdrag från förvaltningschef sett över avtalen för 

familjehem och arbetet i verksamheten. Därefter har en ny prognos gjorts för förvaltningens 

budgetbehov. Detta har resulterat i att budgetbehovet justeras ner till 11 080 tkr, i stället för 12 

350 tkr som aviserats under sommaren/hösten 2022.  

 

               
                                                                                    

                                           

                       

                                                   

                                                    

                                           

                                                          

                                                  
         

                                                  

                                                             

                                                        

                               

                                                        

                                             

-

-
► Hässleholm nästa. 
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12. Uppdrag till verksamheten  
 

Utifrån budgetläget fördelades det ut ett antal uppdrag till verksamheterna i syfte att få en gemensam 

faktiskt bild av nuläget. Såväl Socialnämndens arbetsutskott som Socialnämnden har fått information 

(nämnd november 2022) samt en genomgång av utdelade uppdrag. 

 

 
Uppdrag 1 
Nattjouren har just nu en 
beläggning om ca tre personer i 
månaden, vilket blir en 
snittkostnad på 1800 kronor. 
 
Det tycks även bli en 
inlåsningseffekt av att samma 
personer återkommer och det 
förekommer uppgifter om att en 
del har ekonomiska resurser för 
att kunna klara ett eget boende – 
men väljer bort det. 

 
Kan vi hitta andra lösningar 
som löser uppdraget till en 
mindre kostnad? 
 
Kan vi hitta lösningar som 
minskar inlåsningseffekter? 
 
Hur säkerställer vi att de 
med egna medel hittar 
andra lösningar? 

 
Petter 
och 
Omid  

 
Senast 17 
januari 2023 

 
Uppdrag 2 
 
Utifrån att vi har en del barn som 
är placerade behöver vi skapa en 
gemensam bild över varför de är 
placerade, hade vi kunnat erbjuda 
stöd tidigare – hade vi kunnat 
göra något under tiden för att 
barnen skulle haft möjlighet att 
återvända hem.  
Vi behöver en gemensam bild av 
vården för att veta om vi kan 
förändra något samt att göra en 
framtida prognos på hur många 
barn vi tror att vi kommer att ha. 
 

Gå igenom samtliga barn 
som är placerade för att 
titta på: 
 
När blev dom placerade 
 
Vad var anledningen 
 
Vilka insatser hade man 
provat tidigare 
 
Hur ofta har man besökt 
barnet under året 
 
Hur arbetar man/har man 
arbetat med riktningen ” 
Barn ska återföras till sina 
föräldrar, så fort det går, 
om det är till barnets bästa” 
 
Har vårdnadsöverflytt varit 
aktuellt? 
 
 
Ett barn som skyddas från 
sin familjemiljö, ska ha rätt 
till alternativ omvårdnad 
med så få omflyttningar 
som möjligt – hur ser det et 
för varje barn i form av 

Anders, 
Petter 
och 
Omid 
 
 

Senast 17 
januari då är 
det nämnd 
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sammanbrott (oplanerade 
avslut) 
 
Har alla barnen en 
uppdaterad 

Umgängesplan 
             Vårdplan 

Genomförandeplan  
 

Föräldrar till placerade barn 
ska ha en egen 
handlingsplan som visar 
vad man som förälder 
behöver göra för att barnen 
ska kunna flytta – finns det? 
Arbetar man aktivt med 
planen? 
 
Har vi följt SKR 
rekommendationer gällande 
arvode och omkostnader? 
Hur ersätter vi förlorad 
arbetsinkomst. 
 
Hur lång tid räknar vi att 
barnet har behov av att vara 
placerad framöver? 
 
 
 
 

 

 
Uppdrag 3 
 
Är det kostnadseffektivt att 
bedriva heldygnsvård och 
öppenvård i form av 12 
stegsprogram för vuxna på 
hemmaplan som alternativ till 
extern vård. (Fenix och 
Novagården) 
 
 

Ta fram prislappar för vad 
en plats bör kosta, vad den 
har kostat – finns det fler 
möjligheter? 
 
Vad innebär det om 
samsjuklighetsutredningen 
går igenom – hur påverkar 
den vårt uppdrag och våra 
roller? 

Petter 
och 
Omid 

17 januari 

 
Uppdrag 4 
 
Det bästa för Hässleholmarna – 
Vi skapar förändring genom att 
stärka medborgarnas resurser i 
syfte att de ska klara sig själv.  
Medlet för detta är den tid vi 
möter våra klienter.  
 
 

Alla som möter klienter (ej 
dygnsvård) ska ha en 
målsatt kundtid, som 
redovisas varje vecka. 
 
I det fall man arbetar 
förebyggande räknas även 
möte med 
samarbetspartners 
in(förebyggandecentrum) 
 

Gunnel 
och 
Petter  

Implementerat 
och klart i 
januari 
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Indirekt syfte möjliggör att 
se till så att våra 
medarbetare har en rimlig 
arbetsbelastning. 
 
 

 
Uppdrag 5 
 
I de fall barn inte behöver akut 
skydd, kan vi behöva erbjuda 
akut stöd. Hur kan vi både reda 
ut och arbeta med förändring i 
dessa familjer för att ge adekvat 
hjälp 
 
 
 

Tillsammans behöver vi ta 
fram former och modeller 
för hur vi knyter samman 
våra olika uppdrag i ett 
intensivt hemmabaserat 
arbete i syfte att förebygga 
placeringar. 

Gunnel 
och 
Petter 

17 januari 

 
Uppdrag 6  
 
Andel orosanmälningar i 
Hässleholm ökar ständigt och 
handlar om att barn blir utsatta 
för våld och att deras behov inte 
blir tillgodosedda. 
 
 

Vi behöver hitta dessa barn 
tidigare för att också kunna 
ge föräldrarna stöd i ett 
tidigare skede.  
På vilket sätt hittar vi dem, 
och hur kan vi så enkelt 
som möjligt erbjuda viss 
pedagogisk hjälp i hemmet.  
 

Gunnel 
och 
Petter  

17 januari 

 
Uppdrag 7 
 
Hur vet vi att vi arbetar med rätt 
klienter i rätt tid och att vi 
erbjuder rätt hjälp 

Samtliga verksamheter 
behöver hitta sätt att få 
kvitto på att vi levererar 
goda sociala tjänster.  
 
Ett gott exempel är ORS 
och SRS. 
 
 Hur följer vi detta mer 
regelbundet? 

Petter 
och 
Gunnel 

17 januari 

 
Uppdrag 8 
 
Kontaktpersoner/kontaktfamiljer 
 
 

Genomlysning av samtliga 
bistånd. Hur länge, varför 
har man biståndet, hur ser 
tankarna om avslut ut, hur 
ser arvodering och 
omkostnad ut, har vi för 
höga i förhållande till SKR.  

Petter, 
Omid 
och 
Anders 

17 januari 

 
Uppdrag 9 
 
Behandlingsfamiljer  
Jourfamiljer  

Utvärdera effekten av detta Petter, 
Omid 
och 
Anders 

17 januari 

 
Uppdrag 10 
 
Hur ser dagens arbete ut på 
Individ och familjesupporten. 

Hur ser ett typiskt uppdrag 
ut? 
 
Hur ser fördelningen ut 
mellan fem fria och insats? 

Gunnel 
och 
Omid  

17 januari  
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13.Process  
Datum  Vad Hur  

19 december  Samtliga uppdrag redovisas och 
målsättningen är att det ska 
finnas en skriftlig handling om 
vart och ett av uppdragen 

Ansvarig föredrar sitt uppdrag 
och har ett skriftligt underlag 
klart. 

  
Hur många familjer går från 
fem fria – till utredning? 
 
Hur lång tid är man i 
genomsnitt aktuell? 
 
Hur många familjer är 
placeringsnära? 
 
Hur kan man bidra ännu 
mer till familjer som är 
placeringsnära? 
 
Vilka familjer är vi bra på? 
 
Vilka familjer är vi inte bra 
på? 
 
Vad kostar en timme av 
behandling? 

 
Uppdrag 11 
 
HVB placeringar – alternativ till 
placeringar på hemmaplan för 
barn och unga. 
 

Kostnadsberäkna och 
jämföra med extern vård.  
Kan vi utveckla detta 
vidare? 
 

Petter 
och 
Omid 

17 januari  

 
Uppdrag 12 
 
Ta fram en nulägesbeskrivning 
av det förebyggande arbetet 

Beskriv nuläget av det 
förebyggande arbetet, 
kostnader samt 
konsekvenser av om vi inte 
fullgör uppdraget. 

Gunnel 17 januari 

 
Uppdrag 13 
 
Se över Mottagningens uppdrag 
 

 
Utifrån ett år med hög 
belastning och en osund 
arbetsmiljö behöver se över 
uppdraget som 
mottagningen har. Hur kan 
vi förbättra, förenkla och 
arbeta för att det ska bli en 
sund arbetsmiljö. 

 
Gunnel 

 
Februari 

 
Uppdrag 14 
 
Ta fram förslag på 
effektiviseringar i alla delar av 
verksamheten  

 
 
Vad skulle en procentuell 
effektivisering per 
verksamhet innebära utifrån 
att varje del bär sin del 

 
Sus 
Anders 
Omid 
Petter 
Gunnel 

 
17 januari 
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19 december  Vi går igenom budget 2023 och 
fattar beslut om inriktning att 
föreslå nämnden  

Ekonomichef föredrar 
underlaget och därefter fattar FC 
beslut om inriktning 

3 januari  Konsekvensbeskrivning ska 
göras övergripande  

Sus och Katarina har kallat 
Emma N 
 

4 januari  Extra FÖSAM/ 
konsekvensbeskrivning vara klar 
och gjorda med skyddsombud. 
Berörd personal informeras. 

Information/dialog om 
neddragningar samt 
konsekvensbeskrivningarna klara 

10 januari AU Information och 
konsekvensbeskrivningar klara 

16 januari MBL § 14  Om i fall att facken vill ha en 
sådan så finns tiden bokad med 
Sus och Katarina.  

11 januari  FÖSAM Förslag till beslut  

17 januari  Nämnd Förslag till beslut gällande 
neddragningar  

24 januari  AU  

7 februari AU  

9 februari  FÖSAM  

14 februari  Nämnden fattar beslut om 
internbudget 2023 

 

 

 

14. Redovisning av uppdrag  
 

14.1 Nattjouren 

 

Bakgrund 

Om en medborgare i Hässleholm är helt bostadslös eller har speciella svårigheter att ordna ett boende har 
kommunen det yttersta ansvaret att hjälpa den enskilde. Nattjouren är en akut boendelösning som innebär 
tak-över-huvudet för de personer som saknar andra alternativ i Hässleholm.  
 
Kostnaden per dygn och person var under 2022 (jan-nov): 1952:-/dygn vilket får betraktas som en dyr 
dygnsavgift utifrån att Nattjouren enbart erbjuder tak över huvudet för natten. Nattjouren har plats för 
fem personer i enskilt rum. Det är i stort sett aldrig fullbelagt vilket gör att det inte är aktuellt att utöka 
antalet platser för att påverka prisbilden med en lägre kostnad. Större delen är därmed fasta kostnader som 
är svåra att påverka.  
Nattjouren bedrivs kostnadseffektivt utifrån dessa förutsättningar. Utifrån att Nattjouren är en relativt dyr 
verksamhet måste man ändå ställa sig frågan om vad som skulle hända om Nattjouren inte fanns samt om 
det kan finnas andra lösningar att tillgå. Tyvärr är det inte möjligt att hänvisa boende till hotell eller 
vandrarhem då denna målgrupp är komplex och inte går att hysa i denna form.  

 

Konsekvenser av nedläggning: 

o Antal anmälningar till vuxenenheten kan öka 

o Det förebyggande arbete och insyn i LVM-nära personer liv försvinner (där ibland Nattjourens 

personal varit till hjälp).  
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o LVM kan undvikas genom Nattjouren 

o Tilliten minskar till socialförvaltningen då fler hemlösa ligger ute, far illa och i värsta fall fryser 

ihjäl. 

o Ökad belastning för ekonomiskt bistånd i form av vandrarhemslösningar till hemlösa. Samarbetet 

för ekonomiskt bistånd och vandrarhem kommer försvåras. 

o Fler av samhällets utsatta kommer fara illa då de kommer nekas boende av ekonomiskt bistånd.  

o Fler blir uteliggare – den upplevda otryggheten i kommunen kommer att öka.  

Slutsats 

Bedömning och rekommendation är att inte lägga ner Nattjouren i nuläget då konsekvenserna blir allt för 

stora för målgruppen. Utifrån de ekonomiska utmaningar som kommunen och nämnden står inför bör 

dock boendefrågan i sen helhet utredas vidare. Följande frågeställningar bör ingå i utredningen: 

o Finns det alternativa och mer kostnadseffektiva driftsformer om Nattjouren eller liknande 

verksamhet drivs av en ideell organisation med eventuellt visst ekonomiskt stöd från 

kommunen? 

o Är Nattjouren kombinerat med andra nuvarande boendelösningar bästa sättet att ge 

målgruppen stöd och hjälpa dem vidare mot självständighet?  

o Är Bostad först en modell som kan vara aktuell för Hässleholm? Nya statsbidrag finns att 
söka till Bostad först. 

 

 

14.2 Gemensam bild av de placerade barn och unga 
Staben har haft i uppdrag att gå igenom samtliga placeringar. Uppdraget har bestått i att kontrollera: 

• När blev de placerade   

• Vad var anledningen   

• Vilka insatser hade man provat tidigare   

• Hur ofta har man besökt barnet under året  

• Hur arbetar man/har man arbetat med riktningen ” Barn ska återföras till sina föräldrar, så fort 

det går, om det är till barnets bästa”   

• Har vårdnadsöverflytt varit aktuellt?   

• Ett barn som skyddas från sin familjemiljö, ska ha rätt till alternativ omvårdnad med så få 

omflyttningar som möjligt – hur ser det ut för varje barn i form av sammanbrott (oplanerade 

avslut)   

• Har alla barnen en uppdaterad  

o Umgängesplan  

o Vårdplan  

o Genomförandeplan  

• Föräldrar till placerade barn ska ha en egen handlingsplan som visar vad man som förälder 

behöver göra för att barnen ska kunna flytta – finns det? Arbetar man aktivt med planen?   

• Har vi följt SKR:s rekommendationer gällande arvode och omkostnader?   

• Hur ersätter vi förlorad arbetsinkomst.   

• Hur lång tid räknar vi att barnet har behov av att vara placerad framöver?  

  

Metod 
En lista med samtliga placeringar har tagits ut. Sammanlagt har 91 ärenden granskats av staben. 
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Hur länge placering pågått är information som framgår av Viva. 

