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Justering
Utöver ordföranden ska Marcus Hellström (L) justera dagens protokoll. Ersättare är Ali Khojasteh Daryadoust (KD).
____
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§ 90 Förvaltningsdirektören informerar
(IAN-2020-00139)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Denise Wallén ger bl.a. följande information:
- Lägesbild Covid-19, en måttlig påverkan på verksamheterna.
Några fall med förkylningsliknande symptom har upptäckts.
- En markant ökning av ärenden som gäller våld i nära relationer
och inte heller ärenden som berör försörjningsstöd.
- Inom verksamheten Arbete och försörjning planerar man för
snabbspår för att snabbt få ut arbetssökande i arbetslivet.
- Från och med 2020-08-03 blir det lättnader av restriktioner på
vuxenutbildningen, men man kommer fortsättningsvis att hålla
med distansstudier.
- Antalet arbetslösa ökar långsamt i länet och det är andelen inrikesfödda som ökar mest. Sysselsättningsgraden väntas också minska i
länet.
- Förvaltningen ämnar ansöka om medel för ett ESF-projekt som
behandlar nya arbetssätt inom arbete och försörjning. Medverkan
ska ske med Arbetsförmedlingen. Projektet kräver en medfinansiering på 53 %.
- Sommarjobben fortlöper som det ska.
- Omorganisationen, med arbetsplatsflytt som har framskjutits augusti – september. Det gemensamma verksamhetsstödet kommer
att sitta tillsammans.
- Förvaltningen kommer att göra målgruppsanalyser inom ekonomiskt bistånd där man har tagit fram en EU-ansökan.
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- Inventering av pågående ärenden hos verksamheten barn och familj.
- Inom EKB har omställningsarbetet påbörjats för att anpassa/avveckla verksamheten utifrån minskade volymer.
- Arbetsgrupper inom verksamheten Barn och unga rapporterar om
olika arbetsmiljöproblem såsom hög arbetsbelastning eller problem kopplade till Treserva. Ledningen kommer tillsammans med
facken att se över problemen.
____
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§ 91 Ekonomisk månadsrapport maj 2020
(IAN-2020-00023)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna upprättad månadsrapport per den 2020-05-31.
Ärendet
Prognosen kvarstår från delårsrapporten på -53 milj kronor. Resultatet och underskottet har ökat mellan april (-24,2 milj kr) och maj (28,1 milj kr) med -3,9 milj kr och det är generellt intäktssidan som
minskat mellan april och maj som innebär att resultatet har försämrats. Till stor del beror resultatförsämringen mellan april och maj på
det som överfördes av statsbidraget för yrkesvux till år 2020 på 8 milj
kr. Detta görs för att det ska finnas medel till att slutföra yrkesutbildningar som påbörjades sent på hösten 2019.
Prognosen är fortfarande osäker när det gäller många verksamhetsområden, det ekonomiska biståndet, flyktingverksamheten gällande
en-samkommande barn, samt vuxenutbildningen som dock har en
positiv avvikelse. Coronapandemin är fortfarande en mycket stor
osäkerhetsfaktor.
Prognosen har inte tagit hänsyn till de medel som nämnden får tillbaka när förvaltningen genomfört och återrapporterat till kommunstyrelsen den besparing på 6,1 milj kr gällande effektivisering med
20 % av verksamhetsstödet.
Överläggning
Anette Ståby och Peter Timståhl redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Ulla Näsman (S) sänder ett önskemål till förvaltningen att de presenterade bilderna läggs upp på nämndens Samarbetsrum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-06-03.
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Uppföljning av beslut
Förvaltningen följer upp ekonomin månadsvis. Nämnden får en månadsrapportering åtta gånger per år. Därutöver tillkommer två delårsrapporter, en i april och en i augusti, samt ett bokslut för året.
____
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§ 92 Förvaltningens kommande
kostnadseffektiviseringar

arbete

med

(IAN-2020-00007)
Beslut
Nämnden beslutar

att tacka för informationen.
Ärendet
Denise Wallén och Anette Ståby informerar kort om förvaltningens
kommande arbete efter sommaren med kostnadseffektiviseringar,
med mål och riktlinjer, utifrån de uppdrag som kommunfullmäktige
kommer att ta beslut om 2020-06-22. Tanken är att det även ska vara
en stående punkt på nämndens dagordningen med fortsatt information och dialog.
____
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§ 93 Delårsrapport per april 2020
projektet Romer till arbetsmarknaden

