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Svar på äskande om medel ur kommunfullmäktiges 
verksamhetspott för att säkerställa ett öppet 
härbärge Hela människan 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden inkom den 25 februari 2022 med äskande om 850 tkr ur 
kommunfullmäktiges verksamhetspott för att säkerställa ett öppet 
härbärge 2022. 
 
Socialnämnden har sedan många år tillbaka haft ett avtal med Hela  
Människan för att bedriva dagverksamhet och härbärge för målgruppen  
bostadslösa. Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion i augusti 2021 
och konstaterades flera brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet men 
även också andra större brister vid härbärget. Arbetsmiljöverket 
framförde både ett hot om vite och stängning ifall de brister som 
Arbetsmiljöverket konstaterat inte skulle åtgärdas. Den viktigaste 
åtgärden som krävdes var dubbelbemanning. 
 
Socialnämnden har inte ekonomiska möjligheter inom befintlig ram för  
den volymökning avseende ekonomiska medel som behövs för att  
säkerställa att Härbärget kan fortsätta hålla öppet även fortsättningsvis.  
Redan under våren 2022 behöver ytterligare kommunala bidrag  
tillskjutas för att verksamheten ska kunna bibehålla dubbelbemanning  
vilket är ett krav från Arbetsmiljöverket. Tillskjuts inte medel riskerar  
Karlskoga kommun att stå utan härbärgesplatser från och med våren  
2022. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att äskandet om 850 tkr 
beviljas från kommunfullmäktiges verksamhetspott 2022. 2,8 mnkr 
kvarstår i skrivande stund av verksamhetspotten 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 3 maj 2022 
Protokollsutdrag socialnämnden 14 februari 2022 (§24) 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 januari 2022 
 
Konsekvenser  
Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta 
ärende. 
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Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

äskandet om 850 tkr till Hela människans härbärgesverksamhet i 
Karlskoga kommun. 

2. Finansiering tas från kommunfullmäktiges verksamhetspott för 
2022. 
 
 

Christian Westas 
ekonomichef / Tf kommundirektör 
 
Expedieras till 
Hela människan i Karlskoga 
Socialnämnden 
Ekonom socialnämnden 

 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2021-00272  
 
Äskande om medel från kommunstyrelsens 
verksamhetspott för att säkerställa ett öppet 
härbärge 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har sedan många år tillbaka haft ett avtal med Hela 

Människan för att bedriva dagverksamhet och härbärge för målgruppen 

bostadslösa. Verksamheten är viktig för kommunen då det är av stor vikt 

för bostadslösas livskvalitet att ha en trygg plats att gå till. Det är också 

en viktig verksamhet för kommunen och hur den uppfattas av 

medborgarna ur ett trygghetsperspektiv. Om ett härbärge inte finns eller 

är öppet söker sig målgruppen till andra sovplatser i det offentliga 

rummet.  

Detta skapar en otrygghet för övriga befolkningen då bostadslösa 

hänvisas till att ”bo” i det offentliga rummet nattetid. 

 

 

Under våren 2021 uppmärksammades socialförvaltningen på att 

fackförbundet Kommunal lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket 

avseende Härbärget. 

När Arbetsmiljöverket sedan genomförde en inspektion i augusti 

konstaterades flera brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet men även 

också andra större brister vid Härbärget. Arbetsmiljöverket framförde 

både ett hot om vite och stängning ifall de brister som Arbetsmiljöverket 

konstaterat inte skulle åtgärdas. 

 

Efter flera möten mellan Hela människans representanter och 

socialförvaltningen så valde socialförvaltningen att betala ut ett extra 

ekonomiskt stöd, som inte fanns budgeterat, motsvarande 300 tkr för 

hösten 2021. Detta för att kortsiktigt kunna lösa dubbelbemanning på 

Härbärget och undvika stängning under hösten. 

 

Socialnämnden har inte ekonomiska möjligheter för att tillgodose den 

volymökning som behövs för att säkerställa att Härbärget även 

fortsättningsvis kan hålla öppet. För året 2022 behöver ytterligare 

kommunala bidrag tillskjutas för att verksamheten ska kunna bibehålla 

dubbelbemanning, vilket är ett krav från Arbetsmiljöverket. Tillskjuts 

inte medel riskerar Karlskoga kommun att stå utan härbärgesplatser från 

och med våren 2022. 

 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 
Avtal mellan Karlskoga kommun och den ideella föreningen ”Hela 

Människan” med startdatum 2018-01-01 

Underrättelse från Arbetsmiljöverket daterad 2021-08-26 avseende Hela 

Människans härbärge  

 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden äskar ekonomiska medel motsvarande 850 tkr ur 

verksamhetspotten för 2022.  

