Lägesbilder och åtgärder i kommunerna
för att förebygga social problematik och
utsatthet med anledning av covid-19
Delrapport 2 Hallands län

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder av
kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och
utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin samt
kommunernas beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder.
Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län och utföras i
samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) samt andra relevanta aktörer.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet vid två tillfällen.
En samlad rapportering har lämnats till Regeringskansliet 3 juli samt en
uppföljande rapport 28 oktober.
Denna rapport visar Länsstyrelsens lägesbild utifrån kommunernas
bedömningar för Hallands län oktober 2020.
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Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck
Vad har kommunerna uppmärksammat för förändring/skillnad
gällande social problematik och utsatthet?
•

I en av kommunerna har det varit konflikter mellan olika familjer.

•

I övriga kommuner ser man ingen skillnad gällande våld i nära relationer utifrån
tiden före covid-19.

Vad har kommunerna vidtagit för ytterligare åtgärder för att
förebygga problematiken/utsattheten?
•

Redan innan pandemin bröt ut uppger en kommun att de informerar om våld i nära
relationer i trappuppgångar och inom kommunens verksamheter.

•

Det finns ökad beredskap inom i flera av kommunerna med råd och stödtelefon,
digitala möten och att informera och vara uppmärksam på förekomsten av våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld.

Vilka nytillkomna risker ser kommunerna under de närmaste
månaderna?
•

Fortsatt isolering kan leda till ökning av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld.
Svårt att kunna söka hjälp då kontrollen ökar när familjen hela tiden är tillsammans.

Ser kommunerna några nytillkomna positiva effekter, tex ökad
social sammanhållning, samverkan, stöd?
•

Fler samverkansmöten över gränserna.

Hur planerar kommunerna framåt för att förebygga och åtgärda de
problem som uppstår?
•

Inga nya svar

Utsatta barn och familjer
Vad har kommunerna uppmärksammat för förändring/skillnad gällande
social problematik och utsatthet?
•

Sysslolösheten bland nyanlända barn och unga är vanligtvis större i denna
målgrupp jämfört med svenska barn och unga och en kommun uppger att detta var
ännu mer märkbart denna sommar.

•

En kommun som årligen anordnar sommaraktiviteter för just den målgruppen valde
att i sommar utöka antalet deltagare. Det visade sig att flera barn kom ledsna till
aktiviteterna pga. stökig hemmiljö. Vid dessa tillfällen gjorde ledarna
orosanmälningar.

•

Vad gäller orosanmälningar uppger en kommun att de sjönk i våras i samband med
att många öppna verksamheter avstannade, men att det åter tagit fart i takt med att
skolan startat och en del fritidsverksamheter åter är igång.

•

En kommun uppger att de sett en ökad belastning hos föräldrar på grund av stängd
korttidsverksamhet. De har bland annat fått avstå att arbeta för att barnen inte
kunnat vistas i skolan. De har också efterfrågat andra insatser som inte kommunen
lyckats lösa. Undervisning i hemmet för barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar har medfört slitningar i familjer, och barn med assistans har
påverkats då ordinarie personal varit sjuka.

•

En kommun uppger att föreningar börjar boka upp tider i hallar och anläggningar
och att detta är något som de ser som positivt.

Vad har kommunerna vidtagit för ytterligare åtgärder för att
förebygga problematiken/utsattheten?
•

Digitala lösningar i form av digitala möten kunde ses i några kommuner redan i
våras. Ytterligare kommuner uppger att de tagit efter, en kommun har tex. öppnat
upp en stödchatt för föräldrar och barn medan en annan erbjuder digitala möten.

•

Några kommuner rapporterar att de fortsätter erbjuda aktiviteter, men att
aktiviteterna anpassas för att begränsa smittspridning. De har haft verksamhet såväl
centralt som på landsbygd, som tex. lägerverksamhet och trygghetsvandringar av
vuxna från föreningslivet. Under sommaren arrangerades särskilda utflykter för de
mest utsatta grupperna för att om möjligt lindra tristess, sysslolöshet och isolering,
främst för barnen.

•

En kommun uppger att de är generösare i sin bedömning gällande stöd till
föreningar och att de ges samma stöd som föregående år. En kommun uppger att de
tack vare pandemin återupptagit sitt tvärsektoriella samarbete kring målområdet
Barn och unga.

•

Ytterligare en kommun uppger att fältassistenterna under en period haft något
förändrade arbetstider för att kunna fånga upp ungdomar.

•

Det går att se en ökad medvetenhet i kommunerna och de är förberedda på en
ökning av ärenden.

