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Kallelse till Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
Fredagen den 3 mars 2023, kl. 13:30 
Havremagasinet, Konf. rum Staben 

I tur att justera: Meta Jarl (S) 
Ersättare: Ola Lindahl (S) 
Tid och plats för justering: 2023-03-09, Havremagasinet 

Föredragningslista 

Ärenden Till 

01 Upprop 

02 Protokollsjustering 

03 Godkännande av dagordning 

04 Information om ansökan till 
Samordningsförbundet  

Handlingar  
• AMF tjänsteskrivelse 2023-02-08
• Ansökan Gemensam kraft
Samordningsförbundet

Ingen föredrar. 

(13.35-13.40) 

05 Information om utredningsuppdrag av 
arbetsmarknadsenheten  

Handlingar  
• AMF tjänsteskrivelse 2023-02-08
• Protokollsutdrag från
Arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20
september 2022 - Utredningsuppdrag
Arbetsmarknadsenheten

Förvaltningschef 
Veronica Öhrvik 

Utredare 
Ricard Agegård 
(deltar över Microsoft Teams) 

(13.40-14.40) 

Hässleholms 
kommun 
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 Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

06 Information om budgetupptakt 2023 
Arbetsmarknadsförvaltningen  

Handlingar  
• AMF tjänsteskrivelse 2023-02-08

Ingen föredrar. 

(14.40-14.45) 

07 Investeringsbehov för arbetsmarknadsnämnden 
2024  

Handlingar  
• AMF tjänsteskrivelse 2023-02-22
• Investeringsbehov arbetsmarknadsnämnden

2024-2026

Enhetschef för 
ekonomi 
Fredrik Cederberg 

Controller 
Mathias Bjärnek 

(14.45-14.55) 

08 Månadsuppföljning per 28 februari 

Handlingar   
• AMF tjänsteskrivelse 2023-02-08
• Preliminär månadsuppföljning 

per den 28 februari 

Enhetschef för 
ekonomi 
Fredrik Cederberg 

Controller 
Mathias Bjärnek 

(14.55-15.05) 

09 Avgift vid dödsboförvaltning 

Handlingar 
• AMF tjänsteskrivelse 2023-02-20
• Cirkulär SKR 19-30 avgifter gravsättning
provisorisk dödsboförvaltning

Enhetschef 
Freja Bergerfjäll 

(15.05-15.15) 

10 Svar på motion om "Minskade 
pappersutskrifter med 50%"  

Handlingar  
• AMF tjänsteskrivelse 2023-02-20
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 2022-08-17
• Protokollsutdrag från Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02

Nämndsekreterare 
Philip Gustavsson 

(15.15-15.20) 
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 Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
 
 
 

11 Val av representant från 
arbetsmarknadsnämnden till Framtidens 
teknikutbildningar  

Handlingar   
 • AMF tjänsteskrivelse 2023-02-15 
 • § 207 2022-11-23 Val till Framtidens 
teknikutbildningar 
 

 Ordförande 
Urban Widmark 

 

(15.20-15.30) 

 
Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

 

Urban Widmark 
Ordförande 

Philip Gustavsson 
Sekreterare 

 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2023-02-24 AMF 2023/8 

      

  
Handläggare 
   Philip Gustavsson 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
philip.gustavsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Arbetsmarknadsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Godkännande av dagordning arbetsutskott 3 mars 
  

Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott godkänner dagordningen. 

 

 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Philip Gustavsson 

   

  

Hässleholms 
kommun 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2023-02-08 AMF 2023/56 

      

  
Handläggare 
   Philip Gustavsson 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
philip.gustavsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Arbetsmarknadsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Information om ansökan till Samordningsförbundet 
  

Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

 

Beskrivning av ärendet 

Enhetschef Jenny Alskepp och tf. enhetschef Margaretha Håkansson informerar 
arbetsmarknadsnämnden på sammanträdet den 21 mars om ansökan till 
Samordningsförbundet Skåne Nordost avseende projektet Gemensam kraft Skåne 
Nordost. 

 

 

Bilagor 

- Ansökan: Gemensam kraft Skåne Nordost 

 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Philip Gustavsson 

   

  

Hässleholms 
kommun 



 
 

 

 

 

 Ansökan: Gemensam kraft Skåne Nordost 

 

Sammanfattning:  

För många individer fungerar våra organisationer men för vissa individer saknas insatser, för 
att nå progression mot arbete och studier, inom myndigheters ordinarie verksamheter. Det 
kan handla om individer som är sjukskrivna, uppbär aktivitetsersättning eller har en diffus 
problematik. Hos dessa individer finns behov av samplanering av insatser för att få effekt. 
Med anledning av ovanstående avser projektet att implementera BIP som metod och 
utveckla och möjliggöra insatser för denna målgrupp inom arbetsmarknadsverksamheterna 
inom Skåne Nordost. 

 

Hur har projektet tagits fram: 

Under Samordningsförbundets verksamhetsplanering inför 2023 framkom tankar om en 
gemensam plattform och fler arbetsträningsplatser för individer med svag förankring på 
arbetsmarknaden hos förbundets parter. Utgångspunkten var en gemensam bild av utbredd 
passivitet hos vissa grupper och arbete i stuprör i organisationerna. Styrelsen gav kansliet i 
uppdrag att vidare utreda behovet och se över ett eventuellt upplägg. Kansliet bjöd därför in 
förbundets parter via beredningsgruppen för att utreda frågan. Vid tre workshops har 
förbundets parter träffats och det har utmynnat i att ta fram ett gemensamt arbetssätt och att 
implementera BIP som metod.  

 

Problembeskrivning: 

Individer hamnar mellan stolarna 

För många individer fungerar våra organisationer men för vissa individer saknas insatser, för 
att nå progression mot arbete och studier, inom myndigheters ordinarie verksamheter. Det 
kan handla om individer som är sjukskrivna, uppbär aktivitetsersättning eller har en diffus 
problematik. Hos dessa individer finns behov av samplanering av insatser för att få effekt. 

Dessa individer finns i våra olika organisationer idag och är i behov av en mer 
förrehabiliterande aktivitet för att nå progression framåt. En sådan aktivitet efterfrågas idag 
av både Försäkringskassan och kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd.  

Arbetsmarknadsenheterna i Skåne Nordosts kommuner är väletablerade och uppbyggda för 
att arbeta med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som av olika anledningar 
(sociala, fysiska psykiska) inte når progression mot arbete och egen försörjning. De lokala 
arbetsmarknadsenheterna erbjuder idag arbetslivsinriktade aktiviteter och övningsplatser 
samt arbetsträningsplatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd. För att möjliggöra 

Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 



 
 

deltagande för fler individer och ytterligare bredda innehållet i verksamheterna behöver 
arbetsmarknadsenheterna komplettera med extra resurser. 

Metod för att möta målgruppen 

Ett utvecklingsområde som identifierats är att vi behöver kunna mäta stegförflyttning för de 
deltagare vi arbetar med, samt kunna erbjuda parallella insatser för att nå gynnsammare 
utveckling för individerna. Projektet Baeskeftigelseindikator (BIP) är både nationellt i 
Danmark och i internationell jämförelse hittills den mest omfattande vetenskapliga 
uppföljningsstudien som undersökt vad som faktiskt gör att personer i 
arbetsmarknadsenheter kommer i arbete. Forskningsprojektet inleddes 2011 och 
datainsamlingen var klar i slutet av 2016. Elva indikatorer för att systematiskt mäta 
progression för anställningsbarhet har utvecklats inom projektet. Indikatorerna mäter olika 
dimensioner av att vara anställningsbar, från arbetsmarknadsinriktade förhållanden till mer 
sociala, personliga och hälsomässiga förhållanden. Ett dialog- och skattningsverktyg har 
utvecklats där deltagaren skattar sin egen utveckling på vägen mot arbete eller studier. 
Progressionen synliggörs i ett spindeldiagram som används som underlag i uppföljning och 
dialog mellan deltagaren och handledaren. Den gemensamma nämnaren för indikatorerna är 
att de går att påverka med olika insatser. En insats kan potentiellt bidra till att individen 
förbättrar sig på en eller fler av indikatorerna. 

BIP-studien visar att det är mycket betydelsefullt att erbjuda arbetslösa individer insatser för 
att de ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Typ av insats har också en avgörande 
betydelse. De jobbfokuserande insatserna var bäst på att skapa progression mot 
arbetsmarknaden. Kompetenshöjande, sociala och hälsorelaterade insatser skapade i sig 
själva inte progression mot arbetsmarknaden men fungerar stärkande när de kombinerades 
med en jobbfokuserande insats. Progressionen mot arbetsmarknaden går snabbare om 
parallella insatser erbjuds, där individen får hjälp på flera fronter samtidigt. 

 

Insatserna som erbjuds till individerna delas in i fyra grupper: 

Jobbfokuserande 
- Jobbsökning 
- Praktik 
- Kunskap om 

arbetsmarknaden 
- Subventionerade jobb 

Insatsen med störst effekt: 
Jobbfokuserande insatser 

Kompetens
höjande 

Allmänna 
kompetenser 
Yrkes
kompetenser 

------------
Sociala 
- Sociala o personliga 

kompetenser 
Stärkande nätverk 

- Hantering av vardag 
- Social mentor/ 

kontaktperson 

Hälsorelaterade 
- Kost och motion 

Hantering av psykisk 
o fysisk smärta 
Utredning/behandling 
/rehabilitering 

I kombination med andra insatser 



 
 

 

(lånade bilder från samordningsförbundet Stockholms stad) 

 

I studien framkommer också andra faktorer som är avgörande betydelse för att personer 
med komplex problematik ska komma i arbete. Dessa är:  

Handledarens tilltro till att individen kom i arbete. 

Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden. 

Kontinuerliga insatser utan avbrott. 

Hela tiden fokus på arbete/studier. 

Att arbeta utifrån BIP-metoden gör det möjligt att på ett effektivt sätt stödja målgruppen till att 
närma sig arbetsmarknaden. 

 

Syftet med projektet 

Projektets syfte är att erbjuda personer som idag inte har möjlighet till någon aktivitet att gå 
från att vara passiva till aktiva och på så sätt närmare sig arbetsmarknaden. Syftet är också 
att utveckla effektiva och mätbara metoder för stegförflyttning samt utveckla möjligheten till 
parallella aktiviteter enligt BIP. Inom ramen för projektet ska även samverkan mellan berörda 
parter förenklas och förtydligas.  

 

Målgrupp för insatsen: 

Individer bosatta i Skåne Nordost som är: 

 Unga med aktivitetsersättning 
 Sjukskrivna SGI 0 
 Individer som inte är redo för förstärkt samarbete mellan FK/AF 
 Personer som uppbär ekonomiskt bistånd med diffus problematik 

Det är svårt att ta fram ett statistiskt säkerhetsställt underlag på hur många individer som 
ingår i målgruppen men en grov uppskattning är att det i Skåne Nordost idag ingår ca 600 
individer i målgruppen.  

Individernas deltagande i 
aktiva insatser under de 
senaste tre månaderna 

Då den jobbfokuserande 
insatsen kombineras med 
andra insatser är det 
bättre effekt. Särskilt i 
kombination med 
kompetenshöjning och 
en hälsorelaterad insats. 

av insatser; 
26% 

Ingen insats. 
23% 

Bara en 
insats; 51% 

De upplever en betydande 
tillbakagång på samtliga 
indikatorer. 

Om en individ inte får någon 
insats alls står utvecklingen 
mot arbetsmarknaden stilla 
- och går till och med bakåt! 

De upplever ett stillastående 
eller liten progression - De 
som deltar i jobbfokuserande 
insatser visar viss progression. 



 
 

Remittenter är Försäkringskassan och kommunerna. 

Aktiviteter 

Genom projektet kan långtidsarbetslösa med behov av samordnande insatser och 
sjukskrivna som har behov av en sk. ”aktiveringsplats”, erbjudas aktivitet i kommunernas 
arbetsmarknadsenhet. Att ex. delta i en gruppaktivitet i kombination med individuella samtal 
kan vara ett första steg i riktning mot långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller 
studier. Aktivitet stimulerar, ger ökad självkänsla och möjligheter till förbättrad hälsa och ökad 
aktivitetsförmåga. Alla aktiviteter är till för hela förbundets upptagningsområde och varje 
aktivitet kan anpassas utifrån individernas förutsättningar. 

För att kunna möta tänkta deltagare med jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling 
oavsett var i Skåne Nordost de har sin hemvist behövs ett basutbud enligt BIP i alla 
kommuner. Grundtanken är lokala aktiviteter, särskilt för en förberedande fas. Deltagare kan 
genom förrehabiliterande verksamhet bli redo att ta del av parternas egna insatser, eller 
förberedas för aktiviteter som erbjuds i annan kommunal verksamhet på 
Arbetsmarknadsenheten eller Arbetsförmedlingen som ett led på vägen (stegförflyttning) mot 
att kunna förvärvsarbeta eller studera. 

För att möjliggöra detta arbetssätt behöver också enkla kommunikationsvägar skapas mellan 
verksamheterna för att minska ledtider och kunna arbeta i parallella spår med individen. 
Kommunikationsvägar som ska gynna deltagaren, verksamheterna och kan bibehållas 
oavsett projektverksamhetens vara eller inte. Projektet Gemensam kraft kan knyta an till 
projektet Samverkan SFSNO och nyttja konsultationsteamet för ärende där det finns behov 
av att använda kunskap från andra organisationer. Konsultationsteamet kan även användas 
för att lyfta frågor kring organisatoriska mellanrum. Konsultationsteamet arbetar med att; 

 Ge stöd i komplexa individärenden för att komma vidare genom att teamet ”tänker 
tillsammans”, minska risken för individen att hamna mellan stolarna 

 Förslag på kontaktvägar in till annan myndighet 

 Förslag på samverkan/samagerande 

 Stärka samverkan 

 Utgöra stödfunktion för att tolka andra myndigheters regelverk, intyg, avslag 



 
 

Projektet Gemensam Kraft består av två delar; att utveckla organisationen och att arbeta 
med individen: 

 

 

Process 

Individen remitteras till projektet av Försäkringskassan eller kommunerna. Anvisning görs via 
framtagna rutiner. I projektet deltar individen i 6 månader med möjlighet till förlängning. 
Deltagarna kan delta i allt ifrån en timme i veckan och succesivt öka tiden tills en hållbar 
aktivitetsförmåga uppnås på cirka 25% eller är rustad för Arbetsförmedlingens ordinarie 
insatser. Remittent följer och äger ansvaret för ärendet under tiden i insats (dvs fattar ev 
beslut om insats och följer upp ärendet) medan arbetsmarknadsenheterna ansvarar för 
insatsens planering och innehåll. 

1) Individ remitteras till projektet av Försäkringskassan eller ekonomiskt bistånd 

Organisation: 

Behov Insats 

Individ: 

Kund med behov Insats 

Resultat och mål 

Orpnlsatlonsnh4: 
• Skapa arbetsprocess 
• Personal lr utbildad I 

BIPoch 
samtalsmetodlk 

• Insatser enllct BIP ho< 
alla AMEI SICNO 

Resultat och mål 

lndlvldnlvt: 

• IClararavaktlvlteter 
pA25" 

• Rustad f6r AF:s 
ordinarie Insatser 

Ollanlsatlonsnlvt: 
• Individen avslutas 

hos FK och/eller 
ekonomiskt 
blsdnd 



 
 

2) Trepartsmöte genomförs där uppdraget till arbetsmarknadsenheten klargörs 
3) Lokal AME genomför kartläggning och inledande progressionsmätning enligt BIP 
4) Parallella insatser enligt individens behov 
5) Avstämning med remittent sker kontinuerligt, den första sker efter cirka 6 veckor 
6) Progressionsmätningar genomförs cirka var tredje månad. Justeringar i planering görs 
7) Individen är redo att skrivas ut från projektet när individen bedöms uppnå en aktivitetsnivå 

över tid på minst 25%, eller när de bedöms kunna delta i Arbetsförmedlingens ordinarie 
tjänster. Bedömningen görs i samråd med konsultationsteamet i Samverkan SFSNO. 

8) Planering sker mot nästa steg tillsammans med remittent. Individen är kvar i projektet tills ny 
insats är aktualiserad. 
 

Deltagare har inte prestations- eller produktionskrav men förväntas ha; 

- Försörjning och bostad, samt barnomsorg i förekommande fall.  

- Kommunikationsmöjlighet, att kunna ta sig till och från verksamheten.  

- Inget aktivt pågående missbruk (droger, alkohol eller tabletter som hindrar rehabilitering).   

 

Resultat och effektmål:  

Resultat individ 

 100% av de inskrivna deltagarna ska genomgått progressionsmätning enligt BIP när metoden 
är etablerad i organisationerna  

 100% av de inskrivna deltagarna ska ha en individuell plan med parallella aktiviteter som 
kontinuerligt utvecklas med individens behov och utveckling 

 80% av de inskrivna deltagarna ska ha gjort en stegförflyttning enligt progressionsmätningen 
 50% av de som deltar i projektet ska efter avslut i projektet ha uppnått en aktivitetsförmåga på 

25% eller vara rustade för Arbetsförmedlingens ordinarie insatser 

 

Resultat organisation år 1 

 De samverkande parterna har skapat en arbetsprocess för remittering, avstämning, 
uppföljning och dokumentation med enkla kommunikationsvägar med berörda organisationer 

 Process är upparbetad med konsultationsteamet som finns i projektet Samverkan SFSNO  
 Berörd personal inom varje deltagande kommun har genomgått utbildning i BIP och 

praktiserar metoden 
 Berörd personal inom varje deltagande kommun ska använda en samtalsmetodik anpassad till 

målgruppen som varje enskild kommun själva väljer  
 De deltagande kommunerna i SKNO erbjuder aktiviteter utifrån BIP i innehåll och 

genomförande 
 

 

 

Effektmål 

Det implementerade arbetssättet leder till att fler av kommunens invånare går från 
sjukskrivning och ekonomiskt bistånd ut i en egen hållbar försörjning 



 
 

 

Tidplan: 

230401-260331 

 

Budget: 

Utgångspunkten är att för 15 platser finansierar förbundet 650 000 Kronor per år.  

       
       
 2023 2024 2025 2026   
Platser       
Bromölla kommun  15 platser 490 000 650 000 650 000 165 000   
Hässleholms kommun 40 platser 1 305 000 1 735 000 1 735 000 435 000   
Kristianstads kommun 40 platser 1 305 000 1 735 000 1 735 000 435 000   
Osby kommun 15 platser 490 000 650 000 650 000 165 000   
Östra Göinge 15 platser 490 000 650 000 650 000 165 000   
Projektledning: år 1 20% därefter 
10%       
Bromölla kommun 130 500 87 600 87 600 21 900   
Hässleholms kommun 130 500 87 600 87 600 21 900   
Kristianstads kommun 130 500 87 600 87 600 21 900   
Osby kommun 130 500 87 600 87 600 21 900   
Östra Göinge kommun 130 500 87 600 87 600 21 900   
Övrigt       
Kompetensutveckling BIP 375 000 100 000 50 000 50 000   
Utvärdering  30 000 30 000 30 000   

 5 107 500 5 988 000 5 938 000 1 554 500 
18 588 
000  

 

Upplägg och projektledning: 

Under samlingsnamnet Gemensam kraft finns fem delprojekt i de fem kommunerna 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Samverkande parter är 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

Varje delprojekt ägs lokalt i kommunen med en projektledare i respektive kommun. En gång i 
månaden träffas projektledarna i ett gemensamt forum för avstämning, metodutveckling samt 
eventuell gemensam planering. Sammankallande är kansliet på Samordningsförbundet 
Skåne Nordost.  