för

ESF-

(IAN-2020-00186)
Beslut
Nämnden beslutar

att godkänna delårsrapporten.
Ärendet
Delårsrapport av ESF-projektet Romer till arbetsmarknadens verksamhet t.o.m. april 2020.
Bakgrund
2017-09-13, § 42, beslutade NAVI:s arbetsutskott (genom delegation
från NAVI) att skicka in projektansökan om Romer till arbetsmarknaden till Europeiska socialfonden. Projektet startade 2018-04-01 och
ett slutdatum var lagt till 2021-03-31.
Projektets uppgift var att arbeta som en bro mellan gruppen romer
och myndigheter för att få upp det romska deltagandet på arbetsmarknaden. Projektet ska ge de romer som står utanför arbetsmarknaden i Sundsvall kunskap om och möjligheter att ta del av tillgängliga arbetsmarknadspolitiska program, till exempel extratjänster, eller
att starta eget företag.
Överläggning
Pia Söderlund redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202006-11, § 38.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-05-15.
____
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§ 94 Avslutande av ESF-projektet Romer till arbetsmarknaden
(IAN-2020-00186)
Beslut
Nämnden beslutar
att ESF-projektet Romer till Arbetsmarknaden avslutas 2020-06-30
enligt den motivering som anges nedan.
Ärendet
Förvaltningen föreslår att ESF-projektet Romer till Arbetsmarknaden
avslutas i förtid, till 2020-06-30.
Bakgrund
2017-09-13, § 42, beslutade NAVI:s arbetsutskott (genom delegation
från NAVI) att skicka in projektansökan om Romer till arbetsmarknaden till Europeiska socialfonden. Projektet startade 2018-04-01 och
ett slutdatum var lagt till 2021-03-31.
Överväganden
Med anledning av restriktionerna gällande Covid–19 har förvaltningen gjort bedömningen att det är svårt att slutföra ESF-projektet Romer till arbetsmarknaden på ett optimalt sätt. Projektet bygger på att
möta deltagare för att lotsa dessa närmare arbetsmarknad och studier
men p.g.a rådande omständigheter är det omöjligt att genomföra de
planerade aktiviteterna. Ett gott arbete har gjorts hittills där målet varit att innan projektslut 2021-03-31 ha stöttat 100 personer ur målgruppen att komma närmare arbetsmarknad och studier. I dagsläget
är ca 50 personer inskrivna i projektet.
Sundsvalls kommun kommer inte att drabbas ekonomiskt av det tidigare avslutet.
Målgruppen har möjlighet att även fortsättningsvis få råd och stöd
men då från övriga verksamheter inom arbete och försörjning.
Utifrån ovan beskrivna motivering föreslår arbetsutskottet att nämnden beslutar att ESF-projektet Romer till arbetsmarknaden avslutas i
förtid till 2020-06-30.
Överläggning
Pia Söderlund redovisar ärendet.
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Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202006-11, § 39.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-06-04.
____
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§ 95 Avrapportering av uppdrag gällande anpassning av personal på boenden
(IAN-2020-00007)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna avrapporteringen.
Ärendet
Vid individ- och arbetsmarknadsnämnden sammanträde 2020-01-29,
§ 28, fick förvaltningen i uppdrag att se över bemanningen på samtliga boenden och beskriva hur denna skulle anpassas.
Vid nämndens sammanträde 2020-05-28, § 74, beslutades att redovisningen om personalbemanningen flyttas till nämndens sammanträde 2020-06-17 tillsammans med kompletterande redovisningar.
Bakgrund
Inom verksamhetsområdet missbruk och psykisk ohälsa finns olika
typer av boendeverksamhet med olika inriktning, verksamhet och
målgrupp. För personer med missbruksproblem bedrivs tre stödboenden med två olika inriktningar och inom socialpsykiatrin finns sex
boenden där fem är bostad med särskild service och ett är särskild
anpassad bostad för äldre. Generellt är boendeverksamheten inom
socialpsykiatrin mer personalkrävande. På dessa boenden bedrivs
både social omsorg och sjukvård enligt hemsjukvårdsavtalet. Det
handlar om personlig omvårdad, mat, städ och övrig ADL samt medicinering vilket skiljer sig från missbruksvårdens stödboende där
uppdraget är mer hjälp att planera och strukturera än att utföra. Klienterna i missbruksvården får ingen omsorg i form av personlig omvårdnad eller några sjukvårdsinsatser.
Missbruk
Förvaltningen ser ingen möjlighet att minska på bemanningen inom
dessa boende. Förvaltningen har behov att ha personal dygnet runt på
samtliga verksamheter och ensamarbete är redan idag vanligt förekommande. Om man ska kunna bedriva verksamhet utanför huset
som aktiviteter, hjälp att handla, göra ärenden eller besöka självhjälpsgrupper i AA/NA behövs det vara fler än en som arbetar vissa
tider under dagen. För samtliga verksamheter tillkommer också
distandsstöd till personer som flyttat ut.
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-17

