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Justering 
 
Utöver ordföranden ska Inga-Lisa Svanstedt (L) justera dagens pro-
tokoll. Ersättare är Ali Khojasteh Daryadoust (KD). 
 
_ _ _ _  
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§ 48  Förvaltningsdirektören informerar 
(IAN-2020-00139) 
 
 
Ärendet 
Denise Wallén ger följande verksamhetsinformation: 
 
- Många medarbetare på förvaltningen jobbar på distans där chefer 

försöker vara på plats så mycket som möjligt. Ett visst personal-
bortfall existerar. Förvaltningen har planerat för en kontinuitet på 
på 50 % av personalstyrkan. Handlingsplaner för att minska 
smittspridningen har även gjorts. 

- Länsstyrelsen får en lägesrapport tre gånger i veckan och just nu 
har influensaspridningen en måttlig påverkan på förvaltningens 
verksamhet.  

- Man har identifierat samhällsviktiga positioner med påverkan på 
verksamheterna med visst bortfall. Det kan bli aktuellt att flytta 
om personal för att täcka bemanningsbehov. 

- All vuxenutbildning sker tillsvidare på distans med start från 18 
mars.  

- Företagsgruppen Café är stängd från och med idag onsdag 2020-
03-25.  

- Sveriges Kommuner och Regioner har sänt rekommendationer 
till kommunerna för att klara hanteringen av effekterna av Coro-
naviruset, för socialtjänstens del kan det bl.a. handla om att för-
länga utredningstiderna. 

- Slink ins verksamhet förlängs över sommaren för att kunna lösa 
lokalbehovet.  

- Förvaltningens chefs- och medarbetardagar ställs in på obestämd 
tid.  

 
- Katarina Tjernblom informerar om det nya verksamhetssystemet 

Treserva. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 49  Risk- och konsekvensanalys vid en tillfällig 
stängning av alla Aktivitetscenter, Företagsgrup-
per samt daglig verksamhet SoL 
(IAN-2020-00144) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna risk- och konsekvensanalysen vid en tillfällig stängning 
av alla Aktivitetscenter, Företagsgrupper samt daglig verksamhet 
SoL. 
 
Ärendet 
Med anledning av spridningen av Coronaviruset COVID-19 och på 
dess inverkan i samhället har förvaltningen, i samspråk med Stöd och 
Omsorg på Vård- och omsorgsförvaltningen, utarbetat en risk- och 
konsekvensanalys för en tillfällig stängning av alla Aktivitetscenter, 
Företagsgrupper och daglig verksamhet SoL i Sundsvalls kommun. 
Planering görs och bedömning sker fortlöpande när en stängning kan 
bli aktuell. 
 
Stängningen ska ske för alla enheter men vid behov ska man hålla en 
liten enhet öppen för hemmaboende brukare med stora behov av stöd. 
 
Överläggning 
Håkan Norberg redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-03-25. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-25 6 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 50  Återrapportering avseende nedläggning av 
Ungdomsrådgivningen 
(IAN-2020-00007) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna återrapportering avseende nedläggning av Ungdoms-
rådgivningen. 
 
Ärendet 
På nämndens sammanträde 2020-02-26 gjordes en återrapportering 
avseende nedläggningen av Ungdomsrådgivningen. Nämnden beslu-
tade att återremittera ärendet avseende om det är möjligt att möta upp 
gruppen som riskerar att hamna mellan stolarna samt hur kostnadsbe-
sparingen skall tas hem. 
 
Arbetsmarknadstorget 
Arbetsmarknadstorgets huvudsakliga arbetsuppgift är att i samverkan 
hjälpa personer i frågor som rör arbete och studier. Den anpassning 
förvaltningen nu gör med anledning av stängningen av Ungdomsråd-
givningen är att förenkla ingången genom att hänvisa till receptionen 
via ett telefonnummer, så får de sedan lotsa vidare till rätt hjälp. 
Detta för att förenkla för de personer som kan tänkas behöva stöd 
med anledning av stängningen av ungdomsrådgivningen.  
 
De personer som haft stöd inom andra områden hos Ungdomsrådgiv-
ningen behöver vända sig till de verksamheter som presenterades för 
nämnden i februari. Arbetsmarknadstorget kan inte ge det stödet. 
 
Budgetbesparing 
Den beräknade besparingen som görs genom att lägga ner Ungdoms-
rådgivningen är totalt 2,5 milj kr/år exkl. lokalen. Effekten för 2020 
var beräknad till 1,3 milj kr. Då förvaltningen arbetat intensivt med 
omställningsarbetet tillsammans med berörd personal beräknas nu 
effekten för 2020 bli högre, ca 1,67 milj kr. Detta då samtlig personal 
beräknas gå in på andra vakanta tjänster från och med maj månad.  
 
När kostnaden för lokalen upphör görs en ytterligare besparing på 
335 tkr/år. Detta arbete behöver dock göras i nära samverkan med 
regionen och ungdomsmottagningen.  
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Överläggning 
Håkan Norberg redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-03-17. 
 