Delprocesserna har en gemensam styrgrupp med representanter från varje kommun, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där övergripande och strategiska frågor 
hanteras. Styrgruppen träffas minst en gång per kvartal. Ansvaret att sammankalla, leda och 
dokumentera mötet roterar mellan kommunerna. 

 

Metoder för uppföljning: 

I 



 
 

Projektet kommer kontinuerligt följas upp och stödjas av förbundets processtödjare. En 
extern utvärderare kommer vid bestämda tillfällen gå in och utvärdera valda delar i 
processen i samråd och samarbete med processtödjaren. Upphandling av den externa 
utvärderaren kommer ske om/när medel beviljats.  

Utvärderingen kommer avse att mäta om samverkan utvecklas och synliggörs under 
processtiden och på vilket sätt detta kommer individen tillgodo.  

Projektet ska även ta fram former för uppföljning kring hur deltagarna upplevt insatserna 
exempelvis i form av en enkät. 

Varje arbetsmarknadsenhet för statistik på hur många deltagare som deltar i projektet, hur 
länge de är inskrivna, orsak till avslut samt om målet är uppfyllt. Arbetsmarknadsenheterna 
ska årligen redovisa utfall samt hur många deltagare som tagits emot. Budget justeras årsvis 
för kommande år utifrån eventuella förändrade förutsättningar (ex om platser behöver 
justeras). 

Utöver detta ska processen följas upp via det för parterna gemensamma 
uppföljningssystemet. 

Implementering i ordinarie verksamhet: 

Varje kommun ansvarar för att arbeta med implementering av BIP-metoden och förankring i 
den egna kommunen. I styrgruppen behandlas implementeringsfrågan och spridning 
kontinuerligt under projekttiden.  

I Samordningsförbundet Skåne Nordost pågår dialog kring förbundets inriktning att finansiera 
projekt över tid och projektet kan bli föremål för en sådan finansiering utifrån styrelsens 
beslut.  



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2023-02-08 AMF 2023/55 

      

  
Handläggare 
   Philip Gustavsson 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
philip.gustavsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Arbetsmarknadsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Information om utredningsuppdrag av 
arbetsmarknadsenheten 
  

Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Den 20 september 2022 beslutade arbetsmarknadsnämnden att ge 
arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunens 
arbetsmarknadsenhet och arbetsmarknadsinsatser ska organiseras och bedrivas för 
att bidragstagare så skyndsamt som möjligt ska nå självförsörjning, och så att 
kommunens kostnader för försörjningsstöd minskar. Arbetsmarknadsnämnden 
beslutade vidare att förvaltningen senast den 31 mars 2023 skulle återredovisa 
ärendet för arbetsmarknadsnämnden. 

Utredningen föranleddes av att förvaltningen identifierat en avsaknad av insatser 
inom den egna arbetsmarknadsenheten för en stor andel individer som står långt 
från arbetsmarknaden. En i huvudsak projektstyrd verksamhet hade visat sig utgöra 
ett hinder för den flexibilitet och målgruppsanpassning som behövs för att möta de 
varierande behoven inom målgruppen klienter på ekonomiskt bistånd. Redan 2017 
skrev Ernst and Young i sin revisionsrapport, Granskning av kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder, att ”Som vi tidigare nämnt ser vi att styrning och uppföljning 
skulle kunna utvecklas med hjälp av fördjupade analyser och fokus på resultat som 
faktiskt uppnås och i vilken utsträckning insatserna svarar mot de behov som finns i 
kommunen”. Leder arbetsmarknadsenhetens insatser till minskat ekonomiskt 
bistånd och ökad sysselsättning i kommunen?” 

Utredare Ricard Agegård informerar arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott om 
utredningens slutsatser genom att besvara frågan: ”Hur ska Hässleholms kommuns 
arbetsmarknadsenhet och arbetsmarknadsinsatser organiseras samt bedrivas så att bidragstagare 
så skyndsamt som möjligt ska nå självförsörjning?” 

Hässleholms 
kommun 
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Utredningens huvudsakliga slutsatser lyder som följer: 

 I syfte att förhindra och motverka att människor hamnar i långvarigt 
försörjningsstöd behöver verksamhetens medarbetare och chefer verktyg 
för att driva på sina ärenden i riktning mot självförsörjning och arbete. 
Framöver blir det viktigt att verksamheten arbetar standardiserat och 
systematiskt men också individbaserat tillsammans med individen. För att 
verksamheten ska kunna ställa om till att arbeta individbaserat, 
standardiserat och systematiskt behöver den kartläggning som verksamheten 
gör kompletteras med en arbetsmarknadspolitisk bedömning som grundar 
sig i individens utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, andra färdigheter 
samt utmaningar i att få och behålla ett arbete. 

 Utifrån de framgångsfaktorer som Solna stad pekar ut, tillsammans med vad 
BIP-studien konstaterar och vad Socialstyrelsen skriver blir det tydligt att 
individer som står långt från arbetsmarknaden har komplexa behov och 
många olika kontakter och planering med olika huvudmän i samhället. Det 
blir därför viktigt att dessa kontakter och eventuella insatser leds mot 
samma mål. Framöver blir det därför viktigt att Hässleholms kommuns 
arbetsmarknadsförvaltning ställer om sin verksamhet till att kunna arbeta 
närmare klienterna med en case manager. Case managern leder klienterna i 
deras planering tillsammans med andra huvudmän i samhället i en 
gemensam riktning mot arbete och egenförsörjning. 

 För att kunna arbeta mer riktat och fokuserat mot olika områden behöver 
förvaltningen renodla uppdragen som arbetar mot klienten, dvs dela upp 
arbetet. En yrkesgrupp som handhar arbetet med det ekonomiska biståndet 
och en yrkesgrupp som arbetar som case manager. Genom denna 
förändring ges verksamheten förutsättningar att initiera och leda samverkan 
med andra huvudmän.  

 Arbetsmarknadsenheten blir med budgeten för 2023 en liten enhet. Hälften 
av de som uppbär försörjningsstöd erhåller stödet under ett år eller längre. 
Följaktligen krävs ett riktat och fokuserat arbete. Den sårbarhet som uppstår 
med en liten enhet är stor och kan drabba arbetet och kunderna negativt. 
Möjligheterna och synergierna som en sammanslagning bidrar med är 
stabilitet och långsiktighet – något som är viktigt för att lyckas med 
uppdraget. 

 Arbetsmarknadsnämnden behöver tillse att arbetsmarknadsförvaltningen 
undviker att driva projekt innan den nya organisationen är lanserad och har 
hunnit få effekt, vilket bedöms ta mellan två och fyra år. 
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 Utredningen har identifierat framtagandet av verksamhetens statistik som 
ett område med förbättringspotential. Av utredningen blir det tydligt att det 
framöver blir viktigt att personal med rätt kompetens och utbildning arbetar 
med att ta fram och analysera den statistik som verksamhetens arbete 
genererar på ett strategiskt och systematiskt vis. 

 Som kommun är det givetvis viktigt att kunna erbjuda sina tjänster i olika 
kanaler. För målgruppen som riskerar långvarigt försörjningsstöd eller 
målgruppen som har haft försörjningsstöd under lång tid är det däremot 
viktigt att arbeta nära kunden och driva på kundens ärende mot egen 
försörjning. Det blir viktigt som huvudman att bryta eventuell social 
isolering och arbeta ”hands on” med individerna. Att arbeta med dessa 
målgrupper på distans skulle vara att vidmakthålla eller möjliggöra 
individernas isolering och utanförskap. 

 

Bilagor 

- Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 
september 2022 

 

Sändlista: 

Arbetsmarknadsförvaltningen / Förvaltningschef 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Verksamhetsutvecklare 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Enhetschef Jörgen Bergvall 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Tf. enhetschef Margaretha Håkansson 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Enhetschef Jenny Alskepp 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Enhetschef Freja Bergerfjäll 

 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Philip Gustavsson  



   Arbetsmarknadsnämnden 
 

Protokoll 16 (24) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 74   
 

Utredningsuppdrag Arbetsmarknadsenheten 
Dnr: AMF 2022/302 

Beslut 
1. Arbetsmarknadsnämnden ger arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att 

utreda hur kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsmarknadsinsatser 
ska organiseras och bedrivas för att bidragstagare så skyndsamt som möjligt 
ska nå självförsörjning, och så att kommunens kostnader för 
försörjningsstöd minskar.  

2. Förvaltningen ska senast 31 mars 2023 återredovisa ärendet för 
Arbetsmarknadsnämnden. 
 

Beskrivning av ärendet  
Bakgrund 
De ekonomiska klyftorna mellan de som har arbete och de som står utanför 
arbetsmarknaden fortsätter att växa i Sverige. Antalet vuxna biståndstagare med 
långvarigt försörjningsstöd ökar också. I Hässleholms kommun uppgår idag andelen 
vuxna i behov av försörjningsstöd längre än 12 månader till ca 55 % av det totala 
antalet individer med försörjningsstöd. Endast 5 % av dessa har en insats via 
Arbetsmarknadsenheten. Detta är individer som riskerar att hamna i utanförskap 
eller som redan befinner sig i utanförskap sedan en längre tid. Det rör sig till stor del 
om individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett särskilt fokus bör därför 
riktas mot insatser som kan ge det stöd och den vägledning dessa individer behöver 
för att bli självförsörjande.  
 