För att ta reda på orsak till placering har vi läst de utredningar som ligger till grund för placeringen.  

Vi har valt att kategorisera orsakerna enligt följande: 

• Bristande omsorg 

• Missbruk 

• Våld  

• Hedersproblematik 

• Ensamkommande 

• Barnets beteende 

• Annan orsak 

Ibland har flera orsaker varit aktuella men vi har valt att kategorisera en orsak som primär och en annan 

som sekundär. 

Tidigare insatser finns registrerade i Viva och har kontrollerats där. 

Antal kontakttillfällen med den unge har kontrollerats genom egenkontrollen. 

Frågan om vårdnadsflytt har varit svårare att få grepp om. I vissa fall har en utredning gjorts. I vissa fall 

har det diskuterats i övervägandena.  

Vårdplan, genomförandeplan och umgängesplan har vi granskat genom att titta under fliken planer. Om 

det funnits en plan men det är mer än två år sedan den reviderades har vi registrerat den som en brist. 

Frågan om hur lång tid som placeringen beräknas pågå har vi valt att i de fall det inte framgår någon plan 

för hemflytt så har vi räknat att placeringen pågår till det år man fyller 20 år. 

 

Resultat och kommentarer 
 

Anledning till placering 

Orsak Primär Sekundär 

Bristande omsorg 35 19 

Missbruk 16 8 

Våld 26 12 

Hedersproblematik 3 2 

Ensamkommande 4   

Barnets beteende 5 2 

Kriminalitet   6 

Annan orsak 2 4 

  

Det kan konstateras att bristande omsorg och våld ofta är kombinerade. Bristande omsorg är ofta en följd 

av våld och missbruk så det är i sig inget konstigt. I en del ärenden beror den bristande omsorgen mer på 

föräldrarnas psykiska hälsa och intellektuella funktionshinder.   

Annan orsak har vid några ärenden varit att föräldrarna är avlidna. 
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Tidigare insatser 

Familjebehandling har erbjudits i 29 av ärendena 

Intern öppenvård i 11 ärenden 

Kontaktfamilj/kontaktperson har förekommit i 15 ärenden 

I 44 av ärendena har placeringen inte föregåtts av någon insats  

  

Planer 

Samtliga ärenden har i princip vårdplan, men i 36 av ärendena har vi hittat brister. Dessa består i att 

vårdplanen antingen inte är uppdaterad eller så är den inte låst i systemet. 

Desamma gäller i princip för genomförandeplaner. Dock finns det 12 ärenden som saknar 

genomförandeplan. 

Umgängesplan finns bara tydligt i 31 av ärendena. Här är det dock på sin plats att tolka med en viss 

försiktighet på grund av att umgängesplaneringen inte tycks dokumenterats enhetligt. Ofta finns 

planeringen i genomförande planen och ibland finns ett eget dokument som heter umgängesplan. I andra 

ärenden smyger sig en planering in i en journalanteckning och ibland återfinns planeringen i 

övervägandena. Det kan således finnas en planering i fler än de 31 ärenden vi funnit. 

Antal kontakter med barnet 

Det svårt att svara exakt på denna fråga: Vi har använt oss av egenkontrollerna och de har ibland varit 

ofullständiga. Men i en tredjedel av ärendena har man haft 4 eller fler kontakter. I en tredjedel har man 

haft färre kontakter och i den resterande tredjedelen har vi inte hittat uppgifter.  

Omplaceringar 

I 34 av 91 ärendena har ingen omplacering gjort. I 19 av ärendena har det gjorts en omplacering. Ofta är 

det att man gått från jourfamilj till det stadigvarande familjehemmet. I övriga 38 ärenden har 2 eller fler 

omplaceringar gjorts. 

Vårdnadsöverflytt 

Frågan om vårdnadsöverflytt har tydligt övervägts i 16 av ärendena. I 51 av ärendena är det vad vi kunnat 

bedöma inte aktuellt i nuläget. I 24 av ärendena har vi inte hittat att de har övervägts. 

Kvarstående tid 

En sammantagen prognos utifrån placeringslängden för respektive barn är gjord.  

Heltidsplaceringar i snitt per månad 2021: 110,3  

Heltidsplaceringar i snitt per månad 2022: prognos 117,7 

Heltidsplaceringar i snitt per månad 2023: prognos 123,7 

 

Ersättningar och avtal 

Verksamheten har gjort en genomgång av samtliga familjehemsavtal och justerat arvode och omkostnad 

till rätt nivå så långt det är möjligt. En del arvoden fryses då de redan ligger högt vilket ofta beror på 

övertagande av konsulentstödda familjehem. Samtliga familjehem får nya avtal för 2023 då SKR har gjort 

om sin ersättningsmodell. Avtalen ger nämnden större frihet att justera arvode och omkostnad utifrån 
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barnets behov av vård. Genomgången visade även osäkerhet och inkonsekvens kring hur förlorad 

arbetsinkomst används. Detta har nu förtydligats och rutiner och riktlinjer är under revidering och ska 

färdigställas under första kvartalet 2023. 

Slutsats 

Staben har vid granskning inte kunnat hitta ärenden där de sett anledning att ifrågasätta varför en placering 

gjorts. Ofta är utredningarna tydliga och välmotiverade. 

Den information som finns tillgänglig tyder på att många av barnen kommer att vara kvar i sitt familjehem 

under uppväxten om inget positivt förändrar utgångsläget. 

Flera år av hög personalomsättning av både medarbetare och chefer har resulterat i att arvoden och 

omkostnader inte har bedömts enhetligt. Genom en total genomgång av alla avtal och arvoden har detta 

nu korrigerats till rätt nivå utifrån uppdrag så långt det är möjligt.  

Ett förbättringsområde är att förtydliga uppföljningen i arbetet med planerna för att lättare kunna följa 

och utvärdera behovet av vården. Systematik kring uppföljningen av antalet besök och handläggare 

behöver också förbättras enligt föreskrifterna.  

 

14.3 Är det kostnadseffektivt att bedriva heldygnsvård och öppenvård för vuxna i egen regi 
 

Kostnader och alternativkostnader för Hem för Vård och Boende (HVB) 

o Kostnad externt HVB: 2633 kr/dygn (exkl. LVM/SiS - 2956/dygn inklusive LVM/SiS) 

o Kostnad Novagården vid 80% beläggning: 1860 kr/dygn 

o Vid full beläggning 1488 kr/dygn 

o Vid 65% beläggning: 2290 kr/dygn 

o T.o.m. november månad 2022: 2876 kr/dygn. 

Novagårdens beläggning var låg under framför allt första halvan av 2022, därav den höga dygnskostnaden. 

I nuläget är Novagården i stort sett fullbelagt. Målsättningen är att Novagården ska ha minst 80 % 

beläggning.  

Kostnader och alternativkostnader 12-stegsprogram 

o Kostnad för andra jämförbara alternativ i extern öppenvård: 2400/dygn (för seriösa alternativ) 

o Kostnad Fenix 12-steg : 1077 kr/dygn. 

o Vid 8 deltagare i gruppen hela tiden, så är kostnaden 478 kr/dygn, vilket är målsättningen. 

 

Fenix Öppenvård 

I nuläget finns en vakant tjänst på Fenix. Fenix öppenvård utökades med tre tjänster under 2022. Då 
tjänsterna var något dyrare än budgeten medgav fanns egentligen bara utrymme för 2,5 tjänster. Förslaget 
är att minska budgeten för 2023 med 0,5 tjänst. 

 

Samsjuklighetsutredningen och behandling på hemmaplan 

Många frågetecken kvarstår gällande samsjuklighetsutredningen. I förslaget från 
Samsjuklighetsutredningen framgår: ”Införandet av förslagen ska genomföras så att huvudmännen och 
berörda myndigheter ges förutsättningar att planera förändringarna i respektive uppdrag och ha möjlighet 
att vidta nödvändiga utvecklingsinsatser gemensamt och var för sig. Medel bör avsättas inom ramen för 
anslag 1:8 Bidrag till psykiatri för omställning och implementering av förslagen. Stödet föreslås utgå två år 
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innan och tre år efter ikraftträdandet. Staten ska ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR om implementeringsstöd till regioner och kommuner.” 

Då inga beslut är fattade är bedömningen att hänsynstagande till samsjuklighetsutredningen bör avvaktas i 
nuläget. Inriktningen för vuxna med missbruksproblem i Hässleholms kommun, med fokus på 
hemmaplanslösningar och ökad samverkan, är dock helt i linje med samsjuklighetsutredningsens 
intentioner. 

Konsekvens 

I praktiken innebär det att en behandlare som 1,0 vakant tjänst inte tillsätts, samt att man får full 
kompensation för de lönekostnader som finns i praktiken. Därav blir det inte en full besparing i 
omfattning av en tjänst. För personal och verksamhet blir det ingen större skillnad mot 2022 då tjänsten i 
praktiken inte varit i funktion på grund av sjukdom och vakanshållning. 

Fenix och Novagårdens personalresurser är i nuläget organiserade så att behandlingen på Novagården har 
svårigheter med att genomföra behandling vid sjukdom och semester/utbildning. Detta beror på att rätt 
kompetens saknas inom den befintliga arbetsgruppen samt en stram schemastruktur med 90 % tjänster. 
Förslaget är att under första halvåret 2023 utreda närmare vilka kompetens som ska eftersträvas och hur 
organiseringen av resurserna kan göra så att en kvalitativ behandling kan ges. 

Slutsats 

Bedömningen är att behålla befintligt 12-stegsprogram och Novagården HVB med tillhörande 
stödlägenheter. Det är mer kostnadseffektivt än att köpa extern vård under förutsättning att platserna har 
tillräckligt hög beläggning. Beläggningen bör därför följas noga framöver (kommer att följas upp i 
verksamhetsplanen för 2023).  

Alternativet att köpa fler externa platser och avveckla interna bör vänta tills beslut fattas gällande 
samsjuklighetsutredningen och vad den får för konsekvenser för Hässleholm.  

Oavsett finns det inte kostnadseffektiviseringar att göra på kort sikt utan omställning behöver förberedas 
och planeras i god tid. 

 I nuläget finns en vakant tjänst på Fenix. Fenix öppenvård utökades med tre tjänster under 2022. Då 
tjänsterna var något dyrare än budgeten medgav fanns egentligen bara utrymme för 2,5 tjänster. Förslaget 
är att minska budgeten för 2023 med 0,5 tjänst. 

 

14.4 Kundtid, ingen skriftlig handling då den ligger i Verksamhetsplan för 2023. 

 

14.5 Hur knyter vi samman vårt arbete för att öka det intensiva hemmabaserade arbetet, ingen 

skriftlig handling då den ligger i verksamhetsplan 2023. 

 

14.6 Modell för att erbjuda pedagogisk hjälp i hemmet, ingen skriftlig handling då den ligger i 

verksamhetsplan för 2023. 

 

14.7 Samtliga verksamheter behöver hitta sätt att få kvitto på att vi levererar goda sociala tjänster, 

ingen skriftlig handling då den ligger i verksamhetsplan för 2023. 
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14.8 Kontaktpersoner/kontaktfamiljer – genomlysning. 
 

Staben har gått igenom 44 ärenden med kontaktpersoner eller kontaktfamiljer. 

Av dessa ärenden är 10 insatser (kontaktfamilj) till för att avlasta familjehemmen. Många gånger för att 

förhindra ett sammanbrott. I fyra av ärendena är insatsen på grund av den unges beteende. I övrigt är den 

största orsaken föräldrarnas oförmåga att ge tillräckligt stöd och stimulans. 

Flera av ärendena har pågått i många år och det går inte att i dokumentationen se någon tydlig gräns för 

när man beräknat avsluta insatsen. Då alla parter är nöjda tycks insatsen ”rulla på”. Vad den i praktiken 

gör för skillnad är svårt att bedöma inom ramen för denna granskning. 

En genomlysning har påbörjats verksamheten och kommer att fullföljas under första kvartalet 2023. Flera 

saker behöver klargöras såsom: 

o Antal beviljade timmar. Hur görs denna bedömning? Vem bör besluta? 

o Vad är rimlig längd på bistånd?  

o Använder vi uppdraget som styrmedel för biståndets längd?  

o Uppföljning - hur följer vi upp? Vem gör vad? Hur ofta?  

o Vid kontaktperson vid umgänge. Varför löser inte familjehemmet detta själv? Kan vi rusta 

familjehemmen? Är det befogat i alla ärenden?   

o Är arvodena rimliga utifrån SKR:s rekommendationer?  

Slutsats 

 Fler saker behöver klargöras och förtydligas i den pågående genomlysningen därav är det för tidigt att dra 

en slutsats. 

 

14.9 Behandlingsfamiljer och jourhem 

 

Ett jourhem har avslutat sitt uppdrag under hösten 2022 och bedömningen i nuläget är att inte ersätta 

jourhemmet utan använda sig av befintliga platser och följa behovet och beläggningen i jourhemmen 

(kommer följas i redovisning av verksamhetsplan 2023) 

Jourhemmen spelar en avgörande roll i arbetet med placerade barn, i synnerhet i akuta lägen. 

Socialförvaltningens arbete behöver intensifieras vid akutplaceringar för att förhindra att akuta placeringar 

blir varaktiga lösningar när detta kan undvikas. Jourhemmens förmåga har avgörande betydelse för att 

tillsammans med öppenvårds- och utredningsinsatser arbeta mot en återförening snarast när det är möjligt.  

Behandlingsfamilj är en form av förstärkt familjehem där familjebehandling pågår samtidigt med mål att 

barnet eller den unge ska flytta hem igen. Socialförvaltningen har i nuläget en behandlingsfamilj i egen regi 

Målsättningen är att komplettera med fler behandlingsfamiljer då detta är mer kostnadseffektivt än externa 

HVB-placeringar eller konsulentstödda familjehem vilket är de alternativa vårdformerna.  

Slutsats 

Flera jourhem börjar bli till åren komna utifrån vad som krävs av dagens jourhemsplaceringar. En 

kravprofil för nya jourhem och en långsiktig planering behöver göras för att säkerställa behov och 

efterfrågan framöver.  

Pågående behandlingsfamiljsuppdrag har fallit väl ut men underlaget är i nuläget för litet att utvärdera på. 

Bedömningen är att behandlingsfamilj är ett viktigt verktyg i verktygslådan vilket ligger väl i linje med 

Signs of Safety, hemmaplanslösningar och nätverksarbete. 
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14.10 Nulägesbeskrivning av Individ och familjesupportens arbete 

 
Hur ser ett typiskt uppdrag ut? 
 

o Missbruk, våld och psykisk ohälsa förekommer i stor utsträckning. 

o Många familjer där både barn och vuxna varit utsatta/upplevt våld.  

o Barn som bor med ensamstående förälder som varit utsatt för våld.  

o Barn och unga som utsätter sig för risker.  

o Barn och unga med suicidtankar.  

o Barn och unga med NPF-diagnoser.  

o Uppskattningsvis 80 % av alla barn och vuxna har diagnoser.  

o Barn och unga med skolfrånvaro där vi samarbetar med skolan.  

o Många barn lever i ekonomisk utsatthet. 

o Många vuxna som lever i ekonomisk utsatthet som påverkar deras möjligheter och förmåga 

till förändring.  