 

Expedieras till  

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 

 

Socialförvaltningen 

Handläggare 

Torbjörn Täpp  

Tjänsteskrivelse 1(4) 

2022-01-04 SN 2021-00272 

  

 

Socialnämnden 

 

 

 

Äskande om medel ur kommunstyrelsens 
verksamhetspott för att säkerställa ett öppet 
härbärge 

Sammanfattning 

Socialnämnden har sedan många år tillbaka haft ett avtal med Hela 

Människan för att bedriva dagverksamhet och härbärge för målgruppen 

bostadslösa. Verksamheten är viktig för kommunen då det är av stor vikt 

för bostadslösas livskvalitet att ha en trygg plats att gå till. Det är också 

en viktig verksamhet för kommunen och hur den uppfattas av 

medborgarna ur ett trygghetsperspektiv. Om ett härbärge inte finns eller 

är öppet söker sig målgruppen till andra sovplatser i det offentliga 

rummet.  

Detta skapar en otrygghet för övriga befolkningen då bostadslösa 

hänvisas till att ”bo” i det offentliga rummet nattetid. 

 

 

Under våren 2021 uppmärksammades socialförvaltningen på att 

fackförbundet Kommunal lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket 

avseende Härbärget. 

När Arbetsmiljöverket sedan genomförde en inspektion i augusti 

konstaterades flera brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet men även 

också andra större brister vid Härbärget. Arbetsmiljöverket framförde 

både ett hot om vite och stängning ifall de brister som Arbetsmiljöverket 

konstaterat inte skulle åtgärdas. 

 

Efter flera möten mellan Hela människans representanter och 

socialförvaltningen så valde socialförvaltningen att betala ut ett extra 

ekonomiskt stöd, som inte fanns budgeterat, motsvarande 300 tkr för 

hösten 2021. Detta för att kortsiktigt kunna lösa dubbelbemanning på 

Härbärget och undvika stängning under hösten. 

 

Socialnämnden har inte ekonomiska möjligheter för att tillgodose den 

volymökning som behövs för att säkerställa att Härbärget även 

fortsättningsvis kan hålla öppet. För året 2022 behöver ytterligare 

kommunala bidrag tillskjutas för att verksamheten ska kunna bibehålla 

dubbelbemanning, vilket är ett krav från Arbetsmiljöverket. Tillskjuts 

inte medel riskerar Karlskoga kommun att stå utan härbärgesplatser från 

och med våren 2022.  
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Beslutsunderlag 
Avtal mellan Karlskoga kommun och den ideella föreningen ”Hela 

Människan” med startdatum 2018-01-01 

Underrättelse från Arbetsmiljöverket daterad 2021-08-26 avseende Hela 

Människans härbärge  

   

 

Bakgrund 
Socialnämnden har sedan många år tillbaka haft ett avtal med Hela 

Människan där syftet varit att bedriva dagverksamhet och Härbärge för 

målgruppen bostadslösa. Dagverksamheten är en öppen verksamhet som 

kallas RIA-gården. Där finns möjlighet att bland annat få lagad mat, 

tvätta kläder och sköta sin hygien. Den andra verksamheten är Härbärget, 

som erbjuder nattlogi sju dagar i veckan samt en enklare måltid. 

 

Hela människan 
Hela människan är i grunden en ideell förening vars verksamheter stödjer 

människor som saknar arbete, bostad och socialt nätverk. Hela 

Människans verksamheter bedrivs både med anställd personal och 

frivilliga insatser från volontärer. De ekonomiska medlen består av 

bidrag och gåvor. I de flesta kommuner där verksamheten finns är 

kommunen den största bidragsgivaren, så även i Karlskoga kommun.  

De senaste två åren har socialförvaltningen utöver budgeterad avtalad 

ersättning, även betalat ut ett extra bidrag på 250 tkr per år för att hålla 

verksamheterna fullt öppna under sommarmånaderna. Detta har gjorts 

utöver den budgeterade ersättningen.  

 
Inspektion av Arbetsmiljöverket 
Som nämnts ovan uppmärksammades socialförvaltningen på att 

fackförbundet Kommunal lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket 

avseende Hela Människans härbärge. Det som framkom i anmälan var en 

bild av omfattande brister i det systematiska arbetsmiljöarbete med 

avsaknad av struktur och dokumentation, vilket ligger på varje 

arbetsgivares ansvar att sköta. bland annat bestod bristerna i att en 

arbetsmiljöplan inte upprättats, skyddsronder hade inte genomförts, inget 

skyddsombud fanns på arbetsplatsen och brister fanns i 

tillbudsrapporteringen.  