Arbetsmarknadsförvaltningen bildades också för att kommunen, genom en samlad 
och effektiv verksamhet för vuxna, och genom samordningsvinster, möjliggöra 
vägledning, förberedande insatser och matchning ut i praktik, arbete eller studier.  
 
Sedan förvaltningen bildades har därför också stort fokus lagts på att genom 
förvaltningens verksamhetsmål samordna insatser som bidrar till att fler invånare 
når självförsörjning. En försvårande faktor är att förvaltningen samtidigt dras med 
ett underskott på ca tre miljoner kronor. Ett underskott som helt beror på 
kostnader för det lagstadgade försörjningsstödet som uppgår till ca fem miljoner 
kronor som förvaltningen inte kompenserats för. Detta har medfört nedskärning 
inom förvaltningens lagstadgade verksamheter, vuxenutbildning och handläggning 
av ekonomiskt bistånd, och därmed påverkat förvaltningens möjligheter att nå 
kommunens övergripande mål om hög livskvalitet, samhällsservice av hög kvalitet 
och god ekonomi. Det är av största vikt för ekonomiskt bistånds utveckling och 
förvaltningens budget att en individ som uppbär försörjningsstöd kommer in på 
arbetsmarknaden så skyndsamt som möjligt.  



   Arbetsmarknadsnämnden 
 

Protokoll 17 (24) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Förvaltningen ser idag att det saknas insatser inom den egna 
arbetsmarknadsenheten för en stor andel individer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. En i huvudsak projektstyrd verksamhet har visat sig utgöra 
hinder för den flexibilitet och målgruppsanpassning som behövs för att möta de 
varierande behoven inom målgruppen klienter på ekonomiskt bistånd.  
Redan 2017 skrev Ernst and Young i sin revisionsrapport, Granskning av kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder, att ”Som vi tidigare nämnt ser vi att styrning och uppföljning 
skulle kunna utvecklas med hjälp av fördjupade analyser och fokus på resultat som 
faktiskt uppnås och i vilken utsträckning insatserna svarar mot de behov som finns i 
kommunen”. Leder arbetsmarknadsenhetens insatser till minskat ekonomiskt 
bistånd och ökad sysselsättning i kommunen?” 

Ärendets tidigare behandling  
Förvaltningssamverkan 12 september 2022 

 
 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Arbetsmarknadsförvaltningen/ Förvaltningschef  
Arbetsmarknadsförvaltningen/ Verksamhetsutvecklare  
Arbetsmarknadsenheten/ Enhetschef Jörgen Bergvall 
 
 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2023-02-08 AMF 2023/53 

Handläggare 
   Philip Gustavsson 
Arbetsmarknadsförvaltningen 

philip.gustavsson@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Arbetsmarknadsförvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax: 
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:

Information om budgetupptakt 2023 
Arbetsmarknadsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Enhetschef för ekonomi Fredrik Cederberg och Controller Mathias Bjärnek 
informerar arbetsmarknadsnämnden vid sammanträdet den 21 mars 2023 om 
arbetsmarknadsförvaltningens budgetupptakt 2023. 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

Philip Gustavsson 

Hässleholms 
kommun 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2023-02-22 AMF 2023/64 

Handläggare 
   Philip Gustavsson 
Arbetsmarknadsförvaltningen 

philip.gustavsson@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Arbetsmarknadsförvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax: 
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:

Investeringsbehov för arbetsmarknadsnämnden 2024 

Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att 
besluta om investeringsplan för 2024- 2026. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens budgetupptaktsdag sker den 24 mars 2023. Till budgetupptaktsdagen 
ska samtliga nämnder fatta beslut om förvaltningens investeringsbehov för 2024- 
2026. 

Arbetsmarknadsförvaltningens investeringbehov beräknas vara 400 tkr per år. 
Investeringarna görs i digital kringutrustning och möbler. Detta för att kontinuerligt 
uppdatera utrustningen till utbildning. 

Bilagor 

- Investeringsbehov arbetsmarknadsnämnden 2024-2026

Sändlista: 

Arbetsmarknadsförvaltningen / Förvaltningschef 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Ekonomerna 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

Philip Gustavsson 

Hässleholms 
kommun 



Investeringsplan Bilaga 1

Nämnd/förvaltning

Investeringsprojekt (belopp anges i tkr) 2024 2025 2026
Besluts-

underlagsnr.
Inköp digital kringutrustning, inköp möbler 400 400 1
Inköp digital kringutrustning, inköp möbler 400 2

3

Summa 400 400 400

Arbetsmarknadsförvaltningen



Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Beslutsunderlag x

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Investeringsprojekt

Investeringen tas i bruk: År 2024 Månad 6
Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 5 (genomsnittlig)
Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1

Investeringskalkyl
2024 2025 2026 Summa

Investeringsutgift 400 400 0 800
Investeringsinkomst 0 0 0 0

Driftkalkyl 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Driftkostnad 40 80 80 80 80 40
Driftintäkter 0 0 0 0 0 0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn. 40 80 80 80 80 40
Kostnader och intäkter som upphör 0 0 0 0 0 0
Ekonomisk effekt mot
nuvarande situation 40 80 80 80 80 40

Beskrivning/Kartläggning

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Konsekvensbeskrivning

Arbetsmarknadsförvaltningen
Fredrik Cederberg
IP22358, inköp möbler, digitalutrustning

Utbyte av befintlig utrustning så som klassrums möbler för enheterna, digtital utrustning så som projektorer, 
smartboards 

Motiv: Alternativet är gammalt, slitet och otidsenligt material används eller kasseras efter hand som riskerna för 
negativa konsekvenser av användning av det ökar. Om inte Hässleholms kommun ska hamna allt för långt efter 
målen för de nationella IT-strategierna, läroplansmålen samt att vi ska kunna hantera frågor kopplade till 
arbetsmiljö- och skollagstiftning är dessa investeringar nödvändiga.

Om investeringsmedel skjuts till finns en risk för ökad arbetsmiljöbelastning och kvalitetsbrister i verksamheterna.

ITT
 ~ 



Investeringskalkyl/tidplan
Investeringsprojektets utgifter 2024 2025 2026

400 400 0

Summa 400 400 0

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) 2024 2025 2026
0 0 0

Summa 0 0 0

Driftkalkyl

2024 2025 2026 2027 2028 2029
40 80 80 80 80 40

Summa 40 80 80 80 80 40

Ökade driftintäkter
 (anges med minus) 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Ökade driftkostnader 
(exkl. kapitalkostnader)



Kostnader och intäkter som upphör 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0



Beslutsunderlag för investeringsprojekt (tkr) Beslutsunderlag x

Nämnd/förvaltning
Ansvarig handläggare
Investeringsprojekt

Investeringen tas i bruk: År 2026 Månad 01
Beräknad nyttjandeperiod: Antal år 5 (genomsnittlig)
Förslag på anslagstyp: 1 eller 2 1

Investeringskalkyl
2024 2025 2026 Summa

Investeringsutgift 0 0 400 400
Investeringsinkomst 0 0 0 0

Driftkalkyl 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Driftkostnad 0 0 80 80 80 80
Driftintäkter 0 0 0 0 0 0
Driftkostnad netto exkl. kapitalkostn. 0 0 80 80 80 80
Kostnader och intäkter som upphör 0 0 0 0 0 0
Ekonomisk effekt mot
nuvarande situation 0 0 80 80 80 80

Beskrivning/Kartläggning

Handlingsalternativ samt motivet till det föreslagna alternativet.

Konsekvensbeskrivning

Investeringskalkyl/tidplan
Investeringsprojektets utgifter 2024 2025 2026

0 0 400

Summa 0 0 400

Investeringsprojektets inkomster (anges med minus) 2024 2025 2026
0 0 0

Summa 0 0 0

Driftkalkyl

2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 0 80 80 80 80

Summa 0 0 80 80 80 80

Ökade driftintäkter
 (anges med minus) 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Kostnader och intäkter som upphör 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Arbetsmarknadsförvaltningen
Fredrik Cederberg
IP22360, inköp möbler, digitalutrustning

Ökade driftkostnader 
(exkl. kapitalkostnader)

Utbyte av befintlig utrustning så som klassrums möbler för enheterna, digtital utrustning så som projektorer, 
smartboards 

Motiv: Alternativet är gammalt, slitet och otidsenligt material används eller kasseras efter hand som riskerna för 
negativa konsekvenser av användning av det ökar. Om inte Hässleholms kommun ska hamna allt för långt efter 
målen för de nationella IT-strategierna, läroplansmålen samt att vi ska kunna hantera frågor kopplade till 
arbetsmiljö- och skollagstiftning är dessa investeringar nödvändiga.

Om investeringsmedel skjuts till finns en risk för ökad arbetsmiljöbelastning och kvalitetsbrister i verksamheterna.

I I I I I I I 

I I I I I 

I I I I I 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2023-02-08 AMF 2023/54 

Handläggare 
   Philip Gustavsson 
Arbetsmarknadsförvaltningen 

philip.gustavsson@hassleholm.se 

 

Hässleholms kommun / Arbetsmarknadsförvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax: 
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:

Månadsuppföljning per 28 februari 2023 

Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att 
besluta att: 

1. Godkänna den redovisade helårsprognosen per februari 2023,
2. Lägga den redovisade helårsprognosen per februari 2023 till handlingarna,
3. Översända den redovisade helårsprognosen per februari 2023 till

ekonomiavdelningen.