 

Individ- och familjesupporten har en bred målgrupp. I många fall handlar det om komplexa situationer 

med flera av ovanstående ingredienser. Samråd och samverkan mellan utredare/ansvarig handläggare 

behövs tätt, regelbundet och många gånger i akuta situationer som kräver nya skyddsbedömningar. Det är 

ofta flera olika aktörer är inne, inte enbart socialtjänsten. Förändringsarbetet sker med barn, unga, 

föräldrar och andra för familjen viktiga personer.   

I Individ- och familjesupportens uppdrag ingår även att hålla föräldrautbildningar. Under perioden januari 

till november 2022 har fem grupper genomförts, riktade till 0–6-åringar, två grupper riktade till 6–12-

åringar och en grupp riktade till föräldrar som har barn med bristande närvaro i skolan. Till uppdraget hör 

även samverkan i Team 3, Tre förvaltningar, arbete med skolfrånvaro i ELOF och arbete med barn och 

unga som varit på förhör på Barnahuset. Individ- och familjesupporten är även ute och informerar om sin 

verksamhet till exempel på skolor, förskolor och på SFI.  

 
Fördelning av ärende 
 
387 nya ärenden, både bistånd och service, är påbörjade under januari till november 2022 varav: 

• 263, d v s 68% är familjebehandling. 

• 123, d v s 32 % är vuxenbehandling 

o 57, d v s 46% missbruksbehandling,  

o 27 dvs 22% våld i nära relation,  

o 6 dvs 5% både missbruk och våld i nära relation,  

o 6 dvs 5% våldsutövare och  

o 9 dvs 7% anhöriga. 

o 18 dvs 15% saknas uppgift om problematik 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vilken förändring ser vi? 

Att mäta ORS innebär att vi ber vår besökare att skatta sitt mående inledningsvis i kontakten med oss. Vi 

följer upp det när kontakten avslutas och mäter då deras uppfattning om vilken förändring som har skett 

under den tid då de har gått i behandling hos oss. Ett riktvärde är att en skattning som visar under 25 

inledningsvis innebär att personen bedömer att den inte mår så bra och att deras mående och situationen 

de befinner sig i är problematisk och svår. Målet för oss är att se en positiv förändring på minst 5,0 poäng.  
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Resultaten av ORS januari-november 2022: 

o Förändring i serviceärenden, 6,7 p, (från 22,2 till 28,9 (begränsat till 5 samtal) 

o Förändring i biståndsärende, 9,5, (från 22,8 p till 32,2) 

o Totalt förändring i snitt ,6,9 enheter. 

 

Hur ser fördelningen ut mellan service och insats? 
 

Bistånd: 54%, avser individer 

Service: 46% (familjer räknas som en även om det är flera barn)  

 

Hur många familjer går från service – till utredning och bistånd? 
24% går över till bistånd. Ett serviceärende kan bli fler bistånd om det finns flera barn.  

 

Hur lång tid är man i genomsnitt aktuell?  
 

Familjebehandling bistånd - avslutade ärenden jan-nov 2022 

< 3 mån 26% 

3 mån - 6 mån 39% 

6 mån - 9 mån 26% 

9 mån - 12 mån 10% 

mer än 12 mån  0% 

 

 

Vuxna Våld i nära relation, på bistånd - avslutade ärenden jan-nov 2022 

< 3 mån 43% 

3 mån - 6 mån 14% 

6 mån - 9 mån 19% 

9 mån - 12 mån 14% 

mer än 12 mån  10% 

 

 

Vuxna missbruk på bistånd - avslutade ärenden jan-nov 2022 

< 3 mån 32% 

3 mån - 6 mån 26% 

6 mån - 9 mån 15% 

9 mån - 12 mån 26% 

mer än 12 mån  0% 
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Hur många familjer är placeringsnära, i december 2022: 
 

o För närvarande omfattas 17 barn av insatser som bedöms som placeringsnära.   

o Sammanlagt 25 barn som vi arbetar med idag, är placerade i familjehem, HVB, SiS eller Skyddat 

boende. I dessa ärenden arbetar vi med föräldraförmåga, med att få till stånd fungerande umgänge 

och med stöd till föräldrar.  

o Ungdomar, minst två, är placerade på HVB där vi arbetar med stöd till ungdomarna och till 

föräldrarna.  

o Vi arbetar med minst två barn som är placerade i familjehem där handläggarna har pågående 

bedömning/utredning om eventuell hemflytt.   

o Arbete med hemflyttning pågår för ytterligare två barn.  

o Något barn har LVU i hemmet.  

 
Hur kan man bidra ännu mer till familjer som är placeringsnära? 
 

En arbetsgrupp med medarbetare från båda verksamhetsområdena är tillsatt med uppdrag att skapa en 

process där vi snabbt kan intensifiera samarbetet kring en familj. Arbetsgruppen har i uppdrag att ta fram 

en process och att resonera kring resursbehov i form av personal och lokal för att genomföra processen. 

Syftet med processen är: 

o Göra snabba och intensiva utredningar i nära samarbete med barnet, den unge och 

vårdnadshavarna.  

o Möjlighet att samtidigt med utredningen bedöma förändringsbehov och mottaglighet för 

förändring.  

o Möjlighet att samtidigt med utredningen etablera kontakt, bygga behandlingsrelation och allians 

med barn, unga och vårdnadshavare.  

o Arbeta för att få in rätt och intensiva insatser som grundar sig på att vi har förstått barnet och 

familjens behov av förändring.  

o Att arbeta intensivt i de fall ett socialt och pedagogiskt behandlingsarbete behövs utifrån familjens 

behov. 

Ovanstående process kommer att förbättra arbetet med både utredning, motivation till förändring och till 

att fler barn och ungdomar kan stanna kvar hemma, om insatser blir möjliga och skyddet är tillräckligt.  

 
Vilka familjer är vi bra på? 
Individ- och familjesupporten beskriver att de är bra på att arbeta/ fånga upp: 

o Familjer där det har förekommit våld och motivera till fortsatt kontakt.  

o Ta reda på om det förekommer våld.  

o Att arbeta med våldsutövare och med missbruksfrågor relaterade till familj.  

o Att arbeta med relationsproblematik både i samtal och pedagogiskt.  

o Att arbeta med tonårsproblematik där de bedömer att deras sätt att arbeta fungerar bra och att en 

positiv förändring sker.  

o Att arbeta med barn med NPF-diagnoser, ett arbete som är intensivt och ofta under lång tid. 

o Att arbeta med skolfrånvaro, ungdomar och deras familjer beskrivs även det med positiva resultat, 

inte enbart i ELOF-teamet.  
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Vilka familjer är vi mindre bra på där ytterligare kompetensutveckling behövs? 
 

o I familjer där det finns en grav psykiatrisk problematik upplever behandlarna att deras kompetens 

inte räcker till och att specialistkunskaper behövs. 

o I uppdrag med missbruk krävs långa behandlingstider, ofta med återfall och avbrott.   

o I familjer med funktionsvariationer, aktuella även på Omsorgsförvaltningen, behövs ytterligare 

samverkan och eventuellt kompetensutveckling.  

o Kompetensen för att arbeta med insatser riktade mot begynnande kriminalitet och barn med 

normbrytande beteende behöver förstärkas.  

o En del uppdrag handlar om återkommande konflikter mellan vuxna vid separationer. Dessa 

återkommer ofta över tid utan att ett varaktigt positivt resultat kan uppnås.   

 
Vad kostar en timme av behandling? 
 
En kundtimme på Individ- och famljesupporten, med 50 % i kundtid som målet är, kostar 770 kr. 

Kundtidsmätningen för 2022 visade 45 % i kundtid vilket ger en kostnad på 856kr/timme. 

Individ-och famljesupporten har i sitt uppdrag att även hålla föräldrautbildningar och informera om sin 

verksamhet. Läggs den tiden till kommer summan per timme att behöva justeras något.  

 

Konsekvenser/risker vid en minskning av resurser 

Individ- och famljesupporten gör ett stort arbete med många av de barn, unga och familjer där 

bedömningen är att de insatser som pågår är absolut nödvändiga för att undvika placering. Ibland går 

placering inte att undvika ändå och i så fall koncentreras deras arbete på att så kort placeringstid som 

möjligt ska vara möjlig.  

Genom den mätning som görs med hjälp av ORS/SRS ser vi att många som söker sig till Individ- och 

famljesupporten inte mår bra, detta gäller både de som söker på eget initiativ (serviceärenden) och de som 

får stödet som bistånd. Vi ser genom detta möjlighet att så tidigt som möjligt arbeta för en positiv 

förändring och därmed undvika framtida placeringar.  

Genomlysningen av Individ-och familjesupportens arbete visar att en del vuxna personer med 

missbruksproblematik ingår i deras målgrupp. Om vi omfördelar uppdraget att ge dessa stöd till Fenix 

öppenvårdsbehandling skulle ytterligare resurser kunna frigöras för att arbeta med tidigare insatser och 

därmed undvika situationer där placering är nödvändig.  

Slutsats 

Resurserna på Individ- och famljesupporten är nödvändiga för att hålla placeringskostnaderna nere så 

långt det är möjligt. Det är även både nuvarande och kommande lagstiftnings intentioner att Socialtjänsten 

ska kunna erbjuda insatser så tidigt som möjligt, utan biståndsbeslut och för att undvika ytterligare psykisk 

ohälsa hos både barn och vuxna. Kostnaderna för vår egen interna öppenvård per timme är lägre än vad 

det hade kostat att köpa motsvarande vård externt. Öppenvården kan dessutom visa att de har god kvalitet 

och ett gott resultat. 

 

14.11 HVB placeringar och dess alternativ 

Som statistik ovan visar har antalet vårddygn och placeringar på HVB minskat successivt sedan 2020. 

Strategin med inriktning från externa HVB-hem till hemmaplanslösningar har gett resultat och 

Familjebasen omorganisation med införandet av ett öppenvårdsteam har delvis haft avsedd effekt. Dock 
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har det under uppstartsåret varit vakanser i öppenvårdsteamet vilket medfört att full effekt inte kunnat 

uppnås. Under andra halvan av 2022 har behovet av HVB-placeringar ökat och Familjebasens HVB och 

öppenvårdsteam har inte kunnat ta emot fler ungdomar vilket medfört ökade kostnader för externa 

placeringar. 

Under hösten 2022 påbörjades utbildning och implementering av Signs of Safety, ett lösningsorienterat 

och styrkebaserat arbetssätt som inkluderar barn/unga och dess familj och nätverk. Arbetssättet ligger i 

linje med och understödjer förvaltningens gemensamma uppdrag och inriktningen med 

hemmaplanslösningar. Arbetet med Signs of Safety kommer att höja kvaliteten på hemmaplanslösningar 

och understödja arbetet med att ge rätt stöd i rätt tid.  

Ett arbete pågår med att ordna fram fler stödboendelägenheter med anpassat stöd från öppenvårdsteamet 

vilket möjliggör en individanpassad vård. Dessa insatser tillsammans med att öppenvårdsteamet nu kan ta 

emot fler ärenden kommer ha ekonomisk effekt för kostnaden på externa HVB-placeringar.  

Slutsats 

Bedömningen är att med pågående insatser så kan budgeten för externa HVB-placeringar och den 

föreslagna effektiviseringen uppnås. 

 

14.12 Nulägesbeskrivning av det förebyggande arbetet, kostnader och konsekvenser  

 

Pågående förebyggande arbete 

  

  Generell nivå, insatser som 

riktas till många 

  

Riktade insatser på 

gruppnivå  

Riktade insatser på 

individnivå  

Mottagningen  

  

  

Information ut till våra 

samverkanspartners om 

möjligheter att söka stöd, om 

anmälningsskyldighet och 

möjligheten till konsultation 

kring individer.   

  

   

Samverkar med 

Förebyggandecentrum 

för att samla kunskap 

om situationer som 

uppstår på olika arenor 

i kommunen och som 

kan innebära insatser 

från 

Förebyggandecentrums 

sida.   

  

Deltar i 

samverkansforum med 

polis och 

Förebyggandecentrum i 

syfte att kunna förbättra 

arbetet med unga på 

väg in i kriminalitet.   

Erbjuder orosamtal i 

samverkan med 

Förebyggandecentrum.   

Förebyggande-

centrum  

#duspelarroll  

våldsförebyggande arbete på 

kommunens skolor riktat till 

elever i åk. 7.  

  

Grundutbildning i 

våldsprevention  

  

Föräldraträffar  

Träff med 

vårdnadshavare där det 

finns oro gällande risk 

för kriminalitet, 

missbruk eller annat 

som skapar oro hos en 

grupp ungdomar.  

  

Orossamtal  

Uppmärksamma och 

bryta en negativ 

utveckling hos barn och 

unga. Uppmärksamma 

och skapa reflektion 

hos unga och 

vårdnadshavare samt 

erbjuda stöd.  
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Trygghetsvandringar  

Genomförs av lokala Brå och 

feriearbetande ungdomar  

  

Trygghetsvandring 

föreningar  

Vandringar kvällstid utifrån 

identifierade behov  

  

Grannsamverkan  

  

ANDTS   

Revidering av handlingsplan 

mot användning av alkohol, 

narkotika, tobak och spel  

  

Samverkansöverenskommelse 

/ medborgarlöfte  

Kommun och polis  

  

Drog- och 

brottsförebyggande arbete  

Information, kampanjer mm.  

  

Arbete med ”Öppna 

drogscener”  

Projekt 2022–2023 i centrala 

Hässleholm  

  

Ansvarsfull alkoholservering   

Syftar till att uppnå en god miljö 

på och omkring 

serveringsställen för att minska 

våld och hindra alkoholservering 

till minderåriga.  

  

MBU  

Gruppverksamhet för 

ungdomar tillsammans 

med 

uniformsverksamheter.  

  

Ungdomstjänst  

Verkställande oavlönat 

arbete och 

påverkansprogram där 

ungdomen får möjlighet 

att reflektera kring 

brottet och dess 

konsekvenser och 

reflektera över 

framtiden.  

  

Medling  

Lagöverträdare under 

21 år och berörda 

brottsoffer träffas med 

målsättning av att 

minska de negativa 

följderna av brottet.  