Vilka nytillkomna risker ser kommunerna under de närmaste
månaderna?
•

En kommun ser en risk i att barn till nyanlända kan komma att påverkas av
föräldrarnas isolering.

•

Om det skulle bli en andra våg så rapporterar en annan kommun en oro över att
besöken på fritidsgården minskar och att de då får sämre koll på var ungdomarna
befinner sig på fritiden.

•

En kommun har under de senaste åren sett en ökning av antalet aktualiserade
ärenden gällande barn som far illa. De känner en viss oro för att vissa barn kan
hållas hemma från skola och förskola med pandemin som ursäkt och att de då
skulle kunna utsättas i hemmet. Detta är dock inget som de fått till sig än.

Ser kommunerna några nytillkomna positiva effekter, tex ökad
social sammanhållning, samverkan, stöd?
•

Generellt upplever flera kommuner ett förbättrat och ökat gränsöverskridande
arbete. Samverkan och medvetenheten har ökat bland samhällets olika aktörer,
myndigheter, skolan, näringsliv, osv. Grundskolan anser att de har mer koll och
skolorna är mer öppna för digital undervisning och gymnasieskolan anser att de har
kunnat uppmärksamma vissa elevers utsatthet i och med distansundervisning vilket
de ser som positivt.

•

Några kommuner nämner att digitala hjälpmedel används i större omfattning idag
jämfört med tidigare.

•

En kommun ser en ökad vilja bland föreningslivet till att skapa aktiviteter för barn
och unga vilket är en förbättring. Det upplevs också som om bedömningen vid
ansökan av stöd för aktiviteter är generösare. En annan kommun rapporterar att
ungdomsverksamheten tagit emot fler ungdomar i sin verksamhet, framförallt i
åldern 11-14 år och att detta troligtvis beror på att andra aktiviteter ställts in.

Hur planerar kommunerna framåt för att förebygga och åtgärda de
problem som uppstår?
•

En kommun rapporterar att de fortsatt har fokus på ett hälsofrämjande och
förebyggande arbete utifrån barn- och unga, där preventionspyramiden ligger till
grund för ett arbete utifrån generell, selektiv och indikerad nivå. Resurserna ska nå
fler och i ett tidigare skede. Genom arbetet med "Börja prata" hoppas de nå barn
och ungdomar som kommer i kontakt med missbruk.

•

En annan kommun rapporterar att de har rutiner gällande matdistribution om
skolorna stänger igen. Likaså finns det rutiner och upplägg för distansundervisning.
Grundskolan fortsätter kontrollera närvaro/frånvaro.

•

En kommun rapporterar att föreningslivet uppmuntrar till ökade uppmaningar om
försiktighet och avstånd bland deltagarna.

•

Planeringen av ungdomsverksamheten sker kontinuerligt och anpassas efter
folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Ambitionen är att ingen
verksamhet ställs in utan ställs om utifrån förutsättningarna.

Alkohol, narkotika
Vad har kommunerna uppmärksammat för förändring/skillnad
gällande social problematik och utsatthet?
•

Två av Hallands sex kommuner ser en ökning av intuitionsbehandling och
tvångsåtgärder då brukare är i så dåligt skick.

•

En av dessa kommuner kopplar dock inte ökningen till pandemin men ökningen är
ett faktum.

Vad har kommunerna vidtagit för ytterligare åtgärder för att
förebygga problematiken/utsattheten?
•

Pandemin har bidragit till stärkt intern och extern samverkan samt ökat
användandet av resurser som finns lokalt.

•

Vidare har arbetsformer med digitala lösningar och stödtelefon utvecklats.

Vilka nytillkomna risker ser kommunerna under de närmaste
månaderna?
•

Gällande nytillkomna risker varierar det mellan kommunerna.

•

En kommun som under pandemitiden drabbats av stora varsel rapporterar oro kring
alkohol och narkotika som en konservens av färre arbetstillfällen. Samma kommun
uttrycker oro för ungdomar. Färre besökare på fritidsgården på grund av pandemin,
gör att möjligheten att begränsa riskerna minskar vilket kan orsaka en försämring
av läget.

•

En annan kommun rapporterar en ökning av rökheroin vilket kommit till

Länsstyrelsens kännedom genom andra forum och från fler kommuner.
•

En annan risk som rapporteras är att digital behandling är mindre effektiv vilket
leder till ökad tidsåtgång och då saknas tillräckligt med resurser.

Ser kommunerna några nytillkomna positiva effekter, tex ökad
social sammanhållning, samverkan, stöd?
•

Ökad samverkan, gränsöverskridande arbete och digitala möten är positiva effekter
av pandemin.