Beskrivning av ärendet 

I ”Strategisk plan 2023-2025 med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025” är det 
beslutat att nämnderna i Hässleholms kommun ska redovisa fem ekonomiska 
uppföljningar till kommunstyrelsen. Dessa består av, förutom årsredovisningen, en 
delårsrapport per siste augusti och tre månadsuppföljningar per siste februari, april 
och oktober.  

Helårsprognosen visar ett beräknat nollresultat. 

Bilagor 

- Preliminär drift- och investeringsanalys Arbetsmarknadsnämnden

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Enhetschef för ekonomi och Controller 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

Philip Gustavsson 

Hässleholms 
kommun 



Bilaga 1

AVVIKELSEANALYS DRIFT 2023 Arbetsmarknadsnämnden

Vht Text Driftredovisning 2023 Kommentarer Kommentarer

Budget Redovisat Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, februari 2023 Åtgärder vid prognosunderskott

Februari Februari

Arbetsmarknadsförvaltningen

10028 Arbetsmarknadsnämnden 665 000 145 171 665 000 0

99511 Arbetsmarknadsförvaltningen Stab 8 560 735 1 531 276 8 560 735 0

610
Arbetsmarknadsenheten: 
Sysselsättningsbefrämjande 
åtgärder

10 320 751 2 304 166 10 320 751 0

800, 
47515,22028

Norra station verksamhetsservice 4 154 000 19 606 4 154 000 0

47511-47514 Kvalificerad yrkesutbildning (YHS) 1 080 052 970 780 1 080 052 0

472 Gymnasievux 15 897 392 3 068 315 15 897 392 0

470 GrundVux 10 539 341 1 350 196 10 539 341 0

476 Sfi 18 953 279 2 283 177 18 953 279 0

474 LärVux 3 976 850 572 999 3 976 850 0

57550
Fstödenheten 1 ej utbetalt 
försörjningsstöd

10 600 658 1 598 212 10 600 658 0

60051
Fstödenheten 2 ej utbetalt 
försörjningsstöd

9 478 111 1 202 891 9 478 111 0

57551-52 
och 60052-
53

Utbetalt försörjningsstöd 62 757 831 10 079 144 62 757 831 0

TOTALT 156 984 000 25 125 933 156 984 000 0



Bilaga 1

AVVIKELSEANALYS DRIFT 2023 Arbetsmarknadsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2023 Kommentarer Kommentarer

Budget Redovisat Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, februari 2023 Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto Februari

Februari

IP22537 400 000 0 0 0 400 000 0
0 0

0 0

TOTALT 400 000 0 0 0 400 000 0

Driftr
edovi
sning 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2023-02-20 

 Handläggare 
  Anders Hägg 

   Arbetsmarknadsförvaltningen 

anders.hagg@hassleholm.se 

Hässleholms kommun / Arbetsmarknadsförvaltningen506 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax: 
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:

Avgift för dödsboförvaltning 

Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att 
besluta att införa avgift enligt timtaxa med 0,8% av prisbasbeloppet exklusive moms 
vid provisorisk dödsboförvaltning. 

Sammanfattning 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att kommunens invånare gravsätts och har 
också rätt att ta ut en avgift för detta. Till skillnad från flertalet andra kommuner i 
Sverige tar Hässleholms kommun i dagsläget ej ut någon form av avgift för utfört 
arbete.  

Nivån på avgiften ska följa självkostnadsprincipen enligt kommunallagen och 
beräknas till dagsläget till 0,8 % av prisbasbeloppet exklusive moms om man utgår 
från ett snitt från andra kommuner i södra Sverige som tar ut en avgift. 

Genom att införa en avgift kan den provisoriska dödsförvaltningen finansieras och 
det kan även vara ett sätt att motivera eventuella dödsbodelägare att själva 
ombesörja dödsboet.  

Beskrivning av ärendet 

När en person avlidit övergår dennes tillgångar till ett dödsbo. De personer som är 
dödsbodelägare är de som ska ombesörja dödsboet. Om det inte finns några 
dödsbodelägare eller om de dödsbodelägare som finns ej vill eller kan ta ansvar för 
dödsboet åligger det kommunen att temporärt ta över dessa arbetsuppgifter, så 
kallad provisorisk dödsboförvaltning. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan dess uppkomst fått ansvaret i 
kommunen att provisoriskt förvalta dödsbon.  

Hässleholms 
kommun 



 

 

 

Hässleholms kommun / Arbetsmarknadsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:    
 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om inte 
dödsbodelägare finns eller vill göra det. Kommunen har då rätt till ersättning från 
dödsboet för utförd tjänst1. Det är upp till varje enskild kommun att själv besluta 
kring om finansieringen av dödsboförvaltningen ska ske genom att ta ut en avgift2. 
Hässleholms kommun har i detta fall ej tidigare valt att ta ut någon avgift för denna 
tjänst. 

Arbetsuppgifter relaterade till dödsförvaltning 

När en kommun provisoriskt förvaltar ett dödsbo ska detta vara av tillfällig art. 
Tidsåtgången för detta kan dock variera kraftigt beroende på komplexiteten i 
ärendet och i beskaffenheten av de tillgångar som finns i dödsboet.  

Initialt ska de tjänstemän som utför arbetet söka efter dödsbodelägare som 
eventuellt tidigare inte varit kända. Detta kan innebära bland annat beställning av 
släktutredningar via Riksarkivet eller Skatteverket, söka efter eventuellt testamente, 
ombesörja för dödsboets egendom samt exempelvis säga upp abonnemang, 
eventuell hyresbostad och försäkringar.  

Under tiden som man försöker hitta dödsbodelägare ska tjänstemännen se till att 
tillgångar och ekonomiska medel förvaltas och förvaras säkert då dessa ska avyttras 
för att täcka kostnader, helt eller delvis, för gravsättning. Dessa tillgångar ska även 
när det finns behov värderas och eventuellt avyttras, exempelvis fordon eller bostad.  

Beräkning av avgift 

Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller3  

Hässleholms kommun har i dagsläget flera nämnder som tar ut avgifter för det 
arbete som har blivit utfört, exempelvis prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

Då det i förväg kan vara svårt att avgöra hur mycket tid det kan åtgå vid varje 
enskild dödsboförvaltning bör det närmast ligga till hands att ta ut en avgift baserad 
på faktiskt tidsåtgång i form av en timtaxa än att ta en fast avgift per ärende. 

Timtaxa kan bestämmas och åtföljas efter aktuellt prisbasbelopp, något som andra 
kommuner även valt att tillämpa för att på så sätt kunna följa kostnadsutvecklingen. 
En timtaxa motsvarande 0,8 % av prisbasbeloppet plus moms är en genomsnittlig 
avgift vid en jämförelse med närliggande kommuner som tar ut ersättning för  
1  18 kap 2 § Ärvdabalken samt 5 kap 2 § Begravningslaget 2 Sveriges kommuner och landstings cirkulär 19:30 
3  2 kap 6 § Kommunallagen 

dödsboförvaltning. I denna avgift ska både direkta kostnader som personal och -
materialkostnader samt indirekta kostnader såsom lokalkostnader ingå. 
Provisorisk dödsboförvaltning ska enligt Skatteverket inte räknas som 
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myndighetsutövning och därmed ska moms betalas på den ersättning som 
kommunen har rätt att ta ut för detta arbete. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

En avgift kan på ett bättre sätt motivera dödsbodelägare att själva ta ansvar för 
dödsboet vilket kan medföra att den avlidne kan jordfästas tidigare.  
Barnperspektivet  

Inte relevant 

Miljökonsekvenser  

Inte relevant 

Facklig samverkan 

Inte relevant 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget kommer att ge möjlighet för kommunen att finansiera sin 
dödsboförvaltning genom att ta ut en avgift. 

 
Bilagor 

Cirkulär SKR 19-30 avgifter gravsättning provisorisk dödsboförvaltning. 
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Rubrik: Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för 
kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och 
gravsättning 

Bilagor: Inga 

Sammanfattning 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men har för det 
rätt till ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall ansvara för en 
provisorisk dödsboförvaltning och får för det begära ersättning från dödsboet.  

Detta cirkulär behandlar kommunens rätt att begära dessa ersättningar och vilka 
kostnader kommunen kan ta betalt för. Cirkuläret berör också skillnaden mellan 
kommunens ansvar för gravsättning och vad som ingår när gravsättning delvis 
bekostas inom ramen för den så kallade begravningsavgiften av den som är huvudman 
för begravningsplatsen. Vi vill med detta tydliggöra skillnaden mellan kommunens 
yttersta ansvar för gravsättning och de åtgärder som ersättningen ur 
begravningsavgiften täcker. Avslutningsvis berörs möjligheten för dödsbo att ansöka 
om ekonomiskt bistånd om dödsboet inte har tillräckliga tillgångar för att bekosta en 
värdig begravning. 
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning 
för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och 
gravsättning  
Enligt begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna gravsätts. 
Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta dödsbon provisoriskt. För 
de kostnader som dessa uppgifter medför har kommunen/socialnämnden rätt till 
ersättning från dödsboet.  