_ _ _ _ 
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§ 51  Återrapportering av uppdrag - öppna insat-
ser, hemmaplanslösningar och inhämtade bespa-
ringar vid bibehållande av Personliga ombud 
(IAN-2020-00007) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att förvaltningen får i uppdrag att under 2020 utveckla Axvägens 
stödboende till att även omfatta kvinnobehandling och att nettokost-
nadsbesparingen ersätter tidigare föreslagen besparing på personliga 
ombud,  
 
att förvaltningen får i uppdrag att under 2020 utöka SBC Öppenvård 
med två tjänster för att möjliggöra flexiblare behandlingslösningar 
med individuella anpassningar utifrån behov, individuella behand-
lingsinslag i kombination med 12-stegsbehandling samt ökad kapa-
citet för individuella samtal,  
 
att förvaltningen får i uppdrag att utöka antalet träningslägenheter 
successivt och fram till 2022 med 10 st samt att utöka verksamheten 
med två tjänster för att jobba med individuellt stöd i dessa lägenheter 
inkl. Bostad först,  
 
att förvaltningen får i uppdrag att närmare klargöra hur Gävle kom-
muns arbetssätt kan implementeras alternativt anpassas för imple-
mentering i Sundsvall samt klargöra vilka resurser detta skulle kräva 
och vilken beräknad kostnadsminskning man bedömer att man kan 
uppnå med ett liknande arbetssätt, med återkoppling till juni månads 
sammanträde,  
 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur ett boende skulle kunna 
utformas och ta fram en grov kalkyl av kostnaden samt att klargöra 
vilken kostnadsminskning man bedömer att man kan uppnå genom 
att investera i en ny bostadslösning i egen regi, med återkoppling till 
juni månads sammanträde,  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur individstöd behöver för-
stärkas för att skapa förutsättningar för en mer flexibel verksamhet 
med förmåga att ta emot och verkställa den ökade mängden beslut av 
mer omfattande karaktär som fattats utifrån ny riktlinje rörande bo-
stad med särskild service med återkoppling till nämnden i juni. 
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Ärendet 
Med start i oktober 2018 har ett uppdrag pågått med effektmål att 
minska kostnaden för externa placeringar för personer med miss-
bruksproblem, inklusive vård jml LVM. Uppdraget har varit brett och 
ansvaret har legat hos enhetschef på vuxenstöd. Målet var att ta fram 
en åtgärdsplan för att säkerställa att alla beslut om externa placering-
ar som togs var välgrundade och endast gjordes när våra hem-
maplanslösningar inte var ett alternativ. Samt att de externa place-
ringar som gjordes var kostnadseffektiva och att antalet vårddygn 
begränsades till vad som anses nödvändigt utifrån den vårdplan som 
upprättats. Vid tidpunkten för uppdraget hade vuxenstöd redan på-
börjat ett utvecklingsarbete av aktuella rutiner, arbetssätt och metoder 
men också identifierat områden där samverkan kunde utvecklas.  
 
I kartläggningen identifierades ett 50-tal åtgärdspunkter. Enheten har 
uppdaterat rutiner, tagit fram nya rutiner, vägledning i arbetet, arbets-
sätt, förhållningssätt, ansvar mm. Ungefär hälften av punkterna är 
implementerade. 
 
Som en del i arbetet har också myndighetsutövningen arbetat med att 
systematiskt kartlägga vilka behov som ligger till grund för beslut om 
extern placering.  
 
För att minska de externa placeringarna behöver kommunens egna 
resurser ha både kapacitet och kunskap att tillgodose fler behov än de 
gör idag. För varje extern placering som görs fyller handläggaren i en 
blankett som beskriver den enskildes behov samt motivering till var-
för en extern placering behöver göras, motivering till val av behand-
lingshem, vilka alternativt som övervägts och kostnaderna för dessa. 
Genom att besvara dessa frågor säkerställs att det finns grund för att 
placera externt samt att den placering som görs är så kostnadseffektiv 
som möjligt. Blanketterna totalt utgör också ett bra underlag för vilka 
behov som vi ej tillgodoser inom ramen för kommunens resurser och 
är därför ett underlag för utvecklandet av dessa. Enheten har använt 
blanketten sedan april 2019. 
 
Nedan redovisas förändringar i befintliga hemmaplanslösningar som 
både bedöms höja kvalitén på vad kommunen erbjuder personer med 
missbruksproblem men som också leder till minskade kostnader ba-
serat på de placeringar som gjorts sedan april 2019. Ytterligare två 
förslag och idéer redovisas, men har inte analyserats klart ännu. För-
slagen innebär en utökning av förvaltningens egna verksamheter som 
är förenade med en kostnad. De leder till minskade kostnader för för-
valtningens externa placeringar med en minskad nettokostnad som 
följd, men är inte en besparing på budget. Förändringarna är inte 
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möjliga att genomföra inom ramen för nuvarande personal-
styrka/budget. Två åtgärder redovisas tillsammans då den ena är be-
roende av den andra. 
 