14

Socialpsykiatrin
I avtal med regionen har kommunen övertagit ansvar för hemsjukvård för personer som bor i bostad med särskild service och särskild
anpassad bostad. Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen köper
dessa tjänster från vård- och omsorgsförvaltningen till en kostnad av
2.3 Milj kr/år. Fyra sjuksköterskor är kopplade till våra boendeverksamheter och MAS 25 % av en heltidstjänst.
Förvaltningen ser ingen möjlighet att minska bemanningen inom
dessa boenden. Som utgångspunkt gäller att det finns personal tillgänglig dygnet runt. Det behövs också en viss grundbemanning oavsett hur många brukare som bor på boendet. Vid allt ensamarbete kan
inget arbete göras utanför boendet. Det är t.ex. inte möjligt att skjutsa
till psykiatrin, handla eller göra aktiviteter. På samtliga boenden gäller att målgruppen har ett varierande mående och växlande behov av
lugnande samtal och ständig närhet till personal, detta är heller inte
möjligt att utföra på ett tillfredsställande sätt vid ensamarbete. Det
påverkar i sin tur verksamhetens förmåga att bedriva en patientsäker
vård. Förvaltningen har anpassat bemanningen på Toppstigen genom
att flytta en tjänst till individstöd då antalet brukare minskat. Kvarstående bemanning bedöms vara den grundbemanning som krävs.
Som en del av det löpande kvalitéts- och utvecklingsarbetet och för
att säkerställa att hemmaplanslösningarna kan tillgodose våra brukares behov ska förvaltningen, förutom metoder och arbetssätt, löpande
titta på personaltäthet och bemanning. För att beviljas bostad med
särskild service ska brukarna idag ha större behov av nära personal
över dygnet än tidigare. Förvaltningen har också en åldrande målgrupp på boendena inom socialpsykiatrin som kommer få än mer
omvårdnadsbehov utifrån ålderskrämpor.
Rörande Huntington Corea har verksamhetschef och direktör haft
möte med vård och omsorgsförvaltningen för gemensam hållning rörande målgruppen. Dessa bör kunna söka bistånd enligt LSS om de
själva önskar och förvaltningen jobbar för detta. Planen är att följa
upp och informera den enskilde samt ev. godman/förvaltare om LSS
samt erbjuda möjlighet att ansöka om personkretstillhörighet och bistånd i form av LSS-boende. I de fall den enskilde inte vill ansöka
om LSS-insats kan förvaltningen också erbjuda en flytt till Igeltjärn.
Det är det nya boende som håller på att färdigställas med planerad
drift start 2021-01-01 och kommer bestå av tre enheter med sex platser/enhet vilket skulle vara bättre anpassat för målgruppen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-17