 Unga brottsoffer  

Stöd till unga 

brottsutsatta  

ReAgera  Våldbejakande extremism  

Samverkansgrupp vid förekomst 

av tecken på våldsbejakande 

extremism.   

  

Unga delaktighet  

Målsättning att öka kommunens 

SSPF  

Skola, socialtjänst, polis 

och fritid i samverkan.  
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unga i arbetet med säkerhets- 

och trygghetsfrågor  

  

EST / Embrace  

Arbete med en för kommunen 

gemensam lägesbild som bygger 

inrapporterade händelser och 

används som underlag för 

planering av insatser.  

  

Förändrad lägesbild – 

”Trycka på knappen)  

Möjlighet att sammankalla 

samverkansgrupp vid förändrad 

lägesbild där något 

förvaltning/verksamhet behöver 

hjälp. Syftet är att göra en 

gemensam plan för att hantera 

situationen.  

  

  

Tre förvaltningar  Föräldrastödsgrupper  

Samverkan mellan IoF- 

supporten och förskolan. Alla 

föräldrar har möjlighet att delta, 

4–5 tillfällen/grupp  

  

LOTS- modellen  

Utbildningar och workshops för 

att upprätthålla användandet av 

metoden. En samverkansmodell 

mellan Region Skåne och 

kommunen med delaktighet från 

vårdnadshavare och gemensamt 

ansvar för planering  

  

Barn till föräldrar 

som har boendestöd  

Uppmärksamma barns 

behov när föräldrar har 

denna insats.   

Utökat 

barnstödsteam på 

förskolan  

Pilotarbete med att 

försöka hitta barn och 

föräldrar i behov av 

stöd så tidigt som 

möjligt och samverka 

kring insatser för 

familjen.  

Team 3  

Samverkan mellan 

skolan, socialtjänst och 

omsorg kring 

individuella barn i 

behov av insatser.  

  

ELOF  

Samverkan mellan IoF- 

supporten och skolan. 

Arbete med elever med 

problematisk frånvaro. 

Skolan kartlägger 

barnets situation och 

ger rätt stöd, 

socialtjänsten arbetar 

med familjen.  

Individ och 

familjesupporten  

Föräldrastödsgrupper  

I egen regi (7–12) och i 

samverkan med förskolan (0-6) 

under Tre förvaltningar.   

  

Barngrupper  

  

  

SAM/HLM  

Samverkan med skola 

och region.  

  

Individuellt bistånd  

  

Servicesamtal  

  

ELOF  
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Temakvällar riktat föräldrar 

med tonåring  

  

Föräldragrupp riktat till 

föräldrar med barn med hög 

skolfrånvaro.   

Älskade barn  

  

  

Team 3  

Familjerätten  Föräldrastödsgrupper  

För föräldrar till adopterade 

barn/ samverkan Familjerätt/ 

Familjens Hus  

Samverkan  

Tingsrätt  

Familjens Hus  

Familjerådgivning  

Individ- och 

Familjesupporten  

Övrig socialtjänst  

Familjerättsligt stöd  

Samarbetssamtal  

Informationssamtal  

Rådgivningssamtal  

Rådgivning via 

telefontid  

  

  

Familjerådgivningen  Önskvärt framöver  

Gruppverksamhet för par –tex. 

“Håll om mig” EFT – grupp 

(Finns hos andra 

familjerådgivningar i Skåne)  

Samverkan   

Sjukvård  

Diakoni  

Sexolog  

Övrig socialtjänst  

Individuellt stöd  

Parsamtal  

Familjesamtal med 

vuxna barn  

  

  

Familjens hus  Föräldrastödsgrupper  

Efter behov  

Temakvällar för föräldrar  

Föräldragrupper med 

särskild målgrupp  

Vid behov, ex. unga 

mammor  

Samverkan  

Sjukvård  

Övrig socialtjänst  

Skolhälsovård  

Information till andra 

yrkesgrupper  

  

Föräldrastödjande 

insatser som service  

Individuella samtal  

Föräldrasamtal  

  

  

Maria Skåne 

Nordost  
    Information, rådgivning 

och behandling för 

problem med alkohol 

och droger till personer 

under 25 år och 

anhöriga.  

  



 
 
 

37 
 

Kommande lagstiftning 

 
Statens offentliga utredningar, SOU 2021:49 föreslår att från 1 juli 2023 kommer följande krav att 
ställas på kommunerna i en lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete:  
 

• Alla kommuner ska ta fram en lägesbild som beskriver vilken brottslighet som finns i kommunen 
och dess konsekvenser inom kommunen.   

• Lägesbilden ska innehålla en kartläggning och en analys av orsakerna. Kommunerna ska 
undersöka och analysera orsakerna till de problem som identifierats.   

• Utifrån lägesbilden och kunskap om vad som kan vara verkningsfullt när det gäller att förebygga 
de brottsproblem som identifierats, ska kommunen ta ställning till behovet av förebyggande 
åtgärder samt formulera det i en åtgärdsplan.   

• Åtgärdsplanen ska följas upp kontinuerligt, minst vartannat år, uppdateras och revideras.   

• För att ta fram en adekvat lägesbild och åtgärdsplan krävs att kommunen samverkar med andra 
aktörer, särskilt Polismyndigheten 

• Kommunen ges ett särskilt ansvar för den lokala samordningen av arbetet.   

• Kommunledningens engagemang är en förutsättning för det brottsförebyggande arbetet. Det 
handlar om att ge ramar och skapa förutsättningar för arbetet samt följa upp det. 
Kommunstyrelsen, eller annan nämnd som fullmäktige särskilt bestämmer, ska ansvara för 
ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete. Kommunfullmäktige ska kontinuerligt 
hållas informerad om arbetet.    

 

Hässleholms nuläge utifrån kommande lagstiftning 

 

Hässleholms kommun har sedan 2016 arbetat tillsammans med polisen i det förvaltningsövergripande 

samverkansforumet ReAgera. Syftet är öka den gemensamma handlingsberedskapen, förebygga 

brottslighet och främja trygghet. Arbete är numera en etablerad del i det vardagliga arbetet och ända sedan 

starten har ReAgera haft sin utgångspunkt i gemensamma lägesbilder och åtgärder. Under 2022 har 

ytterligare steg tagits för att systematisera och effektivisera arbetet då implementeringen av Embrace 

påbörjades. 

Embrace är att IT- verktyg och ett arbetssätt som möjliggör ett kunskapsbaserat arbete genom att 

kontinuerligt kartlägga och skapa gemensamma lägesbilder, analysera brottens, otrygghetens och 

otrygghetsskapande händelsers orsaker, dokumentera samordnade insatser som riktas mot problemens 

orsaker, följa upp och utvärdera de insatser som görs, samt återkoppla resultatet till beslutsfattare och 

invånare. Arbetet involverar allt från polis, kommunala förvaltningar, bostadsbolag, näringsliv m.fl. men 

samordningen och en stor del av det praktiska och operativa arbetet utförs av Förebyggandecentrum.  

 Den samverkan som finns idag, med gemensam lägesbild, analys, insatser, uppföljning och det fortsatta 

utvecklingsarbetet med denna ligger helt i linje med vad som rekommenderas nationellt och innehållet i 

det nya lagförslaget. Dessutom finns strukturerna i form av drog- och brottsförebyggande samordning och 

etablerade samverkansforum redan på plats. 

 

Konsekvenser/risker av att inte ha ett förebyggande arbete 

 

Allt arbete som utförs på Förebyggandecentrum har till syfte att samverka för att förebygga men 

verksamheten ansvarar även för lagstadgade delar som tex. insatser till unga lagöverträdare, stöd till unga 

brottsoffer och medlingsverksamhet vid brott. I stora delar har även övriga enheter inom 

verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention i sitt uppdrag att förebygga, underlätta och lindra för 
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våra medborgare. De insatser vi har, på alla nivåer, försöker nå rätt människor, små och stora, för att fånga 

upp och bidra till ett gott liv.  

 Det lagförslag som föreslås träda i kraft under 2023 ger kommunerna ett större ansvar för det 

brottsförebyggande arbetet och kraven ökar på hur kommunen organiserar arbetet. Brottsligheten medför 

negativa konsekvenser för såväl enskilda som för samhället i stort. Barn och unga är en särskilt utsatt 

grupp, både som brottsoffer och i de fall barn eller unga är gärningspersoner. Brottsligheten skapar också 

otrygghet i samhället vilket kan begränsa människor liv och även göra vissa områden mindre attraktiva för 

boende och näringsliv. Brottslighetens ekonomiska konsekvenser för enskilda, näringsliv och samhälle är 

omfattande. En ung människa som hamnar i kriminalitet och utanförskap kan kosta samhället upp till 23 

miljoner kronor under en 15-årsperiod, enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson.  

 Lägesbilderna för Hässleholm har hittills visat på en relativt låg, stabil grad av problem. Polisens 

trygghetsmätning för 2022 visar i stort positiva resultat. Länsstyrelsens lägesbild över barn och ungas 

uppväxtvillkor i kommunen (2020) har också särskilt uppmärksammat att Hässleholm i stort sett hade bra 

siffror gällande god anknytning till skola och familj, avsaknad och problembeteende, ett välfungerande 

närsamhället osv., vilket samtliga är skyddande faktorer. Brottsligheten anpassar sig dock och förändras 

hela tiden. De senaste åren har den organiserade brottsligheten blivit alltmer utbredd vilket även blivit 

påtagligt i Hässleholm. Våldet är ofta relaterat till narkotikabrottslighet och konflikter i kriminella miljöer 

dit unga personer rekryteras, vilket även sker i Hässleholm. För att kunna förebygga och stoppa denna 

utveckling krävs samverkan och långsiktighet vilket också ligger till grund för förslaget om ett lagstadgat 

ansvar för kommunernas brottsförebyggande ansvar. 

 Om det förebyggande arbetet som byggts upp under lång tid skulle minskas eller tas bort skulle vi få 

väldigt svårt att möta de komplexa utmaningar som väntar, men även att leva upp till kraven i kommande 

lagstiftning. En fungerande samverkan tar tid att bygga upp och behöver hållas levande och ständigt 

utvecklas. Konsekvenserna av ett brottsförebyggande arbete som inte är dimensionerat för att möta 

behoven riskerar att drabba medborgarna i form av ökad social oro, gängbildningar och konflikter, 

försämrad trygghet men också ökat utanförskap och psykisk ohälsa. Detta är konsekvenser som är svåra 

och väldigt resurskrävande att bryta när de väl etablerats.  

 

Slutsats 

Tidig upptäckt och insatser för att bryta en negativ utveckling hos unga är avgörande och även betydligt 

mer kostnadseffektivt än att ta hand om konsekvenserna, både för socialförvaltningens övriga 

verksamheter och samhället i stort. 

Det är svårt att säkert säga hur situationen för medborgarna i Hässleholms kommun hade sett ut utan det 

förebyggande arbetet. I relation till samhällets kostnader för ex. kriminalitet, psykisk ohälsa, arbetslöshet, 

utanförskap och kriminalvård måste vi bedöma detta som en nödvändig investering och av stor betydelse 

för Hässleholm. 

 

14.13 Se över Mottagningens uppdrag 
 
Efter den senaste årets höga inflöde är det tydligt att en genomlysning av Mottagningens uppdrag är 
nödvändig. Den höga arbetsbelastningen har fått konsekvenser för arbetsmiljön med flera sjukskrivningar 
och hög personalomsättning. Inflödet som de senaste åren har ökat avsevärt har fått konsekvenser på 
verksamheten. Följden har blivit stora svårigheter att hålla den lagstadgade tiden för 
förhandsbedömningar, att upprätthålla samverkan med övriga verksamheter och att informera om 
Socialtjänstens verksamhet och anmälningsskyldighet. Alla medarbetare och involverade chefer har blivit 
intervjuade i syfte att genomlysa uppdrag, samverkan och arbetsmiljö. En konsult med uppdrag att 
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genomlysa Mottagningens arbete och hur det samverkar med övriga enheter inom Socialförvaltningen är 
tillsatt. Uppdraget pågår till 28 februari då genomlysningen ska vara klar.   

 

14.14 Effektiviseringsförslag utifrån en generell neddragning i alla delar 

 

Minska på antalet tjänster på Förvaltningsledning med 2,0(1 700 tkr med full effekt i 

januari 2023) 

Då och nuläge: 

Förvaltningsledningen består i dagsläget av en Hr specialist, ekonomichef, tre verksamhetschefer varav en 

för stab och service en kommunikatör och förvaltningschefen. Tidigare fanns det ytterligare en 

verksamhetschef som avslutats under året och tjänsten tillsattes inte då vi slog ihop två 

verksamhetsområden till att bli det som är idag med barn, unga och vuxna. Socialnämndens uppmaning 

var att behålla tjänsten, men inte tillsätta den i avvaktan på att göra en bedömning om den 

verksamhetschef som idag leder båda områdena har en tillräckligt bra arbetsmiljö och dräglig belastning.  

För sex månader sedan tillsattes en kommunikatörtjänst i syfte att öka kommunikationen med 

medborgarna, målet var bland annat att öka tilliten och förtroendet för socialtjänsten. Bilden av att 

socialtjänsten betalar ut pengar och tar barn lever förmodligen kvar tillsammans med att man upplever sig 

otrygg. Socialtjänsten är så mycket mer än det, och vi kan på flera sätt bli bättre på att visa att man kan få 

snabb och enkel hjälp med många olika saker. Vi kan också bli bättre på att påvisa de goda resultat 

medborgarna gör i skattningar av hur de mår före och efter kontakt med bland annat vår öppenvård. 

Ett ytterligare stort uppdrag skulle vara att göra upp en långsiktig strategi för att nå ut till fler medborgare 

för att väcka intresse att bli familjehem. Som alla vet så är det mycket svårt att rekrytera familjehem i egen 

regi, vilket innebär att vi ibland får köpa konsulentstödda familjehem vilket är en mycket större kostnad än 

att ha dem i egen regi. 

 

Konsekvenser/risker utifrån verksamhetschef 

Den kvarvarande verksamhetschefen har behov av att få hjälp från bland annat kvalitetsutvecklare för att 

få stöd i processer, statistik, uppföljningar och för att på olika sätt kunna följa kvaliteten i verksamheten, 

och så länge inga neddragningar görs där, bedömer verksamhetschefen att det är ett rimligt uppdrag att 

leda båda områdena. 

Då beslut om omorganiseringen tidigare har fattats, om att gå från två till ett verksamhetsområde så bör 

frågan om verksamhetschefstjänsten redan vara samverkad med de fackliga organisationerna.  