Utveckla verksamheten på SBC Axvägen att förutom stöd-
boende för kvinnor även bedriva kvinnobehandling. 
En större andel av kvinnor gör behandling externt än män. Vid analys 
av placeringsblankett framkommer att det vanligaste behovet är att 
den enskilde är i behov av kvinnobehandling med möjlighet till 
traumabehandling/enskilda samtal KBT. Att behandlingen drivs som 
heldygnsvård med möjlighet till flexibla och individuella lösningar. 
Med kvinnobehandling avses att göra behandling med enbart kvin-
nor. Många kvinnor utsätts för övergrepp i sitt missbruk vilket är 
svårt att prata om i grupp med män. Vidare är ofta annan kompetens 
än 12-stegskompetens nödvändigt för att tillgodose de behov av en-
skild samtalsbehandling som finns.  
 
Att utveckla SBC Axvägen till att vara både stödboende för de som 
kan och vill göra öppenvård på SBC och vara behandlingshem enbart 
för kvinnor skulle möjliggöra för en större andel kvinnor att göra be-
handling på hemmaplan. För att möjliggöra detta är det nödvändigt 
att utöka personalstyrkan dels för att bredda kompetensen, men även 
för att möjliggöra att en jobbar heltid under dagtid men stort ansvar 
för det individuella behandlingsinnehållet. Genom att förstärka enligt 
förlaget möjliggörs fortsatt flexibilitet i intag som kan ske löpande.  
 
Effekt 
Ökad andel kvinnor som kan genomföra behandling på hemmaplan.  
 
Kostnad 
0,8 milj kr vilket avser 1,4 tjänster. Där 0,4 tjänst är en utökning av 
aktuell deltidstjänst och 1 tjänst är en dagtidstjänst/behandlare som 
bör ha bredare kompetens och annan alternativt kompletterande ut-
bildning till 12-stegsbehandling. Behandlingen kan ske i befintliga 
lokaler med befintligt antal platser. 
 
Förväntad besparing baserad på 2019 års placeringar 
3 Milj kr 2019 placerades 33 kvinnor på externt behandlingshem för 
sina missbruksproblem. Av dessa uppges för 15 kvinnor som anled-
ning att de är i behov av kvinnobehandling ofta i kombination 
traumabearbetning. Behandlingstiden varierade mellan 1-12 mån och 
dygnspriset mellan 1 550 kr – 2 350 kr. Besparingen på 3 Milj kr är 
beräknad på totala antalet månader och till dygnspriset 1 750 kr. Ef-
fekten bör beräknas på minskat antal externa placeringar pga. behov 
av kvinnobehandling och individuella anpassning. 
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Utveckling av kommunens öppenvård på SBC samt utöka 
antalet träningslägenheter. 
I nuläget är beslut om öppenvård nästan uteslutande synonymt med 
12 veckors behandling enligt 12-stegsmodellen med möjlighet till 
förlängd behandling på SBC Rehab. Individuella lösningar förekom-
mer men uppfattas vara personbundna och på initiativ av handlägga-
ren på myndighetsutövningen. Vid analys av placeringsblankett på de 
externa placeringar som gjorts på behandlingshem framkommer bil-
den av att den egna öppenvården behöver kunna erbjuda en större 
flexibilitet och ha möjlighet att göra individuella anpassningar utifrån 
den enskildes behov.  
 
Att kunna erbjuda enskilda behandlingsinslag med stöd av andra be-
handlingsmetoder än 12-stegs behandling och att komplettera den 12-
stegsbehandling som bedöms hålla hög kvalité. Behov av individu-
ella anpassningar på stödboendet SBC Skönsbergsvägen är också 
nödvändigt. Alla insatser som ges enligt service idag tex individuella 
samtal och återfallsprevention måste också vara tillgängliga genom 
biståndsbeslut. Ansvaret och mandaten för hur behandlingen utfor-
mas bör ligga hos öppenvården och baseras på den beskrivning av 
den enskildes behov som myndighetsutövningen lämnar i sitt upp-
drag. Myndighetsutövningen har ensamt ansvar och mandat för att 
bedöma om den enskildes behov kan tillgodoses på hemmaplan. 
Sammantaget har man ett gemensamt ansvar för att den enskildes be-
hov av behandling tillgodoses på hemmaplan.  
 
Behandlingstiderna har successivt ökat och kan såklart även bero på 
förändrade behov. Vid analys av placeringsblankett framkommer 
dock att beslut om extern placering tas både pga. initial platsbrist på 
SBC Skönsbergsvägen men också att befintliga beslut förlängs pga. 
platsbrist alternativt avsaknad av bostad efter placeringen. I dagsläget 
finns två träningslägenheter kopplat till SBC Skönsbergsvägen och 
fyra till SBC Axvägen. Att utöka antalet träningslägenheter för män 
skulle innebära en ökad rörlighet där personer som är redo för att ta 
nästa steg i sin rehabilitering får göra det. Det skulle också öka soci-
altjänstens möjlighet att förkorta de externa placeringar som görs till 
att enbart avse behandlingsbehovet och att man kan erbjuda en tryg-
gare utsluss på hemmaplan än vad man kan göra i nuläget.  
 