Detta cirkulär redovisar reglerna om dessa ersättningar och innehåller underlag för hur 
de kan tillämpas. Cirkuläret behandlar också skillnaden mellan kommunens 
kostnadsansvar för gravsättning och den schablonersättning som utgår till en 
huvudman för en begravningsplats ur den så kallade begravningsavgiften. 
Anledningen till detta är att den ersättning som huvudmannen får ur 
begravningsavgiften täcker ett större åliggande än vad som ingår i kommunens 
yttersta ansvar för att en person gravsätts. Avslutningsvis berörs möjligheten för 
dödsbon att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. 
 

Ansvaret för provisorisk dödsboförvaltning 
I 18 kap. 2 § ärvdabalken anges under vilka omständigheter socialnämnden i en 
kommun ansvarar provisoriskt för förvaltningen av ett dödsbo. Bestämmelsen har 
följande lydelse: 

”Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den 
som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under vård av 
förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den 
avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om 
egendomen skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs 
god man för någon delägare, göra anmälan hos överförmyndaren enligt 11 kap. 
föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make som 
inte är delägare. 

Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom, skall medlem av 
hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta 
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hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till 
socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir känt, skall 
socialnämnden, om det behövs, göra vad som enligt första stycket åligger delägare. 
För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet.” 

När det gäller provisorisk dödsboförvaltning har lagstiftaren lagt ansvaret på 
socialnämnden, dvs. den eller de nämnder som fullmäktige utsett att fullgöra 
kommunenens uppgifter inom socialtjänsten (2 kap. 4 § socialtjänstlagen). 
Kommunfullmäktige ska således inte fatta något särskilt beslut om vilken nämnd som 
ska ha ansvaret för provisorisk dödsboförvaltning. 

Även om rätten till ersättning följer av lag, ankommer det däremot på fullmäktige att 
ta ställning i den principiella frågan om kommunen ska finansiera verksamheten 
genom att ta till vara den rätten.  

Ansvaret för gravsättning 
Bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar för att avlidna gravsätts finns i 5 kap. 2 
begravningslagen. Lagrummet har följande lydelse. 

”Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, skall den 
ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne 
inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade. 

För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet.” 

Kommunens ansvar för själva gravsättningen uppkommer då det inte finns någon som 
tar ansvar för att den avlidne gravsätts. Detta gäller oavsett om den avlidne omfattas 
av den begravningsavgift som tas ut i samband med den årliga taxeringen eller inte. 
Vad detta innebär redovisas senare i detta cirkulär. 

Ansvaret för gravsättningen ligger enligt begravningslagen på ”kommunen”. Det 
innebär att kommunfullmäktige bör utse en nämnd som ska fullgöra kommunens 
uppdrag på detta område. Beslut kopplade till enskilda gravsättningar kan annars 
komma att ligga på fullmäktige. 

Ärendets gång i sådana här fall är att kommunen ser till att gravsättning sker och 
ersätter den som är huvudman för begravningsplatsen för de direkta kostnaderna för 
gravsättningen. Kommunen får sedan begära ersättning för sina kostnader av 
dödsboet, om fullmäktige beslutat att kommunen ska ta till vara rätten till ersättning. 

Grunderna för att beräkna ersättningsgilla kostnader 
Vid bestämmandet av den ersättning kommunen avser att ta ut, bör 
självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen beaktas. Bestämmelsen har 
följande lydelse. 
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”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna 
för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”. 

Det totala avgiftsuttaget för en verksamhet får enligt denna bestämmelse inte vara 
högre än kommunens kostnader för verksamheten. Det ligger även i formuleringen i 
de ovan nämnda lagarna att det handlar om ersättning ”för kostnaderna”. 

Frågan är då vilka kostnader kommunen rätt att få ersättning för, dvs. vilka kostnader 
som är ersättningsgilla, enligt de aktuella bestämmelserna. 

Underlag för att beräkna självkostnaden 
Kommunens kostnader utgörs erfarenhetsmässigt till stor del av kostnader för den 
egna personalens handläggning. Handläggningskostnaden räknas som regel ut genom 
att nedlagd handläggartid, dvs. den tid som en handläggare lägger på arbetet med den 
provisoriska dödsboförvaltningen respektive gravsättningen, multipliceras med 
handläggningskostnaden per timme (timkostnaden). Därutöver kan också finnas 
kostnader för direkta ”utlägg”. 

I princip kan alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger 
upphov till ingå i en självkostnadsberäkning. Utöver externa kostnader görs 
beräkningarna utifrån relevanta interna, direkta och indirekta, kostnader, såsom 

• personal- och personalomkostnader, inkluderande pensionskostnader 
• lokalkostnader 
• material 
• tjänster 
• försäkringar 
• administrationskostnader 
• andel av centrala service- och administrationskostnader 

SKL har tagit fram underlag för beräkning av timkostnaden för miljö- och plan- och 
byggområdena, som bör kunna användas även inom andra områden. Underlaget finns 
på SKL:s webbsida, se 
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxap
lanochbygglov/handlaggningskostnadpertimme.3645.html  

När det gäller rätten till ersättning för dödsboförvaltning och gravsättning finns det 
inte något sagt i förarbetena om ersättningen ska basera sig på en snittkostnad eller 
kostnaderna i det enskilda fallet. Om kostnaderna normalt sett varierar kan det bästa 
vara att lägga de faktiska kostnaderna i det enskilda fallet till grund för begäran om 
ersättning. Det innebär att kommunen begär ersättning utifrån den faktiska 
tidsåtgången för den provisoriska dödsboförvaltningen. Timkostnaden kan då 
beräknas utifrån vad som anges ovan i uppräkningen. Har kommunen andra direkta 
kostnader för förvaltningen, läggs de till. På motsvarande sätt beräknar kommunen 
ersättningen för gravsättning: de faktiska kostnaderna för att gravsätta och den 
faktiska tidsåtgången för att administrera gravsättningen. 
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Ett principbeslut om ersättning skulle i linje med detta kunna formuleras:  
 
Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk 
dödsboförvaltning respektive för gravsättning. För faktiskt nedlagd handläggningstid, 
tas ut en ersättning med  …. kr/timme (timavgift). Avgift tas ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 
halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som 
kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.  

Kostnader kommunen inte får bära 
Kommunen får inte stå för kostnader kopplade till dödsfallet som ligger utanför 
kommunens uppdrag avseende provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning. Detta 
gäller vare sig det finns tillgångar i dödsboet för att betala den ersättning som 
kommunen får begära för gravsättningen eller inte. 

Om ett dödsbo har ytterligare kostnader kopplade till begravningen och saknar medel 
för att betala dessa kostnader, kan dödsboet däremot ansöka om ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Det finns inte någon annan rättslig grund än 
socialtjänstlagens regler om ekonomiskt bistånd för att en kommun ska kunna bekosta 
sedvanliga begravningskostnader. I det avslutande avsnittet i cirkuläret lämnas en kort 
redogörelse för vilka begravningskostnader som ett dödsbo kan få ekonomiskt bistånd. 

När det gäller gravsättning kan kommunen inte betala annat än de faktiska 
kostnaderna för själva gravsättningen, eftersom det är bara gravsättningen som är ett 
kommunalt ansvar. De kostnader för gravsättningen som kommunen kan ersätta 
inskränker sig därför till de kostnader som huvudmannen för begravningsplatsen har 
för att gräva ut plats i marken, nedsänka stoft och sedan lägga tillbaka jorden.  

Exakt hur gravsättning går till varierar från kommun till kommun. Den billigaste 
varianten är enligt uppgift direktkremering och plats i minneslund. När det gäller 
personer som inte omfattas av begravningsavgiften och där dödsboet inte kan bära 
kostnaderna för gravsättning, dvs. när gravsättningen helt och hållet blir ett ansvar för 
kommunen, kan det finnas anledning att kommunen träffar lämpliga aktörer på orten 
och ser över vilka möjligheter som finns för att ordna en respektfull och samtidigt 
kostnadseffektiv gravsättning. 

Det bör uppmärksammas att den ersättning som begravningsplatsen har rätt till när 
gravsättningen bekostas genom begravningsavgiften omfattar mer än att stoftet 
kommer i jord. Kommunen kan dock inte lägga andra kostnader till grund för 
beräkningen av den ersättning som kommunen får begära från dödsboet, än de direkta 
kostnaderna för själva gravsättningen.  

Kostnaden för bårhus, transport till och från bårhus etc. åligger regionerna enligt 2 
kap. 1 § 3 i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) - ”omhändertagande av avlidna”. 
Kommunerna har i vissa situationer motsvarande ansvar för de som avlider i särskilda 
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boendeformer (12 kap. 1 § HSL). I vissa fall kan ansvaret delas beroende på hur 
kommuner och regioner har avtalat kring hemsjukvårdsansvaret. Regionens ansvar 
gällande transport och förvaring upphör när stoftet lämnats ut för kistläggning eller 
motsvarande. Detsamma gäller om kommunen har liknande ansvar för 
omhändertagande av den avlidne. 

Begravningsplatsens rätt till ersättning ur begravningsavgiften 
För den som vid dödsfallet var folkbokförd i Sverige bekostas gravsättningen genom 
den begravningsavgift som finansierar begravningsverksamheten. Det som ingår i 
begravningsavgiften är: 

• gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år 
• gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av 

öppnad grav 
• transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att 

gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför 
huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om 
tillhandahållande av särskilda gravplatser 

• kremering 
• lokal för förvaring och visning av stoftet 
• lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.1 

Den som ansvarar för en begravningsplats får ett schabloniserat ersättningsbelopp ur 
begravningsavgiften. Det schabloniserade ersättningsbeloppet, som fastställs av 
Kammarkollegiet, betalas ut till dem som är huvudmän för allmänna 
begravningsplatser.2 Huvudmän är territoriella församlingar inom Svenska kyrkan 
samt Stockholms och Tranås kommuner. 