 

Konsekvenser/risker utifrån kommunikatörstjänsten 

Konsekvensen av att dra in tjänsten som kommunikatör innebär att vi inte kommer att kunna 

kommunicera med medborgarna i den omfattning vi önskat för att bygga tillit. Vi kommer heller inte att 

kunna lägga den tiden på att göra strategiska kampanjer för att hitta och rekrytera familjehem. I den mån 

vi ändå måste hitta familjehem så kommer medarbetare att få göra detta själva, vilket inte underlättar deras 

arbetsbelastning. Som en konsekvens kan det också vara fortsatt kostnadsdrivande om vi inte hittar fler 

familjehem i egen regi. 
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Slutsats 

I valet mellan att dra ner på kärnverksamhet alternativt ledning och stöd så är valet enkelt. Därav att vi får 

avstå en tjänst som verksamhetschef och en tjänst som kommunikatör. Båda tjänsterna får omedelbar 

effekt då den ena tjänsten inte varit tillsatt sedan omorganisationen och den andra var en provanställning 

som kunde avbrytas. 

 

Minska antalet tjänster på stab motsvarande 1,0 tjänst (275 tkr för 2023, 275 tkr för 2024)  

Staben vid socialförvaltningen är delad i två olika grupper. Den ena gruppen arbetar med kvalitetsledning, 
systemförvaltning samt nämnds administration och den andra med servicefunktioner såsom register, 
reception, administration, vaktmästeri samt cafeteria.   
 
Receptionen och registret är administrativa funktioner där kravet på tillgänglighet gör att de måste vara 
bemannade under förvaltningens öppettider.  
Med anledning av tillgänglighetskravet har de varit bemannade med två personer per verksamhetsställe. 
Det vill säga fyra personer. Utöver dessa finns en tjänst som administratör som även är backup för 
reception och register.  
 
Receptionen bemannas av två personer och är öppen måndag-fredag 08:00-16:00 men lunchstängt 12:00 – 
13:00. Förutom att vara tillgänglig för de besökare som kommer till Socialförvaltningen utför de även vissa 
administrativa sysslor såsom telefonbeställningar, resebeställningar med mera.   
 
I samband med att Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF) bildades och ekonomiskt bistånd organisatoriskt 
lämnade Socialförvaltningen, men alltjämt finns kvar i lokalerna på Tingshusgatan, skrevs ett avtal där det 
framgår att socialförvaltningens reception även servar AMF så länge vi delar lokaler. En stor del av 
receptionens arbete riktas mot ekonomiskt bistånd.  
 
Registret bemannas idag av två personer, en arbetar 100 % och en som arbetar 75 %. Registret behöver i 
princip vara bemannat under förvaltningens öppettider för att kunna hantera de anmälningar som 
kommer in digitalt via mejl, fax eller kommunens hemsida. De ska också kunna ta fram handlingar enligt 
de krav som finns i Tryckfrihetsförordningen men även sörja för det interna behovet av att få fram 
handlingar.  
 
Registret sköter även förvaltningens arkiv. Det handlar om att ta fram och sortera in akter samt att gallra 
enligt fastlagd gallringsplan. Denna arbetsuppgift är inte lika tidsbunden att på så satt att den ständigt 
måste vara bemannad.  
 
Administratören handhar förvaltningens bilar, inköp och beställningar. Det ingår även i tjänsten att vara 
backup för register och reception. Administratören är även samordnare i kommunens tillgänglighetsråd.  
 
Att minska bemanningen vid någon av de ovannämnda verksamheterna enskilt bedöms inte som 
realistiskt med tanke på framför allt kravet på tillgänglighet och den sårbarhet det skulle innebära vid till 
exempel sjukfrånvaro.  
 
Lösningen får i så fall vara att man skapar en gemensam organisation, ett administrativt kansli som får 
ansvar för reception, register och en del övrig administration.   
Sammanlagt arbetar fem personer inom dessa verksamheter. En arbetshypotes är att bemanningen av 
detta administrativa kansli skulle kunna vara fyra personer. Det skulle innebära en tjänst mindre.  
 
Dessa tankar har funnits tidigare men realiserades inte bland annat på grund av att det fanns flera 
oklarheter kring om ett kontaktcenter skulle skapas centralt.  
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Sedan dessa tankar senast fanns har oklarheterna rätats ut och en del olika förändringar har 
genomförts.  Ett centralt kontaktcenter har skapats. De har övertagit en del av den informations och 
växelfunktion som tidigare utfördes av receptionen.   
Den organisatoriska flytten av ekonomiskt bistånd har genomförts även om de tills vidare är placerade i 
socialförvaltningens lokaler.  
Utöver detta har även den tolkförmedling som drevs av Socialförvaltningen lagts ner.  
 

 
 
Fördelar  
Det finns fördelar med en sammanslagning av dessa funktioner. Det skulle bli en flexiblare organisation 
med fler personer. Det gör att ansvaret för bemanningen och tillgänglighet delas på fler och därmed blir 
mindre sårbar.  

 
Risker för verksamheten/Konsekvenser 
De som idag arbetar inom respektive funktion är att betrakta som specialister. De har erfarenhet och 
kompetens inom sina respektive områden. En sammanslagning skulle innebära att man blir mer 
generalister. Det kan göra att spetskompetens försvinner. Då personer från alla områden kan komma att 
ingå i den nya organisationen är det viktigt att arbeta med kunskapsöverföring för att råda bot på detta. På 
sikt kommer troligen medarbetarna besitta den kompetens som behövs för uppdraget.  
 
Vissa arbetsuppgifter är självprioriterande och är svåra att planera. Dessa är till exempel mängden 
inkommen post, antal anmälningar och antal besök i receptionen.   
Andra uppgifter såsom arkivhantering går att planera, men riskerar att bortprioriteras vid hög 
arbetsbelastning.  

  
Slutsats  
För att anpassa verksamheten till rådande budget torde det vara möjligt att genom anpassning av arbetet 
att minska personalstyrkan med arbetsuppgifter som är administrativa, med en tjänst.  
 

 

Uppdrag till ekonomienheten om att göra en effektivisering om 0,8 tjänst med full effekt 

om 416 t kr under 2024. 

Ekonomienheten vid socialförvaltningen består av två olika grupper. Den ena gruppen arbetar med 

budget- och skuldrådgivning och består av två budget och skuldrådgivare. Den andra gruppen arbetar med 

att budget och prognoser, kontering av leverantörs- och kundfakturor, administrering av arvode till 

familjehem och kontaktpersoner/-familjer och administrering av underlag för bosättningsverksamheten. 

Denna grupp består av tre ekonomiadministratörer och en ekonom.  

I samband med att Arbetsmarknadsförvaltningen bildades och ekonomiskt bistånd övergick från 

socialförvaltningen till AMF, lämnades en del av arbetsuppgifterna till AMF:s ekonomer. Under våren 

2021 stängdes tolkverksamheten ner, även då minskade en del av det administrativa arbetet.   

Vid överlämningen av ekonomichefsuppdraget informerade den förra chefen den nya chefen om att det 

finns utrymme i ett par ekonomiadministratörers tjänster för ytterligare uppdrag. Ett av förslagen som 

lämnades till nya ekonomichefen var att ta över inköpsfrågorna från Stabsenheten och flytta det till 

ekonomi. ekonomichef har tillsammans med ekonomiadministratör och personal samt verksamhetschef 

från staben undersökt frågan och kommit fram till att förändringen skulle försämra servicen till 

verksamheterna och fungerar bäst så som det är organiserat idag, varför ingen förändring bör göras.  

Att hitta andra ekonomiadministrativa arbetsuppgifter i förvaltningen har varit svårt, då förvaltningen haft 

minskad verksamhet i samband med att AMF blev en egen förvaltning, tolkverksamheten stängdes och de 

ekonomiska systemen erbjuder digitaliserade alternativ. Samtidigt är inte Socialförvaltningen av en större 
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storlek, så som Barn och Utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen, vilket gör att antalet 

arbetsuppgifter och ekonomiska transaktioner blir färre för en ekonomiadministratör på 

Socialförvaltningen jämfört med de övriga två förvaltningarna. En annan konsekvens har blivit att de 

administrativa uppgifterna blivit mer omfattande än vad de skulle behöva vara. Exempelvis att vissa 

ekonomiska transaktioner har skötts analogt på Socialförvaltningen, när andra förvaltningar skött det 

digitalt. Det innebär att processen har tagit mycket längre tid hos oss än vad den gjort hos andra 

förvaltningar. Ett annat exempel är automatmontering av fakturor, där större förvaltningars fakturor 

konteras automatiskt av robot medan socialförvaltningens skötts av en medarbetare. Att ekonomienheten 

haft ett administrativt fokus har gjort att det skapats en del långsamma och tröga processer.  

Ekonomienheten behöver ändra om fokuset för att bli en modern avdelning. För att kunna ställa om till 

en mer modern ekonomiavdelning krävs fler resurser i form av fler ekonomer och färre administratörer. 

En sådan omställning innebär att antalet ekonomiadministratörer minskar från 3 till 1 och antalet 

ekonomer ökar från 1 till 2. Detta kan jämföras med Barn och Utbildningsförvaltningen, som har 1 

controller, 5 ekonomer och 2,95 ekonomiadministratörer. Där ekonomerna kan arbeta brett, från 

administrativa arbetsuppgifter så som kontering av leverantörsfakturor till ekonomiska uppföljningar och 

analyser åt verksamheten. Rollen blir bredare och kan anpassas utefter förvaltningens behov. Utifrån hur 

Socialförvaltningen ser ut idag, finns det ett behov av att förenkla och effektivisera administrativa 

processer, digitalisera sådant som kan digitaliseras och stötta verksamheten med analyser och 

omvärldsbevakning i syfte att skapa en kostnadseffektiv verksamhet, som dessutom ska vara i framkant. 

En sådan omställning kommer att innebära en större sårbarhet vid frånvaro, därför är det extra viktigt att 

personal och enhetschef har större närhet till varandra i framtiden och har ett tätare samarbete med 

stabsfunktionen. Det innebär att personalens arbetsplatser behöver flyttas från våning 2 till våning 3 och 

att lokalerna på våning tre delas med stabsfunktionen.  

Fördelar 

Den största fördelen med att omorganisera från 3 ekonomiadministratörer och 1 ekonom till 1 

ekonomiadministratör och 2 ekonomer är större flexibilitet i uppdraget. Verksamheten har då möjlighet 

att använda ekonomen väldigt brett, allt ifrån små ekonomiadministrativa uppgifter som behöver 

effektiviseras och förenklas till större analysuppdrag, komplicerade beräkningar och omvärldsbevakning. 

Det gör att arbetet omprioriteras till det som är viktigast och gör störst skillnad för verksamheten, i stället 

för de specifika arbetsuppgifterna som ingått i en ekonomiadministratörs uppdrag.  

 

Den största fördelen med att personalen flyttas till tredje våningen är att det blir tätare samarbete och 

närhet till enhetschef, stabsfunktionen och ledningsgruppen. Det gör att enheten blir mindre sårbar, kan 

ha ett tätt samarbete med stabsfunktionen, presentera gemensamma lösningar från stödfunktioner, blir 

lättillgängliga för enhetschef och verksamheten och kan få stöd men också stötta stabsfunktionen vid 

frånvaro.  

 

En annan fördel med att flytta personal till tredje vången är att vi frigör lokaler i form av kontor- och 

mötesrum som kan användas av verksamhet som träffar invånare och har behov av kontor och mötesrum. 

Det har under året uppstått hos verksamheter som träffar invånare, att få tillgång till fler mötesrum och 

kontorsrum. Det har gjort att vi fått skapa åtgärder och nya rutiner för att de ska kunna få använda 

rummen på våning två.  

 

Konsekvenser 

Den största konsekvensen med att omorganisera från 3 ekonomiadministratörer och 1 ekonom till 1 

ekonomiadministratör och 2 ekonomer är att enheten blir mer sårbar vid längre frånvaro eller när fler blir 

sjuka samtidigt. Därav kommer det krävas att det finns en backup-plan för hantering av kritiska 

arbetsuppgifter vid frånvaro. Detta kommer att kräva ansvar från samtliga medarbetare i enheten, att lära 

sig vilka de kritiska arbetsuppgifterna är och att dessa bör prioriteras vid frånvaro. En av de mest kritiska 

arbetsuppgifterna som enheten har idag är administrering av arvode till familjehem, kontaktpersoner/-



 
 
 

43 
 

familjer. I dagsläget är det två medarbetare som besitter kompetens för att utföra arbetsuppgiften. I den 

nya organisationen förväntas samtliga tre medarbetare kunna utföra arbetsuppgiften.  

 

En annan kritisk arbetsuppgift är budget- och uppföljningsarbetet som idag utförs av ekonom och 

enhetschef. I den nya organisationen kommer det att kunna utföras av två ekonomer och enhetschefen, 

vilket gör att vi får en större flexibilitet till att ställa om och prioritera rätt uppgifter vid behov.  

En annan konsekvens med omorganiseringen kan bli personalens psykiska arbetsmiljö. Att medarbetare 

flyttas från kontor till öppet landskap på våning tre kan göra att medarbetare kan uppleva att de kommer 

att få arbeta i en miljö med störande moment runtomkring. Detta kommer att kräva riskbedömning 

tillsammans med staben, för att personalen ska respektera varandras arbetsmiljö.  

Slutsats  
För att anpassa verksamheten till rådande budget torde det vara möjligt att genom anpassning av arbetet 

och viss omstrukturering minska ekonomienheten med 0.80 tjänst. (416 t kr under 2024) 

 

Minska antalet tjänster på barn och unga om 2,0 (390 tkr för 2023, 390 t kr för 2024, 650 

med effekt 2023) 

Tjänsten som placeringssamordnare barn och unga avvecklas. Situationen på utredning och uppföljning 

barn och unga bedöms idag ha en stabil arbetsmiljö, personal och handläggning vilket ger förutsättningar 

för att avveckla tjänsten. 

Budgetramen för personal inom utredning- och uppföljningsenheten och familjehemsenheten minskas 

med totalt en tjänst. I praktiken får detta inga konsekvenser då föräldraledigheter, sjukdom, vård av barn 

och vakanser tillsammans utgör underlag för att minska i budgeten med en tjänst.  

Konsekvenser 

Arbetsgången och uppdrag gällande placeringar återgår till utredning- och uppföljnings- och 

familjehemsenheten i de delar där placeringssamordnaren avlastat. Detta innebär att ett större uppdrag 

kommer att hamna på socialsekreterare, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Arbetsordning och 

rutiner kring detta får ses över under första kvartalet 2023. 

 

Minskad placeringsbudget gällande våld i nära relationer, 500 t kr 

2022 års utfall för våld i nära relationer visar på ett positivt resultat med 600 t kr. Trots högt inflöde och 

stort behov av stöd i våld i nära relationer har arbetssättet medfört att kostnaderna kunnat hållas nere. 