15

Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202006-11, § 41.
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-06-01.
____
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§ 96 Avrapportering om upphandling av HVBhem och bostad med särskild service
(IAN-2020-00022)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna avrapporteringen.
Ärendet
Tidigare ramavtal för bostad med särskild service gick ut 2020-05-31
och ramavtalen för HVB-vuxna går ut 2020-06-30. Arbetet med upphandlingen påbörjades våren 2019 och placeringskoordinator har haft
en samordnande funktion för förvaltningen och arbetat tillsammans
med upphandlingsenheten. Initialt fanns behov att se över det nya
avtalet för barn och unga och om det skulle sägas upp för att göra en
ny upphandling enligt LOV. En omvärldsbevakning rörande LOV
och hur det fungerat i andra kommuner genomfördes av placeringskoordinator för att klargöra detta. I samband med det inhämtades information förfrågningsunderlag, vårdbehov- och ersättningsnivåer
från de kommuner som upphandlat enligt LOV för vuxna.
För vuxna stannade arbetet med avtalen rörande HVB upp i avvaktan
på att klargöra vilken typ av upphandling som var mest lämplig. Arbetet med avtalen för särskilt boende återupptogs under hösten då
beslut togs att upphandla enligt LOU. I december togs beslut att fortsätta med upphandling LOV för HVB-vuxna. En ny och mycket tajt
tidsplan togs fram för att kunna annonsera och få nya avtal på plats.
En förutsättning var att kravprofil var klar i januari för bostad med
särskild service och februari för HVB-vuxna. Då det inte fanns möjlighet att följa den ursprungliga tidsplanen som gjordes våren 2019
meddelar upphandlingsenheten i slutet på februari att upphandlare
behöver gå in i andra planerade uppdrag och att inte samma tid inte
kan läggas på denna upphandling. Upphandlingsenheten bedömer att
det saknas förutsättningar för att ha nya ramavtal klart innan nuvarande avtals utgång.
Bostad med särskild service
I januari tar både IAN och VON beslut om kravprofil för bostad med
särskild service enligt tidsplan. Jurist påtalar 2020-01-30 brister i avtalsunderlaget rörande kostnader till den enskilde och uppsägning av
placeringsavtal. IAF förtydligar och svarar på juristfrågor 2020-0212. VOF förtydligar och svarar på juristfrågor 2020-03-04. Frågorna
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är fortsatt under bearbetning hos jurist i slutet på mars då placeringskoordinator och upphandlare lämnar förslag på att befintliga avtal ska
förlängas.
HVB-vuxna
Upphandlingen för HVB-vuxna påverkades av beslutet att klargöra
huruvida man skulle säga upp avtalen för barn och unga. Arbetet behövde initialt fokusera på att klargöra om en upphandling enligt LOV
var ett bra alternativ och om avtalen för barn och unga skulle sägas
upp var de ”först ut”. I december tas beslut att inte säga upp avtalen
för barn och unga och att gå vidare med upphandling enligt LOV för
HVB-vuxna. Det är tre kommuner i Sverige som upphandlat HVBvuxna enligt LOV. Förvaltningen har fått tagit del av deras förfrågningsunderlag, vårdbehov- och ersättningsnivåer vilket varit förvaltningens utgångspunkt i framtagandet av kravprofil. I januari påbörjas
arbetet med kravprofilen för HVB-vuxna, men färdigställs inte i tid
för att kunna presenteras för nämnden i februari.
I slutet av februari meddelar upphandlingsenheten att man, trots om
förvaltningen tar beslut om kravprofil i nämnden i mars, inte kommer
ha färdiga avtal på plats innan nuvarande går ut. Arbetet inriktades
därför på att hitta en lösning inför att avtalen går ut. I mitten på april
presenterar placeringskoordinator och upphandlare förslag att avtalen
förlängs i ett år eller fram till att nytt avtal finns på plats. Genom förlängningen ges möjlighet att räta ut de frågetecken som finns och
skicka underlaget på remiss till deltagande kommuner.
Upphandlingsenheten har varit i kontakt med leverantörerna och förlängt avtalen.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-06-11.
____
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§ 97 Avrapportering Slink in – kontakter med