Om den avlidne var folkbokförd i Sverige vid dödsfallet, kommer 
begravningsavgiften att finansiera de åtgärder vid gravsättningen som 
begravningsplatsen står för, även i de fall kommunen ordnar med gravsättningen. 
Kommunen har i ett sådant fall rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna för den 
egna administrationen av gravsättningen samt eventuella direkta utlägg som 
gravsättningen för med sig. 

Ersättning ur begravningsavgiften utgår inte, om den avlidne personen inte var 
folkbokförd i Sverige vid dödsfallet. Om dödsboet då inte ordnar med begravningen, 
ankommer det i sådana fall på kommunen att se till att gravsättning sker och att betala 
innehavaren för gravplatsen för detta. Kommunen har i sin tur rätt till ersättning av 
dödsboet både för kostnaderna för den egna administrationen och direkta utlägg som 
gravsättningen för med sig.  

                                                 
1 9 kap. 6-7 §§ begravningslagen 
2 9 kap. 11-13 §§ begravningslagen, 45 a - 46 §§ begravningsförordningen 
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Kommunen kan dock inte ersätta innehavaren av begravningsplatsen med 
motsvarande belopp som begravningsavgiften avser att bekosta. Det beror på att 
kommunens ansvar enligt 5 kap 2 § begravningslagen är begränsat till gravsättningen, 
medan begravningsavgiften även bekostar andra åtgärder. 

Rätten till ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till en 
begravning 
Om det inte finns medel i dödsboet för att bekosta det som ingår i en begravning kan 
dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då sådant 
kan utgå för att den avlidne ska få en värdig begravning. 

Vad som ryms inom värdig begravning prövas i det enskilda fallet och ett dödsbo kan 
i vissa fall behöva vikta/prioritera kostnader. Vanligt förekommande för att avlidne 
ska få en värdig begravning är3: 

- Enkel förtäring till de närmaste anhöriga i samband med begravningsceremonin 
- Kortare transport av den avlidna till gravplats 
- Transport från hem till bårhus 
- Gravsten 
- Inskription på gravsten 
- Borglig begravningsförrättare 
- Enklare blomsterdekoration 
- Enklare kista/urna 
- Kistläggning 

Förutom att respektera religion och traditioner behöver socialnämnden vid prövning 
av en ansökan om ekonomiskt bistånd ta hänsyn till faktiska förutsättningar och 
kostnader för olika åtgärder på orten. 

--- 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för juridik 

 

 
Germund Persson 
Chefsjurist 
 
 Kalle Larsson  Helena Meier 
 Förbundsjurist  Förbundsjurist 

                                                 
3 Socialstyrelsens handbok (2013) Ekonomiskt bistånd. 
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Svar på ”Motion om att minimera antalet 
pappersutskrifter” 
  

Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att 
besluta att motionen anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson, båda från Centerpartiet, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 
 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt kommundirektören att vidta 
åtgärder för att minimera antalet pappersutskrifter. 
 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda orsakerna till 
mängden pappersutskrifter inom sina verksamheter. 
 

3. Rapport ges till kommunstyrelsen senast i september 2022 
 
Som grund för motionen anför motionärerna följande:  
Inom Hässleholms kommuns verksamheter skrivs det årligen ut enorma mängder. 
Kostnaderna för papper och toner uppgår till tvåsiffrigt miljonbelopp. Erfarenheter 
från andra regioner och kommuner visar att en effektiv åtgärd för att minska antalet 
pappersutskrifter kan vara att ta bort alla lokala skrivare och ersätta dem med 
centralt placerade så kallade pull-print-skrivare. Därmed loggas alla utskrifter, och 
samtidigt ges personalen tillfälle till vardagsmotion. Då det står klart att det är inom 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet som de flesta utskrifterna sker, så ser vi 
det som angeläget att nämnden utreder orsakerna. 
 
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden, som vid sammanträde 
den 16 juni 2022, § 84, beslutat föreslå att motionen ska anses besvarad. 
 

Hässleholms 
kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att undersöka hur de 
övriga förvaltningarna utöver de nämnda i motionen arbetar med frågan den 17 
augusti 2022. 
 
Svar från arbetsmarknadsförvaltningen och dess verksamheter 
För arbetsmarknadsförvaltningens räkning köptes det in papper för 57 104 kronor 
under 2022. Vid en liknande uträkning som Barn- och utbildningsförvaltningen 
genomförde avseende en besparing på 50 % skulle detta följaktligen bli 28 552 
kronor. Emellertid skulle en 50 % minskning av användandet av papper få andra 
konsekvenser för förvaltningens verksamheter, enligt följande: 
 

 Hos Yrkeshögskolan Syd arbetar man framför allt direkt i digitala miljöer, 
såsom CAD-program. I stort sett all intern och extern kommunikation 
liksom administration och dokumentation sker digitalt. En del utskrifter 
görs såsom ritningar för byggelever, vilka ibland behöver ske på papper, i 
formelsamlingar och handledningar i vissa utbildningsmoment. Om 
Yrkeshögskolan Syd skulle minska sin utgift för papper med exempelvis 50 
% skulle det leda till en besparing på 2 500-5 000 kronor. Emellertid skulle 
det därigenom uppstå ett behov att köpa in böcker, formelsamlingar m.m. 
för att kompensera kopieringen vilket i sin tur hade lett till kostnader. 
 

 På Sfi finns i nuläget inga klassuppsättningar av kursböcker. Det innebär att 
respektive lärare kopierar upp material till sina klasser. Om sfi inte skulle 
fortsätta med detta skulle det få stora konsekvenser för verksamheten och 
för undervisningen. Visst kursmaterial förekommer i digital form, men det 
är inte tillräckligt, bl a då det inte finns datorer eller iPads till alla elever. Det 
uppkopierade materialet som används i undervisningen är en stor del av det 
sammantagna uppkopierade materialet. 
 

 Hos kommunal vuxenutbildning är skrivarna automatiskt inställda på 
svart/vitt samt dubbelsidig skrift i syfte att spara färg och papper. Med ett 
par undantag, för specialpedagoger och komvux. som särskild utbildning, är 
det möjligt att dra in lokala skrivare för att ersätta med centrala pull-print-
skrivare. En minskning av pappersförbrukningen med t ex 50% skulle inte 
innebära några negativa konsekvenser om det är så att det skrivs ut mycket i 
onödan. Däremot skulle det få mycket stora konsekvenser om det redan 
idag skrivs ut med omdöme. De allvarligaste konsekvenserna skulle vara: 

o Att elever med behov av särskilt stöd inte kan få lektionsunderlag 
som specialpedagoger brukar rekommendera för denna målgrupp. 
Målgruppen skulle få betydande svårigheter att följa och klara 
undervisningen. 

o Att utrymmet för lärcentrum att skriva ut tentamina inför 
skrivningar skulle begränsas. De säkerhetskopieras även i de fall 
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högskolan/universitetet kräver att tentamina ska skickas med post 
och inte skannas. Kan vi inte skriva ut/kopiera tvingas vi neka våra 
Lärcentrumstudenter. 

o Att möjligheten att säkerhetskopiera nationella prov för 
distanselever skulle påverkas. Om inte det skulle göras riskeras 
säkerheten kring betygen för dessa elever.  

o Att servicen om att skriva ut betyg till elever som efterfrågar det 
skulle dras in. 

 
 I Försörjningsstödsenheterna har man försökt hitta lösningar för att öka 

digitaliseringen och minska behovet av pappersutskrifter. Ett hinder för 
vidare minskning av utskrifter är emellertid att Hässleholms kommun inte 
erbjuder: 

o en säker digital slutförvaring av personakterna, vilket innebär att när 
ett ärende avslutas så skrivs journaler och handlingar ut om ärenden 
tillhör personer födda på dag 5, 15 och 25 då ärendet ska sparas för 
forskningsändamål. Att minska på utskrifter till personakt skulle 
göra att man inte längre följer kommunens reglemente för arkivering 
av personakter. Enligt socialstyrelsens handbok Handläggning och 
dokumentation inom Socialtjänsten anges att det är upp till varje 
huvudman att ta ställning till elektronisk, fysisk (pappersakt) eller 
både och. 

o alternativ för att digitalt kommunikation med sekretesskyddad 
information med klienterna. Idag skickas brev med beslut, behov att 
komplettera sin ansökan, behov av att fylla in sekretessmedgivande 
och annan information. Majoriteten av dessa brev innehåller 
information som är sekretesskyddad. Skulle den inte längre delges 
via post skulle den kommuniceras via e-post, vilket inte erbjuder en 
digital säker hantering av personuppgifter som är sekretesskyddad. 
En möjlig konsekvens skulle alltså bli att verksamheten riskerar att 
bryta mot sekretesslagstiftningen eller GDPR genom 
personuppgiftsincidenter. 

Då försörjningsstödsenheterna gärna ser en digital hantering och har en 
önskan att minska utskrifter ytterligare föreslås vad de skulle behöva för att 
möjliggöra detta: 

o en digital slutförvaring av personakterna. 
o en digital slutförvaring vid ekonomiska underlag, som 

bokningsbekräftelser och inbetalningar. 
o en säker digital kommunikation med klienter med Mina Sidor. Att 

Mina Sidor kan kommunicera med vårt verksamhetssystem och själv 
hämta uppgifter där. Att alla klienter som har Mobilt Bankid kan 
logga in och se sina beslut, sin ansökan eller meddelande om behov 
att komplettera sin ansökan. De kan även på ett säkert sätt utifrån 
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sekretess skicka meddelande, komplettera sin ansökan även med 
uppgifter innehållande personuppgifter. Handläggaren kan svara på 
ett digitalt säkert sätt.  

o ett säkert sätt att digitalt kommunicera med andra myndigheter och 
organisationer. Det förekommer ett arbete nationellt med säker 
digital kommunikation mellan myndigheter, som Hässleholm valt att 
inte vara med i. 