Lagstiftningen och flexibiliteten mellan kommuner har underlättat för mer kostnadseffektiva insatser och 

lösningar. Bedömningen är därför att 2023 års budget kan anpassas utifrån 2022 års utfall utan sänkt 

kvalitet.  

Konsekvenser 

Inga konsekvenser för medborgare eller personal. 

 

Minskad personalbudget för Individ och famljesupporten med 988 t kr, och 

kompensation från statsbidrag från MFOF under 2023. 

Nuvarande verksamhet kan bibehållas eftersom antalet tjänster blir oförändrat även om en del finansieras 

av statsbidrag. För att bidra till helheten behöver resurser från Individ- och famljesupporten frigöras och i 
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stället användas för de komplexa och placeringsnära barnen, ungdomarna och deras familjer. Det finns 

möjligheter att skapa detta utrymme genom att omfördela ansvaret för arbete med vuxna missbrukare. De 

resurser som idag går dit kan då användas i komplexa ärenden och bidra till att placeringskostnaderna hålls 

nere. Det föräldrastöd som ges i grupp, både enbart av Individ- och famljesupporten och det som ges i 

samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen kan behållas i den omfattningen som det är nu. Skulle 

det bli aktuellt med ytterligare satsningar inom detta område kommer ytterligare prioriteringar att bli 

nödvändiga.  

Konsekvenser 

Att ge föräldrastöd ingår redan idag i uppdraget men genom att arbetet i ännu högre grad än tidigare 

fokuserar på de mest komplexa ärendena kan riskbedömningar behöva göras för att rätt stöd och 

kompetensutveckling ska kunna ges medarbetarna.  

För våra medborgare innebär detta ingen förändring. Åtgärden får ingen praktisk konsekvens för 

verksamheten i nuläget däremot kan det komma att bli konsekvenser då budgeten för personal minskas 

om de riktade statsbidragen minskas eller upphör framöver. 

 

Minskad personalbudget för Förebyggandecentrum med 523 t kr för 2023 samt 757 t kr 

för 2024 vilket kompenseras med statsbidrag. 

Nuvarande verksamhet kan bibehållas eftersom antalet tjänster blir oförändrat även om en del finansieras 

av statsbidrag. Bedömningen hittills är att Förebyggandecentrum ligger väl framme för att kunna hantera 

de krav på verksamheten som följer av förändringar i lagstiftningen. Skulle ytterligare behov tillkomma 

behöver en översyn och eventuell prioritering göras.  

Konsekvenser 

För våra medborgare innebär detta ingen förändring. Åtgärden får ingen praktisk konsekvens för 

verksamheten i nuläget däremot kan det komma att bli konsekvenser då budgeten för personal minskas 

om de riktade statsbidragen minskas eller upphör framöver. 

 

Minskad personalbudget för Våld i nära relationer med 718 t kr för 2023 samt 863 t kr för 

2024, vilket kompenseras med statsbidrag.  

Utifrån ny lagstiftning är stadsbidragen till för att göra en omställning i VNR-ärenden så att ett 

placeringsbeslut fattas även för barnen. Detta har socialnämnden i Hässleholm praktiserat under flera år 

och det inarbetade arbetet kan därmed fortgå.  

Konsekvenser 

Åtgärden får ingen praktisk konsekvens för verksamheten i nuläget däremot kan det komma att bli 

konsekvenser då budgeten för personal minskas om de riktade statsbidragen minskas eller upphör 

framöver. 

 

Minskad personalbudget för Fenix öppenvård med 280 t kr för 2023 samt 70 t kr för 2024. 

Fenix öppenvård utökades med två tjänster under 2022. Då tjänsterna var något dyrare än budgeten 

medgav fanns egentligen bara utrymme för 2,5 tjänster. Under 2023 minskas budgeten med 0,5 tjänst. 
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Konsekvenser 

I praktiken innebär det att en behandlare som 1,0 vakant tjänst inte tillsätts, samt att man får full 

kompensation för de lönekostnader som finns i praktiken. Därav blir det inte full besparingen i 

omfattning av en tjänst. För personal och verksamhet blir det ingen större skillnad mot 2022 då tjänsten i 

praktiken inte varit i funktion på grund av sjukdom och vakanshållning.  

 

Minskad placeringsbudget gällande Vuxna 303 t kr  

Budgeten för 2023 minskar utifrån utfallet 2022.  Under 2022 har Novagården haft låg beläggning och det 

finns utrymme till fler placeringar på Novagården om behovet skulle öka. 

Konsekvenser 

Inga konsekvenser för medborgare eller personal. 

 

Effektiviseringar utifrån placeringskostnader för barn, unga och vuxna med 1 080 t kr 

vilket motsvarar utebliven kompensation för prisökning för 2023. 

Flera åtgärder och omställning mot hemmaplanslösningar och skräddarsydda lösningar som påbörjades 

under 2022 kommer att ge ökad ekonomiskeffekt under 2023. Detta gäller externa HVB-placeringar för 

både ungdomar och vuxna. Åtgärder som redan är vidtagna som bedöms ge ytterligare effekt 2023: 

- Utökat antal stödboendeplatser med skräddarsydda insatser. 

- Inrättande av ett högintensivt öppenvårdsteam för unga som arbetar med unga som bor kvar 

hemma eller i stödboende. 

- Utbildning och implementering av Signs of Safety för att öka förutsättningarna för lösningar inom 

nätverket. 

- Genomlysning av Novagårdens uppdrag. 

- Utökning av Fenix uppdrag att utifrån målgruppen vuxna med beroende/ samsjuklighet erbjuda 

ett skräddarsytt kvalificerat stöd och/eller behandling som bygger på individens mål och behov. 

 

 

Sammantaget blir det följande besparing: 

Nedan poster som hade behövt budgeteras presenterades för Socialnämnden och kommunfullmäktige i 

samband med budgetdagarna i september 2022. En del poster bör budgeteras upp då förvaltningen inte 

kan påverka förändringen inom dessa områden, och andra poster så som prisökningar för HVB-

placeringar budgeteras inte upp då verksamheterna förväntas arbeta med att sänka sina kostnader.  

Poster som bör 
budgeteras (område) 2023 Kommentar 

Ramminskning  -1 500 Ramminskningar utifrån beslutad strategisk plan för 2023–2025 

Schablonbidrag  -2 430 

Minskat schablonbidrag då allt fler får medborgarskap. År 2023 har 
vi 2 asyl, 2 PUT 0-17år och 1 PUT 18 år+. Resterande fått 
medborgarskap. 

Familjehemsplaceringar -4 000 

Budgetanpassning efter volym och justering av arvode och 
omkostnad efter Sveriges kommuner och regioners 
rekommendationer.  
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Särskilt förordnade 
vårdnadshavare -1 500 

Budgetanpassning efter volym och justering av arvode och 
omkostnad efter Sveriges kommuner och regioners 
rekommendationer.  

Kontaktpersoner och 
familjer -450 

Budgetanpassning efter volym och justering av arvode och 
omkostnad efter Sveriges kommuner och regioners 
rekommendationer.  

Barnahus -120 Budgetanpassning, efter beslut i nämnd 2021. 

Summa: -10 000  

 

Poster som inte 
budgeteras upp men 
behöver effektiviseras 
(uppdrag till 
verksamheten) 2023 Kommentar 

Institutionsvård, Barn 
och unga -850 

Kostnadsökning enligt avtal. Uppdrag till verksamheten att arbete 
med hemmaplanslösningar, effektivisering om 0,4 helårsplacering. 

Institutionsvård, vuxna -230 
Kostnadsökning enligt avtal. Uppdrag till verksamheten att arbete 
med hemmaplanslösningar, effektivisering om 0,2 helårsplacering. 

Summa: -1080  

 

Besparingar:  

Område 
Ekonomisk 
effekt 2023 

Ekonomisk 
effekt 2024 Åtgärd 

Övergripande       

Förvaltningschef 1 700   
Minskning med 1 Verksamhetschef och 1 
kommunikatör 

Stab 275 275 Minskning med 1 Administratör 

Ekonomi 260 156 

Uppdrag till ekonomienheten om att göra en 
effektivisering om 0,8 tjänst med full effekt 
om 416 t kr under 2024.   

Justering kontaktcenter 160   
Får tillbaka medel 2023 som flyttades i 
samband med starten av kontaktcenter 

Barn och unga       

Verksamhetschef 390 390 Minskning med 1 placeringssamordnare 

Team 1–4 och 
barnsekreterarenheten 650   

Minskning med 1 socialsekreterare, 70% från 
Team 1–4 och 30% från 
barnsekreterarenheten. 

Våld i nära relationer  500   
Minskning av placeringsbudget, visar 
överskott med 600 tkr 2022. 

Mottag       

Stöd och support 988   

Personalbudgeten minskas med motsvarande 
summa och finansieras med statsbidrag från 
Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd 

Förebyggandecentrum 523  575 

Personalbudgeten minskas med motsvarande 
summa och finansieras med statsbidrag, 
(budgetpropp 2023 med plan för 2023–2025) 

Vuxna       

Våld i nära relationer 718  863 

Personalbudgeten minskas med motsvarande 
summa och finansieras med statsbidrag, 
(budgetpropp 2023 med plan för 2023–2025) 

Våld i nära relationer 500   
Minskning av placeringsbudget, visar 
överskott med 650 tkr 2022. 
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Fenix öppenvård 280 70 
Minskning med 1 behandlare på Fenix, med 
40% effekt 2023 och 50% år 2024.  

Institutionsvård vuxna  303   
Minskning av placeringsbudget, visar 
överskott med cirka 1,5 mnkr 2022. 

Summa: 7 247 2 329  

 

Övriga kostnader/besparingar 

Resterande 2–3 mnkr som inte budgeteras upp förväntas hanteras genom överskott på personal- och 

driftkostnader. Det har visat sig att kombinationen med personalomsättning och svårighet att rekrytera till 

tjänsterna som finns på förvaltningen, har gjort att vi under de senaste åren haft stora överskott på 

personal och driftkostnader. 

 Vi förväntar oss ett överskott på dessa poster även nästa år och det bör i sin tur jämna ut underskottet för 

resterande 2,75 mnkr som inte budgeteras upp. Detta kommer att följas upp noga i årets första prognoser 

som lämnas till nämnden i mars och maj 2023. Skulle överskottet inte täcka det underskott som uppstår, 

kommer det att krävas ytterligare åtgärder för att gå i balans.  

 

 

15. Slutsatser  
 

o Vi har presenterat statistik som löper över åren och som bland annat visar att antalet 

aktualiseringar gällande barn och unga ökat med 157 % sedan 2010 fram tills november 2022. När 

det gäller vuxna så har dessa ökat med 47 % för samma period.  

o Av de unika barnen i Hässleholm har 11 % varit föremål för en orosanmälan. 

o De vuxna aktualiserade har ökat med 33 % från förra året. 

o Fler ärenden som kommer in till förvaltningen innebär fler utredningar, fler insatser i öppenvård 

och slutligen fler placeringar.  

o Vi har ingen som helst kompensation för demografiska förändringar då Hässleholms 

resursfördelningssystem enbart gäller Omsorgsförvaltningen och Barn och 

Utbildningsförvaltningen. 

o Utebliven kompensation för prisökningar för vård blir ytterligare stora och kännbara 

effektiviseringskrav.  

o Arbetsbördan växer då medarbetarna inte blivit fler, snarare färre sedan vi minskat genom åren – 

senast 22 tjänster inför 2020. 

o Förvaltningen har sett över sina lokaler och resursoptimerat dessa med nästan 1 500 tkr per år 

från 2023. 

o Ju stabilare personalomsättning och god arbetsmiljö vi har, desto bättre lyckas vi följa våra 

processer och hålla ner kostnaderna. Vi orkar också arbeta med utveckling och förbättring av våra 

verksamheter vilket våra medborgare tjänar på.  

o Risken med effektivisering är att det skapar stor oro bland våra medarbetare och att det startar en 

stor personalomsättning igen, vilket leder till en osund belastning och arbetsmiljö vilket vi vet 

påverkar uppföljningar då det blir brister i kontinuitet. .Detta sammanlagt leder till att 

kostnaderna i slutänden ökar. Sambandet syntes tydligt vid förra effektiviseringen under 2019–

2020. Det råder redan som det är stor brist och svårighet i att rekrytera personal. 

o I all väsentlighet är allt vi gör reglerat genom lagar och föreskrifter. Det enda valet vi har är om vi 

ska genomföra vissa insatser själv eller köpa dem av andra aktörer. I de fall vi kan utföra vården 

och insatserna till ett lägre pris och med god kvalitet och resultat, så får det anses som att vi 

använder pengarna för så många medborgare som möjligt för så bäst nytta som möjligt.  
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o Om det blir ytterligare effektivisering kan det leda till nya prioriteringar. Risken är att det som inte 

bedöms vara akut eller i behov av snabba insatser prioriteras bort som tillexempel att skydda 

utsatta barn och vuxna. Ofta bedöms det förebyggande arbetet eller de tidiga insatserna som 

mindre akut.  

 

Ett stort antal uppdrag överlämnades till cheferna i verksamheterna för att få en nulägesbild om möjliga 

effektiviseringar enligt uppdraget för att få en budget i balans.  

 

Uppdragen visar bland annat att: 

o Inom området Förvaltningsledning, Stab/service och Ekonomi kan vi möjliggöra vissa 

neddragningar på personal om vi också gör organisationsförändringar inom stab/service och 

ekonomi. 

o Bedömning och rekommendation är att inte lägga ner Nattjouren i nuläget då konsekvenserna blir 

allt för stora för målgruppen. Utifrån de ekonomiska utmaningar som kommunen och nämnden 

står inför bör dock boendefrågan i sen helhet utredas vidare.  

o Efter stabens granskning av alla journaler till familjehemsplacerade barnen har de inte kunnat hitta 

ärenden där de sett anledning att ifrågasätta varför en placering gjorts. Ofta är utredningarna 

tydliga och välmotiverade.  

o Den information som finns om nuläget gällande familjehemsplacerade barn, tyder på att barnen 

kommer att växa upp i sina familjehem i stor omfattning. 

o Arvoden och omkostnader har korrigerats till rätt ersättningsnivåer. Rutiner och riktlinjer för att 

säkerställa detta framåt har reviderats och ska vara klara under första kvartalet 2023. 

o  Ett förbättringsområde inom familjehemsvården, är att förtydliga uppföljningen i arbetet med 

planerna för att lättare kunna följa behovet av vården. 

o Systematik kring uppföljningen av antalet besök och handläggare behöver också förbättras enligt 

föreskrifterna. 

o Bedömningen är att behålla befintligt 12-stegsprogram och Novagården HVB med tillhörande 

stödlägenheter. Det är mer kostnadseffektivt än att köpa extern vård under förutsättning att 

platserna har tillräckligt hög beläggning. Beläggningen bör därför följas noga framöver (kommer 

att följas upp i verksamhetsplanen för 2023). 

o Flera jourhem börjar bli till åren komna utifrån vad som krävs av dagens jourhemsplaceringar. En 

kravprofil för nya jourhem och en långsiktig planering behöver göras för att säkerställa behov och 

efterfrågan framöver.  

o Med pågående insatser så kan budgeten för externa HVB-placeringar och den föreslagna 

effektiviseringen uppnås. Detta innebär att de kostnadsuppräkningar som behöver göras utifrån 

ökade avgifter för HVB-hem ska kompenseras genom färre vårddygn under 2023 vilket är möjligt 

genom ökat fokus på hemmaplanslösningar och att ge rätt stöd i rätt tid. 

o Resurserna på Individ- och famljesupporten är nödvändiga för att hålla placeringskostnaderna 

nere så långt det är möjligt. Det är även både nuvarande och kommande lagstiftnings intentioner 

att Socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser så tidigt som möjligt. Kostnader för vår egen interna 

öppenvård per timme är lägre än vad det hade kostat att köpa motsvarande vård externt. 