Tiden i träningslägenheten behöver även den begränsas och bostads-
sociala gruppen bli en tydligare del av behandlingskedjan för att er-
bjuda den enskilde en långsiktig bostadslösning så snart den enskilde 
är redo. Utvecklingen på öppenvården och nya bostadslösningar är 
beroende av varandra då man utan rörelse i behandlingskedjan inte 
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kommer kunna ta in fler personer i vår öppenvård än förvaltningen 
gör idag. Behov finns också att se över rutinen för när den förlängda 
behandlingen på SBC bör övergå till en arbetsträning via övriga re-
surser för arbetsträning. Senaste tiden är det också stopp där och per-
soner kommer inte vidare. 
 
Behov som behöver tillgodoses genom någon typ av specialkompe-
tens tex omfattande psykisk sjukdom, kognitiva störningar, samtida 
medicinsk behandling skulle kräva alltför omfattande förändringar 
för att vara kostnadseffektiva. En stor andel av de externa placeringar 
som görs idag avser inte regelrätt behandling utan är snarare boende-
lösningar/omvårdnadsplaceringar. Kommunen saknar idag lämpliga 
resurser, detta kräver investeringar i nya boendeformer mer liknande 
Kalmarvägens stödboende. Ovanstående utvecklingsområden har 
dock identifierats och skulle leda till lägre kostnader samt ökad kva-
lité på kommunen hemmaplanslösning. Samtliga förslag kräver dock 
en utökning av verksamhetens nuvarande resurser.  
 
Effekt 
Ökad andel män kan göra behandling på hemmaplan och externa pla-
ceringar kan avgränsas till att enbart omfatta vårdbehovet. 
 
Kostnad 
2 Milj kr, där 1 Milj kr avser två tjänster på SBC Öppen-
vård/Rådgivningsbyrån. En tjänst avser behandlingsle-
dare/behandlare individuell behandling och en tjänst behandlare indi-
viduell behandling. Kompetensen skall vara bredare och utbildnings-
bakgrunden annan alternativ kompletterande till enbart 12-
stegsbehandling tex socionom, KBT, CRA. 1 Milj kr avser två tjäns-
ter kopplat till träningslägenheterna inkl. bostad först. Behandlingen 
kan ske i befintliga lokaler. Träningslägenheter bör tas ur kommu-
nens bestånd av bostadsrätter vartefter lämpliga sådana blir lediga.  
 
Förväntad besparing baserad på 2019 års placeringar: 8,2 Milj kr.  
 
2019 placerades 68 män på externt behandlingshem för sina miss-
bruksproblem. Ur ett genomsnitt framgår att 35 % av dessa placeras 
pga. behov av flexiblare behandling rörande intag och utformning 
med individuella inslag i extern 12-stegsbehandling. 15 %  har place-
rats och/eller förlängts pga. platsbrist. Behandlingstiden varierade 
mellan 1 - 6 månader och dygnspriset mellan 1 550 kr – 2 350 kr. Be-
sparingen är beräknad på totala antalet månader för genomsnittet till 
ett dygnspris av 1 750 kr = 3,2 Milj kr. 
 
Av de 65 % som placerats p.g.a. andra behov  har ungefär hälften för-
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längts med åtminstone 3 månader p.g.a. svårigheter att hitta bostads-
lösning på hemmaplan. Det kan röra sig om både bristande rörelse på 
kommunens stödboende såväl som direkta behov av lägenhet. Be-
handlingstiden varierar mellan 3 - 6 månader och dygnspriset mellan 
2 300 kronor – 3 500 kr. Besparingen är beräknad på att 22 ((0.65 x 
68)/2)) personer förlängs i tre månader till ett dygnspris av 2 500 kr = 
5 Milj kr. 
 
Denna förändring innebär ett mer omfattande arbete med förändring 
både i metoder, kultur, roller, mandat och ansvar samt hur olika delar 
samverkar med varandra och kommer ta mer tid att genomföra då det 
förekommer beroenden. Förändringen är positiv och kan även ses 
som ett led i ett av de övergripande målen med omorganisationen om 
ökad helhetssyn. Framför allt kommer det tid få fram träningslägen-
heterna vilket måste bli startpunkten.  
 
Viss effekt kommer man kunna se 2021 och eventuellt redan 2020 
beroende på hur snart man kan få loss lägenheter men förvaltningen 
kan inte räkna med full effekt förrän 2022 med hänsyn till bostads-
marknaden. Effekten bör mätas mot minskade externa placeringar på 
extern 12-stegsbehandling samt minskade placeringar pga. platsbrist 
och avsaknad av bostadslösning i andel till totala antal placeringar 
som ovan.  
 