Kultur- och fritidsförvaltningen och Drakfastigheter
(IAN-2020-00173)
Beslut
Nämnden beslutar
att Slink In tillfälligt flyttar till Villagatan samtidigt som arbetet med
att hitta en bra, permanent, lösning i centrala delar av Sundsvall fortsätter,
att verksamheten ska bedrivas som dagverksamhet för socialt utsatta
och missbrukare som är folkbokförda i kommunen med inriktning
information, stöd och motivation till förändring,
att förvaltningens ansvar för de som inte är folkbokförda i kommunen hanteras genom individuell biståndsbedömning, samt
att nämnden får till sammanträdet 2020-08-26 en återkoppling över
hur arbetet med en lösning på Slink Ins verksamhet har gått.
Ärendet
Vid nämndens sammanträde i maj fick förvaltningen i uppdrag att
undersöka möjligheten till samlokalisering i Kårhuset samt att ta
fram fler alternativ på lokallösning för Slink In.
Förvaltningen hittar ingen möjlighet att samlokalisera Slink In med
andra förvaltningar/verksamheter i Kårhuset. Verksamheten fortsätter
därför söka lämplig lokal.
Drakfastigheter har lämnat förslag på två andra lokaler:
- Fastighetsbolaget Hedern har erbjudit fastighet centralt (gamla
bryggeriet). Ingen offert ännu, hyresnivå är oklar. Den del av lokalen som skulle vara aktuell är mycket stor och behöver anpassas.
Förvaltningen kan inte hyra hela lokalen vilket medför att Hedern
hyr ut till andra verksamheter. Hög risk för att samma situation
som i tidigare lokaler uppstår där störningar medför att Slink Ins
verksamhet inte får vara kvar. Krav på att förvaltningen ska hyra
mer för att få vara kvar.
- Lokal som stöd och omsorg hyrt vid Ågatan och drivit daglig
verksamhet i. Bedöms inte lämplig p.g.a. avståndet (längre bort än
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Villagatan.)
Slink In flyttar tillfälligt till Villagatan och öppnar i augusti 2020.
Lokalen ställs i ordning före semestern så man kan förbereda för att
öppna direkt efter semestern.
Avrapportering Slink in - Planering framåt
Verksamhetschef har efter nämndens sammanträde även ombetts beskriva hur planen för verksamheten ser ut framåt och hur detta kan
påverka möjligheten till att finna ny lokal. Ett grundarbete där medarbetarna varit delaktiga har gjorts.
Sundsvalls kommun har tagit ett större ansvar för att erbjuda tillfälliga bostadslösningar till personer som inte är hemmahörande i
kommunen än många andra. Den nattöppna värmestugan har varit
öppen för alla och förutom bostadslösa personer hemmahörande i
Sundsvall har personer från andra kommuner i Sverige och andra
länder vistats där. Även personer med bostad har ibland valt att vistas
i värmestugan.
Målgrupp
Personal rapporterar att målgruppen förändrats det senaste året. Antalet kvinnor som kommer till verksamheten är betydligt färre, missbruket är tyngre och mer blandat, gästerna är i sämre skick. Många
besökare är papperslösa och ska ut ur landet. Man upplever att man
tappat de som har motivation till förändring. Förutom utsatta
Sundsvallsbor har personer från andra kommuner och andra länder
vistats på Slink In.
Förklaringen till ändrad målgrupp bedömer förvaltningen delvis vara
att besökarna har svårt att se skillnaden på verksamheten dagtid då
man blandar med nattöppen värmestuga för en bredare målgrupp.
Framtid
Nattöppet är inte möjligt på Villagatan bland annat för brandsäkerheten. Bedömningen görs också att blandningen av värmestuga/dagverksamhet påverkat målgruppen och att förvaltningen
tappat de som har motivation till förändring.
Arbetsutskottet föreslår att verksamheten på Slink In återgår till att
vara en dagverksamhet vilket ger något bättre förutsättningar att hitta
ny lokal. Verksamheten utvecklas för att på ett mer strukturerat sätt
arbeta motiverande med besökarna, att fånga upp motivation men
också hålla i motivation och vara en väg in till stöd/behandling.
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Verksamheten skulle t.ex. kunna ändras till att bedriva nuvarande
caféverksamhet på förmiddagar för dusch, tvätt och gemenskap, men
att verksamheten blir mer strukturerad på eftermiddagen och innehåller bl.a:
•