Öppenvården kan dessutom visa att de har god kvalitet och ett gott resultat. 

o Tidig upptäckt och insatser för att bryta en negativ utveckling hos unga är avgörande och även 

betydligt mer kostnadseffektivt än att ta hand om konsekvenserna, både för socialförvaltningens 

övriga verksamheter och samhället i stort. 
o Det är svårt att säkert säga hur situationen för medborgarna i Hässleholms kommun hade sett ut 

utan det förebyggande arbetet. I relation till samhällets kostnader för ex. kriminalitet, psykisk 

ohälsa, arbetslöshet, utanförskap och kriminalvård måste vi bedöma detta som en nödvändig 

investering och av stor betydelse för Hässleholm. 
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o De senaste årens höga inflöde av anmälningar om barn, unga och vuxna har inneburit en hög 

arbetsbelastning på Mottagningen men även i övriga delar av förvaltningen. Den höga 

arbetsbelastningen har fått konsekvenser på arbetsmiljön med sjukskrivningar och hög 

personalomsättning som följd. För våra medborgare innebär det att våra möjligheter att ta emot 

och förmedla rätt hjälp, stöd och insatser brister.  

 

16. Förslag till beslut 
 

Socialnämnden föreslås besluta om att förvaltningen gör följande effektiviseringar för att få en budget i 

balans inför 2023 och viss mån 2024. 

 

Förvaltningsledning 

I valet mellan att dra ner på kärnverksamhet alternativt ledning och stöd så är valet enkelt. Därav att vi får 

avstå 1.0 tjänst som verksamhetschef och 1.0 tjänst som kommunikatör (1 700 t kr för 2023) Båda 

tjänsterna får omedelbar effekt då den ena tjänsten inte varit tillsatt sedan omorganisationen och den 

andra var en provanställning som kunde avbrytas. 

Stab 

För att anpassa verksamheten till rådande budget torde det vara möjligt att genom anpassning av arbetet 

att minska personalstyrkan med 1.0 administrativ tjänst. (275 tkr för 2023, 275 tkr för 2024) 
 

 
Ekonomienhet 
För att anpassa verksamheten till rådande budget torde det vara möjligt att genom anpassning av arbetet 

och viss omstrukturering minska ekonomienheten med 0.80 tjänst. (416 t kr under 2024) 

 

Barn, unga och vuxna  

1.0 tjänst som placeringssamordnare barn och unga kommer att avvecklas. (390 tkr för 2023, 390 t kr för 

2024) 

Budgetramen för 1.0 tjänst socialsekreterare inom utredning- och uppföljningsenheten och 

familjehemsenheten minskas. (650 t kr för 2023) 

Minskad placeringsbudget gällande våld i nära relationer, 1 000 t kr 

Minskad placeringsbudget gällande Vuxna 303 t kr  

Minskad personalbudget för Våld i nära relationer med 718 t kr för 2023 samt 863 t kr för 2024, vilket 

kompenseras med statsbidrag därav inga neddragningar av tjänster i nuläget. 

Minskad personalbudget för Fenix öppenvård med 280 t kr för 2023 samt 70 t kr för 2024. 

Krav om effektivisering utifrån placeringskostnader för barn, unga och vuxna med 1 080 t kr vilket 

motsvarar utebliven kompensation för prisökning för 2023. 

 

Mottag, stöd och prevention 
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Minskad personalbudget för Individ och famljesupporten med 988 t kr, och kompenserar det med 

statsbidrag från MFOF under 2023, därav inga neddragningar av tjänster i nuläget. 

Minskad personalbudget för Förebyggandecentrum med 523 t kr för 2023 samt 757 t kr för 2024 vilket 

kompenseras med statsbidrag, därav inga neddragningar av tjänster i nuläget. 

 

Övriga kostnader/besparingar 

Resterande 2–3 mnkr som inte budgeteras upp förväntas hanteras genom överskott på personal- och 

driftkostnader. Det har visat sig att kombinationen med personalomsättning och svårighet att rekrytera till 

tjänsterna som finns på förvaltningen, har gjort att vi under de senaste åren haft stora överskott på 

personal och driftkostnader. 

 Vi förväntar oss ett överskott på dessa poster även nästa år och det bör i sin tur jämna ut underskottet för 

resterande 2,75 mnkr som inte budgeteras upp. Detta kommer att följas upp noga i årets första prognoser 

som lämnas till nämnden i mars och maj 2023. Skulle överskottet inte täcka det underskott som uppstår, 

kommer det att krävas ytterligare åtgärder för att gå i balans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opus - Checklista

Ärende:

Konsekvensbeskrivning inför beslut om förändring - Konsekvensbeskrivning inför anpassning av arbete och 

omstrukturering i ekonomienheten

Organisation:

Alla ansvarsområden

Datum 2023-01-03

Organisation Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF Ekonomienheten / SF 

Budget o skuldrådgivning

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF Ekonomienheten / SF 

Ekonomi

Ansvarig Omid Ismail (omis500)

Rubrik Konsekvensbeskrivning inför beslut

Checklista Se bifogad bilaga "Checklista - Konsekvensbeskrivning inför 

beslut"

2023-01-03 Sida 1 av 1

Hässleholms 
kommun 



Datum
2023-01-03Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Konsekvensbeskrivning inför beslut

De lokala parterna ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Innan beslut tas om en förändring, ska det göras en beskrivning av vilka 

konsekvenser förändringen kan medföra. Denna konsekvensbeskrivning ska vara en del av beslutsunderlaget.

Vilken förändring är det som ska genomföras?

Minskning av antalet medarbetare på ekonomienheten, verksamhetsområde ekonomi minskas från fyra till tre samt 

anpassning av arbete och omstrukturering i ekonomienheten. Förslaget innebär att antalet ekonomiadministratörer 

minskas från tre till en och antalet ekonomer ökas från en till två.

Var ska förändringen genomföras?

Ekonomienheten

Vilka arbetstagare berörs?

Ekonomiadministratörer och ekonom

När ska förändringen genomföras?

Under 2023, förändringen ska vara genomförd senast hösten 2023.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten
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Datum
2023-01-03Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten

Positiva effekter

- Verksamheten får möjlighet att använda ekonomen brett, allt ifrån små ekonomiadministrativa uppgifter som 

behöver effektiviseras och förenklas till större analysuppdrag, komplicerade beräkningar och omvärldsbevakning. Det 

gör att arbetet omprioriteras till det som är viktigast och gör störst skillnad för verksamheten, i stället för de specifika 

arbetsuppgifterna som ingått i en ekonomiadministratörs uppdrag.

- förbättrat samarbete mellan stödfunktionerna ekonomi och stab, presentera gemensamma lösningar till 

verksamheten. 

- Frigör lokaler på våning två som kan användas av verksamheter som träffar klienter och behöver kontor- och 

mötesrum.

- med större fokus på effektivisering och digitalisering kommer vi frigöra tid för vår personal och verksamheten som 

kan lägga mindre tid på administration och mer tid på invånare.

Negativa effekter

Sårbara vid längre frånvaro eller när fler blir sjuka samtidigt. Därav kommer det krävas att det finns en backup-plan för 

hantering av kritiska arbetsuppgifter. Detta kommer att kräva ansvar från samtliga medarbetare i enheten, att lära sig 

vilka de kritiska arbetsuppgifterna är och att dessa  prioriteras vid frånvaro. En av de mest kritiska arbetsuppgifterna 

som enheten har idag är administrering av arvode till familjehem, kontaktpersoner/-familjer. I dagsläget är det två 

ekonomiadministratörer som besitter kompetens för att utföra arbetsuppgiften. I den nya organisationen förväntas 

samtliga tre medarbetare kunna utföra arbetsuppgiften.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för ekonomin

Positiva effekter

Minskade personalkostnader, mindre ekonomisk påverkan på kärnverksamheten.

En kostnadseffektivare verksamhet då antalet aktiviteter och transaktioner per medarbetare höjs till en nivå som som 

blir mer jämförbar med övrig ekonomipersonal i kommunen.

Negativa effekter
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Datum
2023-01-03Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

Positiva effekter

- Flexiblare organisation innebär att medarbetaren har möjlighet att anpassa sitt arbete utefter verksamhetens behov.

- Möjlighet till kompetensutveckling då uppdragen breddas. 

- Större tillfredsställelse, att kunna stötta verksamheten utifrån behov, från administration till avancerade analyser. 

Samt att ha tillräckligt med arbetsuppgifter för att kunna fylla sitt schema.

Negativa effekter

- Ökad känsla av en mer sårbar enhet, som kommer att kräva större ansvar för att känna till enhetens kritiska 

arbetsuppgifter och hantera det vid frånvaro.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för arbetsmiljön

Positiva effekter

- Den sociala arbetsmiljön bör förbättras då personalen kommer att ha ett närmare samarbete med staben och 

ledningsgruppen.

Negativa effekter

- oro kring ökad arbetsbelastning

- oro för försämrad psykiskosocial arbetsmiljö. Att medarbetare flyttas från kontor till öppet landskap på våning tre kan 

göra att medarbetare kan uppleva att de kommer att få arbeta i en miljö med störande moment runtomkring. Detta 

kommer att kräva riskbedömning tillsammans med staben, för att personalen ska respektera varandras arbetsmiljö.
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Opus - Checklista

Ärende:

Konsekvensbeskrivning inför beslut om förändring - Neddragning av tjänst.

Organisation:

Alla ansvarsområden

Datum 2022-12-21

Organisation Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Familjehemsplac

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Familjehemsplacering EK

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn o vuxna Stab / SF Vuxen Stab

Ansvarig Petter Hector (pehe5003)

Rubrik Konsekvensbeskrivning inför beslut

Skyddsombud och övriga 

närvarandeNamn Epost Funktion
Emma Noble emma.noble@hassleholm.se

Checklista Se bifogad bilaga "Checklista - Konsekvensbeskrivning inför 

beslut"
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Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Konsekvensbeskrivning inför beslut

De lokala parterna ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Innan beslut tas om en förändring, ska det göras en beskrivning av vilka 

konsekvenser förändringen kan medföra. Denna konsekvensbeskrivning ska vara en del av beslutsunderlaget.

Vilken förändring är det som ska genomföras?

En vakant tjänst på Fenix öppenvård ska avvecklas.

Var ska förändringen genomföras?

Fenix öppenvård, behandlingsenheten vuxen.

Vilka arbetstagare berörs?

Primärt behandlare inom Fenix öppenvård. Sekundärt utredning och uppföljning vuxen och Novagården då 

resurserna minskar.

När ska förändringen genomföras?

Februari 2023

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten
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Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten

Positiva effekter

Negativa effekter

Finns risk för att Fenix inte kan ta emot så många ärenden. Bahandlingsenhetens resurser som helhet minskar vilket 

kan beröra Novagården och utredning och uppföljning vuxen.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för ekonomin

Positiva effekter

Kostnadseffektivisering för verksamheten utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar.

Negativa effekter

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna
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Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

Positiva effekter

Negativa effekter

Tjänsten har i praktiken inte varit besatt under en längre tid bl.a. på grund av sjukskrivning.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för arbetsmiljön

Positiva effekter

Negativa effekter
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Opus - Checklista

Ärende:

Konsekvensbeskrivning inför beslut om förändring - Inför beslut

Organisation:

Alla ansvarsområden

Datum 2022-12-21

Organisation Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Mottagning stöd o 

prv / SF MSP Stab / SF Mottagning stöd o prev stab

Ansvarig Gunnel Nordin (guno500)

Rubrik Konsekvensbeskrivning inför beslut Förebyggandecentrum

Skyddsombud och övriga 

närvarandeNamn Epost Funktion
Fredrik Olofsson fredrik.olofsson@hassleholm.se

Checklista Se bifogad bilaga "Checklista - Konsekvensbeskrivning inför beslut 

Förebyggandecentrum"
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Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Konsekvensbeskrivning inför beslut

De lokala parterna ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Innan beslut tas om en förändring, ska det göras en beskrivning av vilka 

konsekvenser förändringen kan medföra. Denna konsekvensbeskrivning ska vara en del av beslutsunderlaget.

Vilken förändring är det som ska genomföras?

Effektivisering av verksamheten genom att  en del av verksamheten finansieras genom statsbidrag, d v s 

statsbidraget används inte för att utöka verksamheten utan befintlig personal kan få visst förändrat uppdrag.

Var ska förändringen genomföras?

Förebyggandecentrum

Vilka arbetstagare berörs?

Socialrådgivare, drog-och brottsförebyggande samordnare.

När ska förändringen genomföras?

Under 2023.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten
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Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten

Positiva effekter

Varken positiv eller negativ effekt om vi får behålla befintlig verksamhet. Vi slipper skära ner verksamheten.

Negativa effekter

Om statsbidraget hade tillförts ytterligare hade vi kunnat utöka verksamheten. Alla medarbetare har inte alla de 

kompetenser och utbildningar som krävs för att bredda sitt uppdrag. Brottsförebyggande arbete kräver långsiktig 

planering för att lyckas. Detta kan riskeras om inte statsbidraget fortsätter kommande år framöver. Om lagen och 

medborgarlöften ska kunna upprätthållas krävs att vi har resurser som klarar uppdragen.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för ekonomin

Positiva effekter

Vi kan bidra till budget I balans.