Uppsökande/Förebyggande arbete LVM 
LVM-vård är kostsam och har låg effekt men som tjänsteman har 
man ett tjänstemannaansvar att initiera en ansökan om vård om man 
bedömer att sådan vård är nödvändig. Antalet LVM en kommun har 
kan bero på många olika saker men hur man arbetar har också bety-
delse.  
 
I Gävle kommun arbetar man sedan något år tillbaka med ett speciellt 
team i ärenden som blir aktuella genom LVM-anmälan eller vid 
LVM-utredning. En behandlare jobbar tillsammans med en person 
med myndighetsutövning för att motivera och försöka förbättra den 
enskildes situation åtminstone så att vård med stöd av LVM inte blir 
nödvändigt. Av deras statistik framgår att de har fler LVM-
utredningar men färre antal LVM är Sundsvalls kommun. Förslaget 
finns med som en tänkbar åtgärd men några närmare beräkningar har 
inte gjorts. Det är också svårt att mäta effekten då antalet LVM beror 
på så många olika faktorer.  
 
Antalet LVM ökade 2017 och 2018 för att minska något 2019. Klart 
står dock att varje beslut om LVM motsvarar en kostnad på 0,8 milj 
kr. 
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I Sundsvall arbetar man idag så att mottagningsgruppen familj- och 
vuxenstöd gör förhandsbedömning i alla inkomna anmälningar på 
personer som inte sedan tidigare är aktuella på myndighetsutövning-
en. De gör en förhandsbedömning och tar beslut om utredning ska 
inledas och lämnar den sedan vidare till myndighetsutövningen miss-
bruk och psykisk ohälsa. En LVM-utredning inleds inte på alla 
LVM-anmälningar trots att den enskilde inte samtycker till vård un-
der frivilliga former. Ibland inleds utredning direkt och ibland arbetar 
mottagningsgruppen med anmälan en längre tid innan beslut tas. 
Många personer återkommer flera gånger och utredningstiden på 
LVM-utredningar är ofta längre än vad som är lagstiftarens mening. 
LVM-utredningar fördelas på samtliga 10 socialsekreterare på myn-
dighetsutövningen.  
 
Fler boendelösningar 
Sedan 2018 har kostnaderna för externa placeringar vuxna kodats 
med olika aktiviteter för att få en tydligare och mer rättvis bild. Kost-
nader för LVM har skilts ut liksom kostnader för placeringar som 
gjorts av ungdom och stödcentrum vuxna. Till sist har kostnader för 
behandling och utsluss skiljts från kostnader för habiliterande place-
ringar. Detta är ofta placeringar i stödboende där personen har ett 
missbruk i kombination med psykisk ohälsa och ofta även kognitiva 
funktionshinder eller misstänkta hjärnskador. Det är placeringar där 
drogfrihet inte alltid är en rimlig målsättning men där det finns en 
önskan om stöd och ett tydligt vårdbehov ofta i kombination med be-
hov av omsorgsinsatser. Behovet av insatserna är därför antingen 
mycket långvariga om inte bestående. Statistiken för 2019 är ännu 
inte klar men för 2018 uppgick kostnaden för de habiliterande insat-
serna till 9 milj kr.  
 
I Sundsvall har man idag ingen fungerande hemmaplanslösning för 
dessa personer. De är i behov av den struktur, de regler och kompe-
tens som finns inom missbruksvården samtidigt som de har behov av 
de omsorgsinsatser och den kompetens som finns inom socialpsykia-
trin/LSS. I bostad med särskild service har man svårt hantera miss-
bruket och begränsa detta medan man i missbruksvården inte ger till-
räcklig omsorg och ställer för höga krav. Det är en målgrupp som 
ökar och som ofta far väldigt illa. Deras tillstånd förvärras av miss-
bruk samtidigt som viss droganvändande kan ge en känsla av normal-
tillstånd. Missbruket är ibland orsaken till funktionsnedsättningen 
och ibland har individen självmedicinerat pga. sin funktionsnedsätt-
ning för att fungera. Det är framför allt bristande förmåga att tillgo-
dogöra sig traditionell behandling och avsaknad av motivat-
ion/förmåga att vara helt drogfri som är anledningen till att förvalt-
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ningen behöver göra individuella helhetslösningar genom externa 
köp. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund redovisar ärendet samt informerar om bemanningen 
kring äldreboendet Björkbacken och om Växthusstigen som är ett 
boende för psykisk funktionsnedsättning. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
03-11, § 19. 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-06. 

 
Uppföljning av beslut 
Omvandlingen av Axvägens stödboende till att även omfatta kvinno-
behandling på prov fram till 2021-12-31 och utvärdering under slutet 
av 2021 för att klargöra om önskad effekt uppnåtts och för ställnings-
tagande om förändringen skall permanentas alternativt förlängas. 
 
Utvecklingen av kommunens öppenvård på SBC sker initialt på prov 
fram till 2022-12-31 och utvärderas årligen för att klargöra om öns-
kad effekt uppnåtts och 2021 för ställningstagande om förändringen 
skall permanentas alternativt förlängas. 
 