Hur planerar kommunerna framåt för att förebygga och åtgärda de
problem som uppstår?
•

Tidiga insatser, förnyade arbetsmetoder och arbetsgrupper med målet att underlätta
och tillgängliggöra stöd samt rusta sig för framtiden.

Psykisk ohälsa/isolering
Vad har kommunerna uppmärksammat för förändring/skillnad gällande
social problematik och utsatthet?
•

Från kommunernas äldreomsorg och daglig verksamhet har det rapporterats in
positiva och negativa förändringar.

•

Några kommuner rapporterar att inom äldreomsorgen har brukarnas rädsla och
ångest som ökade till följd av isoleringen börjar minska.

•

Samtidigt har andra kommuner noterat att vissa personer tackat nej till eller avbokat
besök från hemtjänst och inom boendestödet, vilket kan leda till en ökad isolering.
Synen på äldre har förvärrats då de har pekats ut som en riskgrupp och därmed
skör, men gruppen äldre är inte homogen.

•

Inom daglig verksamhet börjar personer som tillhör någon riskgrupp komma
tillbaka till verksamheten. Det går att se liknande mönster inom den sysselsättning
som finns inom socialpsykiatrin. Samtidigt som det finns verksamheter som uppger
att isoleringen har ökat för de grupper som inte har fått gå till daglig verksamhet,
många har inte vågat att åka buss, sagt nej till boendestöd fast de har behov etc.

•

En ökad elev- och personalfrånvaro i skolan.

•

Ökat tryck på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningar med fyllda

utbildningar inom vuxenutbildningen och hårt tryck på Arbetsmarknadsenheten.
•

Försörjningsstödet har ökar något.

•

Civilsamhället rapporterar att inställda integrationsinsatser, på grund av att många
frivilliga tillhör riskgrupper, har medfört att både frivilliga och nyanlända har blivit
isolerade.

•

Kultur- och fritidsförvaltningen rapporterar att en del ungdomar avstår från att delta
i verksamhet på grund av att någon i familjen tillhör en riskgrupp.

•

Vidare är det betydligt färre deltagare i fritidsverksamheter som riktar sig till
personer med funktionsnedsättning.

•

Vårdcentraler m.fl. aktörer rapporterar generellt sett oförändrat söktryck av
patienter med psykisk ohälsa. Däremot finns en större andel (främst äldre) som
kontaktat stödlinjer för sitt mående.

•

Nu sker en viss ökning av väntetider inom vården för psykiska besvär.

•

Generellt sett är det fler flickor och kvinnor som söker vård och är aktuella för
vårdinsatser.

•

Aktörer från civilsamhället belyser att konsekvenserna på grund av pandemin
orsakar oro i hemmet vilket påverkar måendet hos både barn, unga och vuxna.

•

Målgruppen asylsökande har lyfts som särskilt utsatt då de inte erbjuds vård som
övriga befolkningen. Inställda aktiviteter och sjukdom hos personal under
pandemin har också orsakat att personer som bor på asylboende har svårt att få
hjälp.

Vad har kommunerna vidtagit för ytterligare åtgärder för att
förebygga problematiken/utsattheten?
•

Daglig verksamhet har tagit fram underlag till politiken om att kunna coronasäkra
öppnandet av sysselsättningarna igen, de har även genomfört en riskanalys.
Medarbetare från verksamheterna har som uppgift att hålla kontakt med deltagarna
via telefon och även erbjuda promenader.

•

Grundskolan har ökat kontroll av närvaro/frånvaro från huvudman.

•

Det pågår arbete kring psykisk ohälsa ”Psyklyftet” som är en temavecka i
kommunen i samverkan med Region Halland. En stödchatt för föräldrar och barn
som har behov av stöd har etablerats.

•

För seniorer tillhandahålls digitala surfcaféer, digitala mötesplatser (såsom
"Nätverket" där seniorer kan följa med på guidade museivisningar, delta i
frågesport eller mötas vid ett kafferep, allt via internt), samt utomhusaktiviteter och
utkörning av böcker.

•

För att säkerställa att nyanlända får rätt löpande information har kommunen
rekryterat två medarbetare med utökad språkkompetens.

Vilka nytillkomna risker ser kommunerna under de närmaste
månaderna?
•

Något ökande psykisk ohälsa och även ökande självmedicinering samt ökad
komplexitet utifrån att det kan ta längre tid innan man får kontakt med psykiatrin
och kommunen.

•

Ytterligare ökad psykisk ohälsa och isolering för seniorer på grund av fortsatta
restriktioner under höst och vinter, då utomhusaktiviteter försvåras.