Negativa effekter

Tidig upptäckt och insatser för att bryta en negativ utveckling hos unga är avgörande och även betydligt mer 

kostnadseffektivt än att ta hand om konsekvenserna, både för socialförvaltningens övriga verksamheter och 

samhället i stort.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna
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Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

Positiva effekter

Negativa effekter

Svårt att göra långsiktiga planeringar. Om statsbidraget försvinner finns oro för att finansieringen blir osäker vilket kan 

leda till att medarbetare riskerar att tappa engagemang. Osäkerhet i arbetssituationen kan bidra till 

personalomsättning. Det är redan svårt att rekrytera kompetent personal till dessa tjänster.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för arbetsmiljön

Positiva effekter

Negativa effekter

Oklar finansiering kan bidra till stress, svårt att engagera sig, kollegor byts ut vid personalomsättning. 

Grupprocessen avstannar.
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Opus - Checklista

Ärende:

Konsekvensbeskrivning inför beslut om förändring - Effektivisering

Organisation:

Alla ansvarsområden

Datum 2022-12-21

Organisation Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Mottagning stöd o 

prv / SF MSP Stab / SF Mottagning stöd o prev stab

Ansvarig Gunnel Nordin (guno500)

Rubrik Konsekvensbeskrivning inför beslut IoF supporten

Skyddsombud och övriga 

närvarandeNamn Epost Funktion
Susanna Möller susanna.moller@hassleholm.se

Checklista Se bifogad bilaga "Checklista - Konsekvensbeskrivning inför beslut 

IoF supporten"
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Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Konsekvensbeskrivning inför beslut

De lokala parterna ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Innan beslut tas om en förändring, ska det göras en beskrivning av vilka 

konsekvenser förändringen kan medföra. Denna konsekvensbeskrivning ska vara en del av beslutsunderlaget.

Vilken förändring är det som ska genomföras?

Effektivisering av verksamheten genom att en del av verksamheten finansieras av statsbidrag, d v s statsbidraget 

används inte för att utöka verksamheten utan befintlig personal behålls. Viss förändring i arbetssätt kan bli aktuellt.  

Viss omställning av verksamheten genom inriktning på att arbeta med placeringsnära och akuta, behandlingstäta 

insatser för att förebygga eller korta ner placeringar.

Var ska förändringen genomföras?

Individ-och familjesupporten

Vilka arbetstagare berörs?

Alla medarbetare och arbetsledare.

När ska förändringen genomföras?

Under 2023

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten
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Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten

Positiva effekter

Det är positivt att  vi slipper att skära ner verksamheten och kan behålla samma personalstyrka.

Negativa effekter

Samma personalstyrka behöver arbeta med ett utökat uppdrag med mer intensivt behandlingsarbete. Det innebär att 

vi riskerar att få kö till behandling. Akuta placeringsnära ärenden och placeringar tar mycket tid och det blir svårare att 

fördela nya ärenden. Det kan bli svårt att ha tillräckliga resurser för att genomföra föräldrastödsgrupper i den 

omfattning som det finns behov av. Förebyggande arbete riskerar att prioriteras ner och det kan få  konsekvenser för 

skolfrånvaro, psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för ekonomin

Positiva effekter

Bidrar till budget I balans.

Negativa effekter

Förebyggande arbete riskerar att prioriteras ner och det kan få  konsekvenser för skolfrånvaro, psykisk ohälsa, 

kriminalitet och missbruk. På sikt kommer detta att kosta socialtjänsten och samhället avsevärda summor.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

2023-01-03 Sida 2 av 3



Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

Positiva effekter

Bidrar til individuell utveckling för medarbetare. Kan upplevas som lugnare att få ha fokus på färre ärende.

Negativa effekter

Kan upplevas stressande att arbeta mer intensivt i svåra ärenden. 

Osäkerhetskänsla för medarbetarna, om tjänster riskeras att dras in i framtiden. Om en del ärenden hanteras i 

annan verksamhet, t ex missbruk, kan det finnas en del behandlare som helst arbetar med den problematiken. Detta 

skulle kunna ge högre personalomsättning.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för arbetsmiljön

Positiva effekter

Kan uppleva ökad tillfredsställelse i arbetet genom förändrat arbetssätt.

Negativa effekter

Arbete med placeringsnära ärenden kan orsaka mycket stress, det är svåra ärenden där ett nära samarbete med 

utredaren som har ansvar för bedömningarna krävs.  Svåra bedömningar kring hur barnet har det där behandlarens 

beskrivningar väger tungt. Om kö uppstår är det stressande om man inte hinner med.

2023-01-03 Sida 3 av 3



Opus - Checklista

Ärende:

Konsekvensbeskrivning inför beslut om förändring - Indragen tjänst som kommunikatör

Organisation:

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF Ledningsgruppen

Datum 2023-01-02

Organisation Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF Ledningsgruppen

Ansvarig Sus Lantz (sula501)

Rubrik Konsekvensbeskrivning inför beslut

Checklista Se bifogad bilaga "Checklista - Konsekvensbeskrivning inför 

beslut"

2023-01-03 Sida 1 av 1

Hässleholms 
kommun 



Datum
2023-01-02Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Konsekvensbeskrivning inför beslut

De lokala parterna ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Innan beslut tas om en förändring, ska det göras en beskrivning av vilka 

konsekvenser förändringen kan medföra. Denna konsekvensbeskrivning ska vara en del av beslutsunderlaget.

Vilken förändring är det som ska genomföras?

Dra in tjänsten som kommunikatör

Var ska förändringen genomföras?

I förvaltningsledningen

Vilka arbetstagare berörs?

Samtliga

När ska förändringen genomföras?

Omgående

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten
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Datum
2023-01-02Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten

Positiva effekter

Negativa effekter

Konsekvensen av att dra in tjänsten som kommunikatör innebär att vi inte kommer att kunna kommunicera med 

medborgarna i den omfattning vi önskat för att bygga tillit. Vi kommer heller inte att kunna lägga den tiden på att göra 

strategiska kampanjer för att hitta och rekrytera familjehem. I den mån vi ändå måste hitta familjehem så kommer 

medarbetare att få göra detta själva, vilket inte underlättar deras arbetsbelastning. Som en konsekvens kan det också 

vara fortsatt kostnadsdrivande om vi inte hittar fler familjehem i egen regi.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för ekonomin

Positiva effekter

Genom att dra in denna tjänsten som motsvarar nästan hälften av kravet om effektivisering, så kanske vi kan skona 

kärnverksamheten.

Negativa effekter

Viljan att öka kommunikationen med medborgarna för att öka tilliten blir svår, vilket kan betyda att medborgarna väntar 

innan de söker hjälp och att problemen är större att lösa än om de kommit tidigt. Det kan vara ett incitament för att 

lösningar blir dyrare. Att inte hitta familjehem kan innebära att vi får köpa tjänster som är avsevärt dyrare.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

2023-01-03 Sida 2 av 3



Datum
2023-01-02Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

Positiva effekter

Möjligen att det finns medarbetare som känner att de behärskar kommunikation och trivs med uppgiften

Negativa effekter

Högre arbetsbelastning

Större okunskap om kommunikation kan leda till osäkerhet

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för arbetsmiljön

Positiva effekter

Negativa effekter

Högre belastning, skapar stress och oro, hinner inte med sina uppgifter.

2023-01-03 Sida 3 av 3



Opus - Checklista

Ärende:

Konsekvensbeskrivning inför beslut om förändring - Neddragning av tjänst.

Organisation:

Alla ansvarsområden

Datum 2022-12-21

Organisation Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Familjehemsplac

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Familjehemsplacering EK

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Fast Jourfamiljehmsers

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Jourfamiljehem

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Jourfamiljehem EKB

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Kontaktp familjer

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Kontaktp familjer EKB

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Särsk  förord vård h

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn / SF Barn uppdragstagare / SF BoU Särsk förord vård h EKB

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn o vuxna Stab / SF Barn stab

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn o vuxna Stab / SF Mott Samv 3 förv

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF VO Barn och vuxna / 

SF Barn o vuxna Stab / SF Vuxen Stab

Ansvarig Petter Hector (pehe5003)

Rubrik Konsekvensbeskrivning inför beslut

Skyddsombud och övriga 

närvarandeNamn Epost Funktion
Emma Noble emma.noble@hassleholm.se

Checklista Se bifogad bilaga "Checklista - Konsekvensbeskrivning inför 

beslut"

Åtgärdslista

Datum beslut Datum utfört Åtgärd Ansvarig
2023-04-30 Ny rutin Petter Hector

Genomgång av rutiner och klargörande kring uppdrag och fördelning 

av arbete till de olika enheterna.
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Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Konsekvensbeskrivning inför beslut

De lokala parterna ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Innan beslut tas om en förändring, ska det göras en beskrivning av vilka 

konsekvenser förändringen kan medföra. Denna konsekvensbeskrivning ska vara en del av beslutsunderlaget.

Vilken förändring är det som ska genomföras?

Tjänsten som placeringssamordnare avskaffas.

Var ska förändringen genomföras?

Utrednings- och uppföljningsenheten barn och unga samt familjehemsenheten.

Vilka arbetstagare berörs?

Enhetschefer, socialsekreterare, barnsekreterare och familjehemssekreterare.

När ska förändringen genomföras?

Under första halvan av 2023.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten
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Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten

Positiva effekter

Negativa effekter

Placeringssamordnarens uppdrag och arbetsuppgifter kommer att fördelas på de olika enheterna.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för ekonomin

Positiva effekter

Halvårseffekt år 2023 390 000:-

Negativa effekter

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

2023-01-03 Sida 2 av 3



Datum
2022-12-21Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

Positiva effekter

Negativa effekter

Medarbetarna får vid behov av HVB-placering söka detta själva tillsammans med enhetschef.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för arbetsmiljön

Positiva effekter

Negativa effekter

Något ökad belastning men sker relativt sällan då HVB-placering inte behövs så ofta.

2023-01-03 Sida 3 av 3



Opus - Checklista

Ärende:

Konsekvensbeskrivning inför beslut om förändring - Förändring i Staben

Organisation:

Alla ansvarsområden

Datum 2023-01-02

Organisation Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF Staben / SF Staben 

pers

Ansvarig Anders Iversen (andeive)

Rubrik Konsekvensbeskrivning inför beslut

Checklista Se bifogad bilaga "Checklista - Konsekvensbeskrivning inför 

beslut"

2023-01-03 Sida 1 av 1

Hässleholms 
kommun 



Datum
2023-01-02Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Konsekvensbeskrivning inför beslut

De lokala parterna ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Innan beslut tas om en förändring, ska det göras en beskrivning av vilka 

konsekvenser förändringen kan medföra. Denna konsekvensbeskrivning ska vara en del av beslutsunderlaget.

Vilken förändring är det som ska genomföras?

Register, reception och administratören slås samman till en organisation. Tanken är att receptionen inte blir 

huvudarbetsuppgift. Medarbetare som arbetar med register och administration har sin arbetsplats i receptionen och 

sköter sina vanligt arbetsuppgifter men avbryter när någon besökare kallar på uppmärksamhet.

Var ska förändringen genomföras?

Register och reception

Vilka arbetstagare berörs?

Administratörer och  Registratorer

När ska förändringen genomföras?

Under 2023

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten
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Datum
2023-01-02Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten

Positiva effekter

Flexiblare organisation. Lättare att hantera bemanning. Mindre logistik inom förvaltningen då inkommande 

handlingar hanteras av samma arbetsgrupp.

Negativa effekter

Från specialist till generalist med risk för att kompetens urholkas. Det kan göra att uppgifter utförs felaktigt eller inte 

blir gjorda i tid. Blir av med specialkompetens.  Risk att förlora språkkunskap. Det innebär sämre service gentemot 

såväl medborgaren som förvaltningen.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för ekonomin

Positiva effekter

Färre medarbetare=lägre kostnad

Negativa effekter

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

2023-01-03 Sida 2 av 3



Datum
2023-01-02Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

Positiva effekter

Varierande arbetsuppgifter. Får en större möjlighet till att använda flextid.

Negativa effekter

För de som inte vill har olika arbetsuppgifter blir det sämre. Om det kommer mycket besökare kan det bli splittrat.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för arbetsmiljön

Positiva effekter

Varierande arbetsuppgifter, lättare att hantera bemanning. Omväxlande arbete där man får möjlighet att röra sig.

Negativa effekter

Man kan bli störd och tappa fokus då besökare kan komma när som helst. Receptionens placering i förhållande till 

arkivet gör att det riskerar bli mycket förflyttning mellan arkiv och arbetsplatsen de gånger man sitter i receptionen.
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Opus - Checklista

Ärende:

Konsekvensbeskrivning inför beslut om förändring - Nedragning av budget för verksamhetschefstjänst

Organisation:

Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF Ledningsgruppen

Datum 2023-01-02

Organisation Hässleholms Kommun / Socialförvaltningen / SF Ledningsgruppen

Ansvarig Sus Lantz (sula501)

Rubrik Konsekvensbeskrivning inför beslut

Checklista Se bifogad bilaga "Checklista - Konsekvensbeskrivning inför 

beslut"

2023-01-03 Sida 1 av 1

Hässleholms 
kommun 



Datum
2023-01-02Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Konsekvensbeskrivning inför beslut

De lokala parterna ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Innan beslut tas om en förändring, ska det göras en beskrivning av vilka 

konsekvenser förändringen kan medföra. Denna konsekvensbeskrivning ska vara en del av beslutsunderlaget.

Vilken förändring är det som ska genomföras?

Inför budget 2023 föreslås budgeten för en tjänst som verksamhetschef att dras ner.

Var ska förändringen genomföras?

Förändringen är genomförd sommaren 2022, då vi slog samman verksamhetsområde vuxen och barn och unga, 

dock har tjänsten legat kvar för att den politiska viljan var att utvärdera om det blir en rimlig arbetsbelastning för 

ansvarig verksamhetschef.

Vilka arbetstagare berörs?

Ingen i nuläget

När ska förändringen genomföras?

Inga förändringar då den redan är genomförd

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten
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Datum
2023-01-02Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för verksamheten

Positiva effekter

Effekterna är beskrivna vid tidigare samverkan

Negativa effekter

Effekterna är beskrivna i tidigare samverkan

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för ekonomin

Positiva effekter

Ekonomisk effekt är att tjänsten nu kan utgöra nästan halva kravet om effektivisering som är beslutad av 

kommunfullmäktige, och att vi slipper dra ner på kärnverksamhet.

Negativa effekter

Det finns ingen back up för att stärka nuvarande verksamhetschef genom att använda dessa medel, utan vi får 

använda befintliga medarbetare för att ge stöd och service.

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna
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Datum
2023-01-02Konsekvensbeskrivning inför beslut

Opus - Checklista

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för medarbetarna

Positiva effekter

dessa är beskrivna vid sammanslagningen

Negativa effekter

dessa är beskrivna vid sammanslagningen

Beskriv nedan vilka konsekvenser förändringen 

kan innebära för arbetsmiljön

Positiva effekter

är beskrivna vid tidigare samverkan

Negativa effekter

är beskrivna vid tidigare samverkan
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