 

När Arbetsmiljöverket utifrån anmälan genomförde inspektion i augusti 

konstaterades, som nämnt ovan, förutom brister i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet andra stora brister på Härbärget. Det saknades 

personlarm, ett låsbart personalrum, flyktvägar och framför allt förbjöd 

Arbetsmiljöverket ensamarbete på Härbärget. Arbetsmiljöverket framför 

i sitt beslut både ett hot om vite och stängning av Härbärget om inte 

synpunkterna på förbättringsområden åtgärdas inom stipulerad tid. 
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Socialförvaltningens beslut för att säkerställa ett öppet 
härbärge 
Efter flera möten mellan Hela människans representanter och 

socialförvaltningen så valde socialförvaltningen att betala ut ett extra 

ekonomiskt stöd, som inte fanns budgeterat, motsvarande 300 tkr för 

hösten 2021. Detta för att kortsiktigt kunna lösa dubbelbemanning på 

Härbärget och undvika stängning under hösten. Konsekvensen av en 

stängning av Härbärget beräknades leda till en större utsatthet för 

målgruppen, ökade ekonomiska kostnader och ökad otrygghet i det 

offentliga rummet.  

 
Utredning 
I november gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att utreda 

hur kommunen ska möta behovet hos målgruppen bostadslösa med 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Att någon typ av 

Härbärge än nödvändigt är självklart. I utredningen bjuds även berörda 

parter in både internt inom kommunen samt externt utanför kommunen.  

 

Rapporteringen med förslag på åtgärder till nämnden ska ske våren 2022. 

 

Avtal och ekonomi 
Under tiden utredningen pågår gäller avtalet med Hela människan vilket 

innebär att ombesörja en daglig verksamhet och Härbärget i Karlskoga. 

 

Socialnämnden har inte ekonomiska möjligheter inom befintlig ram för 

den volymökning avseende ekonomiska medel som behövs för att 

säkerställa att Härbärget kan fortsätta hålla öppet även fortsättningsvis. 

Redan under våren 2022 behöver ytterligare kommunala bidrag 

tillskjutas för att verksamheten ska kunna bibehålla dubbelbemanning 

vilket är ett krav från Arbetsmiljöverket. Tillskjuts inte medel riskerar 

Karlskoga kommun att stå utan Härbärgesplatser från och med våren 

2022.  

 

 

Konsekvenser  
Sociala/kulturella konsekvenser  
Enligt kommunfullmäktiges mål 2. ”Ett gott liv”, så ska kommunen 

verka för att den psykiska ohälsan ska minska samt att boendet ska 

präglas av trygghet. För att målgruppen bostadslösa ska ha möjlighet att 

känna trygghet nattetid är Härbärget en avgörande pusselbit. Härbärget är 

också en viktig del för den bostadslöse när det gäller psykisk hälsa och 

möjligheten att känna gemenskap och sammanhang. Att ha ett väl 

fungerande Härbärge ökar även tryggheten för övriga befolkningen. 

 

 

Ekologiska konsekvenser  
Ingen direkt påverkan 
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Ekonomiska konsekvenser 
För att Härbärget ska kunna fortsätta med sin verksamhet så behöver 

ytterligare 850 tkr tillskjutas till socialnämnden ur verksamhetspotten för 

2022. Om härbärget skulle tvingas stänga så skulle kostnaden för 

vandrarhem och liknande lösningar långt överstiga den kostnad som 

kommunen har genom att ge bidrag till en organisation som Hela 

människan. 

 

 

Överväganden  
Situationen som har uppkommit innebär nya krav utifrån 

Arbetsmiljöverket beslut för den ideella föreningen Hela människa. 

Beslutet grundar sig på arbetsmiljölagstiftningen. Detta i sig innebär en 

volymökning av bidraget som socialnämndens å sin sida behöver ge till 

Hela människan om Härbärget ska kunna finnas kvar i kommunen. 

 

Utifrån de överväganden av risker och konsekvenser som skulle kunna 

uppstå om Härbärget tvingas stänga sin verksamhet, så är slutsatsen att 

socialnämnden behöver äska om medel ur verksamhetspotten. 

Detta för att säkerställa att Härbärget kan fortsätta att ha sin verksamhet 

öppen, vilket är av vikt både för målgruppen och för kommunen i stort. 

Får inte socialnämnden medel till detta tvingas nämnden säga nej till 

ytterligare bidrag.  

 

 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
1. Socialnämnden äskar ekonomiska medel motsvarande 850 tkr ur 

verksamhetspotten för 2022. 

   

 

Helén Willyams 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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