•

Nyanlända mår sämre idag än för ett halvår sedan.

Ser kommunerna några nytillkomna positiva effekter, tex ökad
social sammanhållning, samverkan, stöd?
•

Det man kan se är ökat socialt engagemang för att stötta äldre. Vissa personer som
har daglig verksamhet/sysselsättning har privat tagit kontakt med varandra för att
träffas.

•

Grundskolan mer öppen för digital undervisning.

•

Ökat intresse av digitalisering hos seniorer, vilket i sin tur leder till ökad känsla av
delaktighet.

•

Ökad samverkan med andra organisationer och förvaltningar.

•

Fler besökare från andra delar av Sverige och även Europa som ville delta i digitala
språkcaféer och träna sin svenska.

Hur planerar kommunerna framåt för att förebygga och åtgärda de
problem som uppstår?
•

Omsorgen har kontinuerlig kontakt med personer samt erbjuder samtal och
promenader.

•

Verksamheter coronasäkras så att de kan öppnas igen.

•

Flera aktörer gör insatser till exempel för personer i olika åldrar för att hantera

känslor och svårigheter i livet. Dessa insatser kompletterar psykiatrins arbete och
kan få ner vårdköerna.
•

Grundskolan fortsätter att kontrollera närvaro/frånvaro för att kunna upptäcka
eventuella avvikelser.

•

Kommunerna ser över möjligheterna att öppna upp de fysiska mötesplatserna och
aktiviteterna för äldre.

•

Språkcaféer och projekt/verksamheter som involverar frivilliga insatser har börjat
öppnas upp under hösten, dock utifrån de restriktioner och förhållningsregler
Folkhälsomyndigheten har satt.

Arbetslöshet/sysslolöshet
Vad har kommunerna uppmärksammat för förändring/skillnad
gällande social problematik och utsatthet?
•

Flera kommuner rapporterar ökad arbetslöshet och antal personer som har blivit
permitterade från sina arbeten. Den ökade arbetslösheten är främst bland personer
som står långt från arbetsmarknaden, särskilt ungdomar och utländskt födda. En
kommun beskriver att orsaken till ökningen bland dessa grupper är att en väg in på
arbetsmarknaden är via besöksnäringen och bemanningsföretag, där det råder stor
osäkerhet just nu. En kommun uppger att många möten blir inställda och personer
får vänta med olika former av stöd och hjälp till att hitta sysselsättning och arbete.

•

Försörjningsstödet har ökat mer än normalt under sommaren och fler personer har
försörjningsstöd som enda inkomst. Detta kan bero på att det funnits färre
säsongsarbeten i några kommuner och svårigheter att få ut personer i arbetsträning
eller på praktik. Företag och kommunens egna verksamheter har haft svårt att
kunna ta emot praktikanter på grund av den rådande situationen med covid-19.

•

Arbetsmarknadsenheten, som arbetar med de som uppbär ekonomiskt bistånd och
är arbetslösa, har sett svårigheter i att anskaffa praktik/arbetsträningsplatser hos
arbetsgivare. De har varit tvungna att anpassa den interna verksamheten efter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, t ex fått minska antalet platser, ha
mindre gruppaktiviteter mm.

•

En kommun framhåller försämrad situation där Arbetsmarknadsenheten ser en
ökning av inrapporterade sjukdomstal och frånvaro gällande arbetssökande, vilka
inte är konstaterad covid-19 utan pga. att man följer restriktionerna alternativt
känner oro för smitta.

•

Individ- och familjeomsorg (IFO) rapporterar en försämring och kan se en ökning
av sökningar av ekonomiskt bistånd pga. förlorad inkomst när de förlorat sina

timanställningar. IFO uppmärksammar också att många i riskgrupperna inte kan gå
på sina aktiviteter eller att det är svårt att anpassa sysselsättning/aktivitet.

Vad har kommunerna vidtagit för ytterligare åtgärder för att
förebygga problematiken/utsattheten?
•

Vidtagna åtgärder från kommunerna är tidig handläggning vid nya ansökningar om
ekonomiskt bistånd och att fortsätta remittera ärenden till Arbetsmarknadsenheten
samt aktivt försöka stötta människor mot självförsörjning.

•

En kommun rapporterar en förbättrad situation vad det gäller åtgärder att förebygga
utsattheten. Anvisade deltagare vid Arbetsmarknadsenheten kontaktas regelbundet
för att uppmärksamma frånvaron och undersöka orsaken. Individ- och
familjeomsorgen tillsammans med Arbetsmarknadsenheten arbetar intensivt för att
få igång sysselsättning genom att anpassa aktiviteter och arbetsträning för att
undvika smitta.