Försörjningsstödsenheterna är medvetna om att dialog förekommer i 
Hässleholm gällande digital e-post med t ex Kivra eller Min myndighetspost. 
Vi ser detta som ett bättre alternativ än den obefintliga som finns idag om. 
Men bara om denna digitala e-post kommer kunna prata med 
verksamhetssystemet och skicka beslut och/eller exempelvis uppgifter om 
behov att komplettera sin ansökan automatiskt via verksamhetssystemet. 
När Hässleholm får Mina Sidor är den digitala e-posten med Kivra eller Min 
myndighetspost överflödig. Följaktligen är det en bättre digital lösning med 
Mina Sidor, då det innebär att kommunmedborgare/klienter kan svara och 
komplettera med handlingar till sin ansökan och även skicka meddelanden 
till sin handläggare. Det vill säga, en möjlighet till tvåvägskommunikation i 
stället för envägskommunikation. 
 

 Arbetsmarknadsenheten ser många fördelar med att minska mängden 
pappersutskrifter. Emellertid behöver verksamheten fortsatt kunna skriva ut 
i pappersformat till vissa projekt och i utbildningssyfte. 
 

Bilagor 

- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-
08-17. 

- Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-
06-02. 

 

Sändlista:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Ledningsgruppen 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 

Philip Gustavsson 



   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Protokoll 21 (28) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 80   
 

Motion om att minimera antalet pappersutskrifter 
Dnr: KLF 2021/862 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att undersöka hur de 
övriga förvaltningarna utöver de nämnda i motionen arbetar med frågan.   

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka hur de 
övriga förvaltningarna utöver de nämnda i motionen arbetar med frågan.  

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  

Beskrivning av ärendet  

Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson, båda Centerpartiet, har väckt en motion 
i kommunfullmäktige i vilken de yrkar följande. 

1) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt kommundirektören att vidta 
åtgärder för att minimera antalet pappersutskrifter.  

2) Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda orsakerna till mängden 
pappersutskrifter inom sina verksamheter.  

3) Rapport ges till kommunstyrelsen senast i september 2022 

Som grund för motionen anför motionärerna följande.  

Inom Hässleholms kommuns verksamheter skrivs det årligen ut enorma mängder. 
Kostnaderna för papper och toner uppgår till tvåsiffrigt miljonbelopp. Erfarenheter 
från andra regioner och kommuner visar att en effektiv åtgärd för att minska antalet 
pappersutskrifter kan vara att ta bort alla lokala skrivare och ersätta dem med 
centralt placerade så kallade pull-print-skrivare. Därmed loggas alla utskrifter, och  

 
 
samtidigt ges personalen tillfälle till vardagsmotion. Då det står klart att det är inom 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet som de flesta utskrifterna sker, så ser vi 
det som angeläget att nämnden utreder orsakerna. 



   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Protokoll 22 (28) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som vid sammanträde 
den 16 juni 2022, § 84, beslutat föreslå att motionen ska anses besvarad. 

I nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse finns en genomgång av 
kostnaderna för kopiering och skrivare samt framgår bland annat att av att en 
minskning av pappersförbrukningen med 50% till 2023 skulle ge följande 
konsekvenser.  
 Stor påverkan av undervisning och pedagogisk verksamhet, speciellt i de lägre 
åldrarna där tillgång till papper och utskrifter är viktig. Detta kan påverka elevernas 
måluppfyllelse negativt på både kort och lång sikt.  
 Större beroende av fungerande nätverk - större känslighet för störningar  
 Skollokalernas beskaffenhet medger inte alltid en gemensam kopiator köps in. 
Placeringen av en gemensam kopiator kan innebära ojämn tillgång till kopiatorer för 
undervisande personal.  
 Större andel hyrda skriva verkar inte påverka de kostnader som förvaltningen får. 
Kostnadsökningar tar ut minskningarna i antalet skrivare.  
 En preliminär bedömning är att en halvering av pappersförbrukningen kan ge en 
besparing om cirka 800 000 kr. 
 
Bedömning 
Den utredning som finns i tjänsteskrivelsen i barn- och utbildningsnämndens 
ärende kan enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning räcka som utredning i 
ärendet. Det saknas därför anledning att låta föranstalta om ytterligare utredning. 

Kommunens ärendehantering blir alltmer digitaliserad. Handläggningen sker i 
datamiljö och exempelvis tjänsteskrivelser, beslutsförslag och kallelser till 
sammanträden hanteras numera digitalt. Några omständigheter som talar för att 
utskrifter sker i onödan i någon nämnvärd utsträckning har inte påtalats av 
motionärerna. Det kan vidare inte rimligen vara kommunfullmäktiges uppgift att ha 
synpunkter på tjänstemannaorganisationens behov av vardagsmotion. 
 
Med åberopande av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 
motionen ska anses besvarad vad avser punkt 2 och avslås i övriga delar. 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 



SA:M:MAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

§ 71 

Svar på motion om "Minskade pappersutskrifter med 
500/o Il 

Dnr: BUF 2021/3049 

Beslut 

Barn- och utbildningsnärnndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnärnnden att föreslå att motionen anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson och Ann-Kristin J ohnsson (C) har i en motion till fullmäktige yrkat: 

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt kommundirektören att vidta 
åtgärder för att minimera antalet pappersutskrifter. 

• Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda orsakerna till mängden 
pappersutskrifter inom sina verksamheter. 

• Rapport ges till kommunstyrelsen senast i september 2022 

Förvaltningen ha tagit fram en beskrivning av de kostnader som är relaterade till 
kopiering de senaste tre åren. Det finns två delar i denna kostnad. Den hyra som 
förvaltningen betalar till IT-avdelningen och kostnaden för serviceavtalen som 
inbegriper service, pappers- och tonerförbrukning. Dessa hänger ihop och om 
förvaltningen ska minska sin pappersförbrukning med hälften så bör också antalet 
skrivare också minska. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

12 (19) 
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Val av representant från arbetsmarknadsnämnden till 
Framtidens teknikutbildningar 
  

Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknadsnämnden att 
besluta följande: 

1. Att godkänna ordförandes förslag som representant för 
arbetsmarknadsnämnden till styrgruppen för Framtidens teknikutbildningar. 

2. Att godkänna det föreliggande förslaget om att rektorn för Komvux och 
enhetschefen för Yrkeshögskolan Syd som representanter för 
arbetsmarknadsnämnden till styrgruppen för Framtidens teknikutbildningar. 

Beskrivning av ärendet 

Den 23 november 2022 beslutade kommunstyrelsen bland annat att 
sammansättningen av styrgruppen för Framtidens teknikutbildningar skulle ändras 
från och med 2023-01-01, på så sätt att den ska bestå av tre representanter från 
kommunstyrelsen, varav en ordförande och en vice ordförande samt en 
representant vald av barn- och utbildningsnämnden och en representant vald av 
arbetsmarknadsnämnden samt därutöver tjänstepersoner från aktuella förvaltningar. 
 
 

Bilagor 

- § 207 2022-11-23 Val till Framtidens teknikutbildningar 
 

Sändlista: 

De valda representanterna 
Arbetsmarknadsförvaltningen / Ledningsgruppen 

 

Hässleholms 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 207 

Val till Framtidens teknikutbildningar 
Dnr: KLF 2022/892 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Styrgruppens sammansättning ändras, från och med 2023-01-01, på sätt att 
den ska bestå av tre representanter från kommunstyrelsen, varav en 
ordförande och en vice ordförande samt en representant vald av barn- och 
utbildningsnämnden och en representant vald av arbetsmarknadsnämnden 
samt därutöver tjänstepersoner från aktuella förvaltningar. Näringslivet skall 
ges möjlighet att nominera minst fem representanter. Politiker valda till 
Styrgruppen Framtidens Teknikutbildningar skall efter inbjudan, av 
Teknikcollege, även ges möjlighet att delta i dessa möten. 

2. Kommunstyrelsen utser för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 följande tre 
representanter till styrgruppen för framtidens teknikutbildningar: 

1. Urban Widmark (M), ordförande 

2. Joachim Fors (S), vice ordförande 

3. Hanna Sjöstrand (SD), ledamot 

Beskrivning av ärendet 

Framtidens teknikutbildningar har under innevarande mandatperiod haft tre 
representanter från kommunstyrelsen och en från barn- och utbildningsnämnden, 
fyra näringslivsrepresentanter samt tjänstepersoner från de representerade 
nämnderna. 

I styrgruppens minnesanteckningar från 14 oktober 2022 framgår att styrgruppen 
önskar en ändring av gruppens sammansättning. Styrgruppen föreslår att de ska ha 
tre representanter från kommunstyrelsen, varav en ordförande och en vice 
ordförande samt en representant vald av barn- och utbildningsnämnden och en 
representant vald av arbetsmarknadsnämnden samt därutöver tjänstepersoner från 
aktuella förvaltningar. Näringslivet ska ges möjlighet att nominera minst fem 
representanter. Politiker valda till Styrgruppen Framtidens Teknikutbildningar ska 
efter inbjudan, av Teknikcollege, även ges möjlighet att delta i dessa möten. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

42 (50) 
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Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
De valda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden 
Framtidens teknikutbildningar 

Kommunstyrelsen 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Utdraget bestyrkes 
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