Nämnden får en återkoppling i sammanträdet i juni hur Gävle kom-
muns arbetssätt kan implementeras alternativt anpassas för imple-
mentering i Sundsvall gällande uppsökande/förebyggande arbete 
LVM. 
 
Nämnden får en återkoppling i sammanträdet i juni hur ett boende 
skulle kunna utformas med kostnadskalkyl samt vilken kostnads-
minskning som bedöms att man kan uppnå genom att investera i en 
ny bostadslösning i egen regi.  
 
Nämnden får en återkoppling i juni hur individstöd behöver för-
stärkas för att skapa förutsättningar för en mer flexibel verksamhet 
med förmåga att ta emot och verkställa den ökade mängden beslut av 
mer omfattande karaktär som fattats utifrån ny riktlinje rörande bo-
stad med särskild service.  
 
_ _ _ _ 
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§ 52  Svar på remiss - Motion (L) om att förtydliga 
effekt på hälsa i förvaltningens överväganden 
 (IAN-2020-00119) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen,   
 
att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen för fortsatt hand-
läggning. 
 
--------------------- 
Reservation 
Marcus Hellström (L), Inga-Lisa Svanstedt (L), Thomas Burman (M) 
och Ali Khojasteh Daryadoust (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
-------------------- 
 
Ärendet 
Liberalerna har inkommit till kommunfullmäktige med en motion 
som handlar om att när förvaltningar handlägger ett förslag till beslut 
eller yttrande hos nämnden, styrelser eller kommunfullmäktige ska 
beakta och belysa de positiva eller negativa effekter på hälsa som be-
slutet kan medföra. 
 
Förvaltningens bedömning är att de överväganden som finns idag i 
mallen för tjänsteskrivelse är fullt tillräckliga för att man ska kunna 
ge ett bra underlag till nämnden för att fatta beslut. Förvaltningen fö-
reslår därför att individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kom-
munfullmäktige avslå motionen samt överlämna remissvaret till 
kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.  
 
Bakgrund 
Bakgrund till Liberalernas motion är att Sundsvalls kommun liksom 
många andra kommuner står inför en stor demografisk utmaning med 
en åldrande befolkning. Psykisk ohälsa bland unga ökar och det finns 
sedan tidigare en högre andel hjärt-/kärl- samt diabetessjukdomar i 
länet, jämfört med rikssnittet. Ensamhet och otrygghet har visat sig 
vara en starkt bidragande faktor till ohälsa. För att klara framtidens 
utmaningar ser Liberalerna ett stort behov av att arbeta mer med fö-
rebyggande hälsovård, men också att beakta hälsoeffekten i de poli-
tiska beslut som tas inom Sundsvalls kommun.  
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Överväganden 
Förvaltningens bedömning är att de överväganden som finns idag i 
mallen för tjänsteskrivelse är fullt tillräckliga för att man ska kunna 
ge ett bra underlag till nämnden för att fatta beslut. I nuvarande mall 
finns tre områden som ska belysas: Styrdokument och juridik, Jäm-
ställdhet och mångfald samt Ekonomi och frågan är om de fyller nå-
gon funktion. Den som skriver tjänsteskrivelsen ska under rubriken 
Överväganden ta med det som är relevant för ärendet så att det finns 
en tydlig koppling till hur detta påverkar förslaget till beslut. Det kan 
handla om hållbarhet, barnkonvention, hälsa eller andra perspektiv 
som är viktiga.    
 
Överläggning  
Ordföranden föreslår att nämnden bifaller förvaltningens förslag att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Marcus Hellström (L), Inga-Lisa Svanstedt (L), Thomas Burman (M) 
och Ali Khojasteh Daryadoust (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels för-
valtningens förslag att kommunfullmäktige avslår motionen och dels 
Marcus Hellströms (L) m.fl bifallsyrkande.  
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Marcus Hellström (L), Inga-Lisa Svanstedt (L), Thomas Burman (M) 
och Ali Khojasteh Da-ryadoust (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
03-11, § 18. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-02-25. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 53  Slutredovisning av hälsoprojektet mot en 
stark och frisk framtid 
(IAN-2020-00110) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna slutredovisningen av Hälsoprojektet ”Mot en stark och 
frisk framtid”.   
 
Ärendet 
I januari 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna 
finansieringen till Hälsoprojektet med integrationsmedel. Sundsvalls 
kommuns sociala investeringsprojekt Hälsoprojektet kommer att av-
slutas i början av 2020.  
 
Bakgrund 
Tanken och initiativet till Hälsoprojektet var att stärka våra ungdo-
mars motivation till integration genom att förbättra deras hälsa och 
att ge personalen mer kunskap och verktyg så att verksamheten med-
verkar till detta. Följden av projektet blir att ungdomarna blir mer 
autonoma och då mer integrerade i samhället. Syfte och mål med 
detta projekt är att skapa ett koncept för att arbeta med hälsa på 
Estonte.  
 