•

I en kommun har samarbete skett med det kommunala bostadsbolag vilket
resulterat i 150 sommarjobb för ungdomar (16-19 år) och projektet för barn (13-15
år) vilka på detta sätt bidragit till att sysslolösa ungdomar får en fot in i arbetslivet.

•

Flera verksamheter har ordinarie åtgärder igång och de åtgärder som gjorts på
grund av covid-19 är främst lokalanpassningar och bemötande anpassningar.
Enskilda anpassningar i verksamhet så som distansstudier och hemarbete har gjorts
men det är inte i sig kopplat till problematik/utsatthet utifrån exemplen här.

Vilka nytillkomna risker ser kommunerna under de närmaste
månaderna?
•

De kommuner som svarat på nytillkomna risker uppger att gruppen
långtidsarbetslösa ökar och gruppen ungdomar som har svårare att etablera sig på
arbetsmarknaden bidragit till ökat behov av att söka ekonomiskt bistånd.

•

I en kommun rapporteras försämrad situation där flera av kommuners verksamheter
uppger att de ser risker att de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden hamnar än
längre ifrån pga. varsel/uppsägningar. Risken är att vissa hamnar i långvarigt
biståndsbehov. Det är en utmaning att hitta anpassad sysselsättning/aktiviteter för
riskgrupper vilket gör att de också kan hamna i långvarigt i biståndsbehov.

•

En kommun ser inga nytillkomna risker utan mer förstärkta risker inom ordinarie
verksamheter. De rapporterar att det råder osäkert hur företagen kommer att klara
ekonomin och därigenom behålla sin personal och samt osäkerhet kring om de
statliga stöden fortsätter.

Ser kommunerna några nytillkomna positiva effekter, tex ökad
social sammanhållning, samverkan, stöd?
•

Positiva effekter med god samverkan inom kommunerna rapporteras. En kommun

uppger att de ser en förbättrad situation där alla verksamheter upplever bättre
samverkan och gränsöverskridande arbete.
•

Samarbete har byggts upp under sommaren mellan civilsamhälle och
Arbetsmarknadsenhet för att kombinera praktisk arbetsträning/arbetslivserfarenhet
med att hjälpa personer i riskgrupp med ex. matinköp.

•

En positiv effekt med att gränsöverskridande arbetet har ökat är att verksamheter
kunnat erbjuda fler feriearbeten i samverkan med arbetsmarknadskontoret under
sommaren och förhoppningen finns om timanställning för dessa under hösten.

•

Nya tankar och idéer kring insatser för ungdomar har uppkommit under sommaren
och fler sommaraktiviteter erbjöds i med begränsade förhållanden.

Hur planerar kommunerna framåt för att förebygga och åtgärda de
problem som uppstår?
•

En kommun uppger att samarbeten som byggts upp under sommaren mellan
Arbetsmarknadsenheten och civilsamhället för att kombinera praktisk
arbetsträning/arbetslivserfarenhet kommer fortsätta. Samverkan kring
praktikplatser och extratjänster samt anpassad sysselsättning kommer fortsättas ses
över.

•

Arbeta för att personer med ekonomiskt bistånd så snabbt som möjligt ska hitta
egen försörjning genom främst arbete eller studier och remittera till
Arbetsmarknadsenheten.

•

Samverka med vården kring personer med ohälsa, samverka med missbruksenheten
vid missbruk/beroende.

•

En kommun uppger de vidtagit scenarioplanering på verksamhetsnivå som
förberedande åtgärd vid ny våg eller fortsatt pandemi under längre period.
Eventuella förändring observeras i linjeorganisation och rapporteras uppåt enligt
gängse rutiner.

Social oro såsom ordningsstörningar,
skadegörelse, våldsbrott etc.
Vad har kommunerna uppmärksammat för förändring/skillnad gällande
social problematik och utsatthet?
•

Flera kommuner har rapporterat om en ökning av ungdomssamlingar i offentlig
miljö och till viss del stök och problem kopplat till detta.

•

Flera kommuner har även upplevt ökad skadegörelse. Ingen kommun kan dock
direkt koppla detta till aktuell situation med hanteringen av covid-19 utan det skulle
lika väl kunna var naturliga variationer.

Vad har kommunerna vidtagit för ytterligare åtgärder för att
förebygga problematiken/utsattheten?
•

En kommun rapporterar att deras fältassistenter haft något förändrade arbetstider
för att kunna fånga upp ungdomar.

•

Flera kommuner har använt sig av civilsamhällesorganisationer som
trygghetsvandrat i olika delar i kommunerna för att öka andelen vuxna ute i
samhället.
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