Ärendets tidigare handläggning 
Socialnämnden behandlade ansökan om integrationsmedel till hälso-
projektet vid sammanträdet 2017-01-25 och godkände delredovis-
ningar av projektet vid sammanträdena 2018-01-24 och 2019-03-28.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
03-11, § 20. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-02-12. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 54  Samverkan sommarjobb, årskurs 9 
(IAN-2020-00041) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att varje år utgå från en fast procentsats om 4,3 % av skattemedel,  
 
att pengarna ska riktas till prioriterade grupper (varje fritidsgård gör 
en prioritet utifrån deras specifika område),  
 
att 2020 års pott till Kultur- och fritidsförvaltningen fastslås till 4,3 
%, vilket betyder 279 500 kronor. 
 
Ärendet 
Förvaltningen fick av Individ- och arbetsmarknadsnämnden i upp-
drag att utarbeta ett förslag om samverkan med årskurs 9 kan ske 
med Kultur- och fritidsförvaltningen och med förslag på finansiering.  
 
Förvaltningen föreslår att efter varje år utgå från en fast procentsats 
om 4,3 % av skattemedel där pengarna ska riktas till prioriterade 
grupper (varje fritidsgård gör en prioritet utifrån deras specifika om-
råde) och att årets pott till Kultur- och fritidsförvaltningen fastslås till 
4,3 %, vilket betyder 279 500 kronor. 
 
Överläggning 
Mattias Berglund redovisar ärendet.  
 
Marcus Hellström (L) frågar om det blir en redovisning av medlen 
Mattias Berglund svarar att redovisningen tas med i slutrapporten om 
2020 års sommarjobbspaket. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
03-11, § 21. 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-05. 
 
_ _ _ _ 
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§ 55  Ekonomisk månadsrapport, februari 2020 
(IAN-2020-00023) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad månadsrapport per den 29 februari 2020. 
 
Ärendet 
Månadsuppföljning per februari 2020 för Individ- och arbetsmark-
nadsnämnden visar på ett ackumulerat utfall på -18,9 miljoner kro-
nor, vilket är en resultatförbättring jämfört med föregående år om 7 
milj kr och för individ- och familjeomsorgens del 7,6 milj kr.  
 
Prognosen kvarstår från föregående månad på -41 miljoner kronor. 
 
Överläggning 
Anette Ståby redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor. 
 
Förvaltningen kommer att till nästa nämndssammanträde presentera  
jämförelsesiffror från tidigare år för kurser/utbildningar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
03-11, § 22. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-03-05.  

 
Uppföljning av beslut 
Förvaltningen följer upp ekonomin månadsvis. Nämnden får en må-
nadsrapportering åtta gånger per år. Därutöver tillkommer två delårs-
rapporter, en i april och en i augusti, samt ett bokslut. 
  
 
_ _ _ _ 
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§ 56  Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen, kvartal 4, 2019 
(IAN-2020-00038) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt Social-
tjänstlagen för fjärde kvartalet 2019 och överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Ärendet 
Kommunerna är skyldiga att rapportera beslut enligt socialtjänstlagen 
som inte är verkställda inom tre månader från beslutsdatum alterna-
tivt beslut som verkställts men sedan avbrutits och inte verkställts 
inom tre månader från avbrottsdatum. Rapporten görs till Inspektion-
en för vård och omsorg (IVO) varje kvartal och ska också lämnas till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Vid rapporteringen 
av ej verkställda beslut redovisas samtidigt de gynnande beslut som 
fanns med som ej verkställda vid föregående kvartal men som har 
verkställts sedan dess. 
 
För fjärde kvartalet 2019 lämnas bifogad rapport daterad 2020-03-06 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden redovi-
sade totalt 20 stycken ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2019 
enligt socialtjänstlagen. Totalt omfattas 10 män och 10 kvinnor. 
 
Av de 20 beslut som inte verkställts avser 6 beslut bistånd till bo-
ende/bostadssocialt kontrakt (BOS), 7 beslut kontaktfamilj, 1 beslut 
kontaktperson ungdom, 2 beslut särskilt boende och 4 beslut dag-
verksamhet. Där verkställighetstiden varit längre än tre månader har 
9 beslut verkställts och 4 beslut avslutats utan verkställighet mellan 
kvartal 3 och 4 år 2019.  
 
Överläggning 
Sara Österholm och Annika Backström redovisar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-02-28. 
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Uppföljning av beslut 
Ej verkställda beslut rapporteras kvartalsvis till Inspektionen för vård  
och omsorg, kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
_ _ _ _ 
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§ 57  Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
LSS, kvartal 4, 2019 
(IAN-2020-00130) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt 9 § punkt 
10 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) för fjärde kvartalet 2019 och överlämna rapporten till kom-
munfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Ärendet 
Kommunerna är skyldiga att rapportera beslut enligt lag (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte är 
verkställda inom tre månader från beslutsdatum alternativt beslut som 
verkställts men sedan avbrutits och inte verkställts inom tre månader 
från avbrottsdatum. Rapporten görs till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) varje kvartal och ska också lämnas till kommunfull-
mäktige och kommunens revisorer. Vid rapporteringen av ej verk-
ställda beslut redovisas samtidigt de gynnande beslut som fanns med 
som ej verkställda vid föregående kvartal men som har verkställts 
sedan dess. Individ- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar jämte 
vård- och omsorgsnämnden för att tillhandahålla daglig verksamhet 
med stöd av 9 § 10 punkt lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. 
 
För fjärde kvartalet 2019 lämnas bifogad rapport daterad 2020-03-06 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden redovi-
sar totalt 16 stycken ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2019 
enligt 9 § punkt 10 lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Av rapporten framgår att det vid avstäm-
ningsdatumet 2019-12-31 fanns 15 beslut om daglig verksamhet som 
inte har verkställts och ett beslut som har avbrutits och som inte har 
verkställts igen inom tre månader. Av de beslut som inte har verk-
ställts omfattas 5 kvinnor och 11 män. Vidare är det 9 beslut om dag-
lig verksamhet som har verkställts under kvartal 4 2019 som rappor-
terades som ej verkställda vid kvartal 3. Två stycken beslut har avslu-
tats utan verkställighet under det fjärde kvartalet 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-03-06. 
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Uppföljning av beslut 
Ej verkställda beslut rapporteras kvartalsvis till Inspektionen för vård 
och omsorg, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
_ _ _ _ 
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§ 58  Fullmakt för ansökningar om Eurocard-kort 
(IAN-2020-00124) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
  
att ge förvaltningsdirektören för Individ- och arbetsmarknadsförvalt-
ningen rätt att godkänna ansökningar om Eurocard för personal inom 
individ- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter, 
 
att delegationsrätten skrivs in i IAN:s delegationsordning, samt 
 
att återrapportering av antalet kortanvändare redovisas i nämnden i 
juni.  
 
Ärendet 
Av Sundsvalls kommuns regler för kort som betalningsmedel fram-
går att ansökan om Eurocard-inköpskort ska godkännas av varje 
nämnd, eller av den person som nämnden har utsett. I och med omor-
ganisationen mellan Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 
och Integration och Socialnämnden för inrättandet av Individ- och 
arbetsmarknadsnämnden behöver nämnden utse en person som har 
behörighet att godkänna ansökan om Eurocard-kort.  
 
Förslaget är att ge förvaltningsdirektören för Individ- och arbets-
marknadsförvaltningen rätt att godkänna ansökningar om Eurocard-
kort för personal inom individ- och arbetsmarknadsnämndens verk-
samheter och även att delegationsrätten skrivs in i IAN:s delegat-
ionsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 
2020-03-11, § 25. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-03-03. 
 
Uppföljning av beslut 
Vid ändring av delegationsrätten. Återrapportering i juni om antalet 
registrerade inköpskort. 
  
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-25 26 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 59  Redovisning av delegationsbeslut samt 
anmälningsärenden, mars 2020 
(IAN-2020-00053) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Ärendet 
Följande delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas till 
nämnden. 
 
Beslut Antal beslut Delegat 
 
Beslut om åtgärdsan-
ställningar (punkt nr 
16.1) 
 

 
2 = nyanställningar 
1 = förlängning  

 
Eva Lindroos 

 
Anmälningsärenden 
Migrationsverket 
- Migrationsverkets överföring av kvotflyktingar till Sverige – in-

formation med anledning av Coronaviruset, 2020-03-04. 
- Information om reviderad årsplanering och mottagandet av kvot-

flyktingar, 2020-03-12. 
- Med anledning av Coronavirusets spridning i världen skjuter Mi-

grationsverket fram resor för kvotflyktingar, 2020-03-16. 
 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
- Patientsäkerhetsberättelse 2019. 
 
Kommunfullmäktige 
- Protokoll 2020-02-24, § 35. Utbyggnad av IT-infrastruktur i 

kommunens verksamhetslokaler. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-03-17. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-25 27 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 60  Projekt 300 - statusuppdatering 
(IAN-2020-00007) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Anders Sjölander, Håkan Norberg, Kerstin Nordensson och Denise 
Wallén ger en statusrapportering om Projekt 300. 
 
Förvaltningen har överlämnat till hommunstyrelsens finansutskott en 
analysrapport med konsekvensbeskrivningar kring effekterna med 
Projekt 300. Nämndens ledamöter får en redovisning av rapporten.  
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-03-25 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 61  Övrigt 
 
Ordföranden frågar om det har tagits något beslut på tjänstemanna-
håll att frångå arbetstidsmodellen 6:2. Denise Wallén svarar att för-
valtningsledningen har varit tvungna att, med anledning av Covid-19, 
frångå 6:2-modellen för att säkerställa att verksamheten fungerar 
även vid mycket stora personalbortfall. 
 
_ _ _ _ 
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