•
•
•
•
•

Stående tid och besök av ekonomiskt bistånd
Stående tid och besök av missbrukshandläggarna
Strukturerad kontakt med Bos.
Möjlighet att bjuda in olika myndigheter/instanser för informationsträffar. T.ex. Kronofogden, Försäkringskassan, LARO, frivården, polisen, psykiatrin.
Kunna vara till hjälp för att legitimera besökarna.
Önskvärt att ha en öppen dialog med myndigheter. Slink In är
ofta länk mellan individ och myndighet, förmedlar tider etc.

Sundsvalls kommun driver sedan många år ett natthärbärge för personer som är bostadslösa och folkbokförda i Sundsvall. Värmestugan
kan ses som en komplettering av natthärbärget, men till en större
målgrupp. Förvaltningen föreslår att antalet fasta sovplatser för bostadslösa begränsas till de platser som finns på Klippangårdens natthärbärge och till de personer som är bostadslösa, men som tidigare
bott i och är folkbokförda i Sundsvall. Möjlighet finns också att utöka
med två platser under vintermånaderna.
För personer som vistas i Sundsvall, men som är hemmahörande i
annan kommun eller i ett annat land kan rätt till bistånd finnas vid
akuta situationer. Förvaltningen föreslår att detta hanteras genom
sedvanlig individuell biståndsbedömning.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Annika Söderberg (S) yrkar på en tilläggsattsats att nämnden får en
återkoppling till sammanträdet 2020-08-26 över hur arbetet en lösning på Slink Ins verksamhet har gått. Nämndens övriga ledamöter
stödjer tilläggsförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-06-11.
____
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§ 98 Återkoppling om ny bostadslösning i egen
regi
(IAN-2020-00007)
Beslut
Nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på nytt
stödboende och
att ge Drakfastigheter i uppdrag att hitta en lämplig lokal med åtta
platser.
Ärendet
Individ- och Arbetsmarknadsnämnden beslutade i mars att ge förvaltningen 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.
Bakgrunden till beslutet var den översyn av hur våra hemmaplanslösningar kunde anpassas för att på sikt kunna minska de externa
kostnaderna med en kostnadsbesparing som följd. I Sundsvall har vi
idag ingen fungerande hemmaplanslösning för personer som har ett
samtida behov av stöd för sitt missbruk och är i behov av omsorg
p.g.a sina psykiska eller kognitiva funktionshinder. Individer som är
i behov av den struktur, de regler och kompetens som finns inom
missbruksvården samtidigt som de har behov av de omsorgsinsatser
och den kompetens som finns inom socialpsykiatrin/LSS.
I bostad med särskild service har man svårt hantera missbruket och
begränsa detta medan man i missbruksvården inte ger tillräcklig omsorg och ställer för höga krav. Det är en målgrupp som ökar och som
ofta far väldigt illa. Det är framför allt bristande förmåga att tillgodogöra sig traditionell behandling och avsaknad av motivation/förmåga
att vara helt drogfri som är anledningen till att vi behöver göra individuella helhetslösningar genom externa köp.
Kostnader för externa köp för denna målgrupp uppgick 2019 till 9
milj kr.
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Boendets utformning
För uppdraget har en arbetsgrupp med en representant från socialpsykiatrin och en från missbruk arbetat tillsammans med verksamhetschef. Gemensamt verksamhetsstöd har hjälpt till att ta fram korrekta ekonomiska underlag. I boendet bör personal med olika kompetens och bakgrund arbeta, antalet platser bör inte överstiga åtta och
bemanningen bör vara sådan att goda möjligheter till aktivering och
stöd/hjälp med vardagliga sysslor finns. Det är viktigt att personal
hjälper till så att klienterna kommer iväg på något och aktiveras speciellt när inte annan sysselsättning är möjlig. Vardagssysslor görs
med fördel tillsammans tex matlagning, städning och tvätt. Personalen ska jobba med individuellt motivationshöjande arbete och avleda
klienterna vid tankar på missbruk för att förhindra återfall. Peronsalen skall stötta och hjälpa individen inom alla livsområden. Boendet
ska sträva mot drogfrihet men jobba med återfall, inte avvisa och
skriva ut. Varje klient ska ha en individuellt utformad genomförandeplan. Varje klient ska ha två kontaktpersoner som har ett huvudansvar för att minimera antalet personer runt varje individ. Vidare ska
omvårdnad såväl utifrån fysiska som psykiska behov tillgodoses.
Målsättning att finna en stabil tillvaro som möjliggör annan boendeform ska finnas men vårdtiderna kommer vara långa och för vissa
bestående. Biståndet bör vara stödboende utan hyreskontrakt.
Bemanning
Boendet ska bemannas dygnet runt med vaken personal. Man arbetar
två på dagtid, två på kvällar och ensamarbete på natten. Viss överlappning för informationsöverföring mellan varje passbyte. Boendet
behöver därför bemannas med sju tjänster. I budget 2020 har vi räknat med en snittlön på 25 488 kr per månad. Den totala kostnaden
inkl lön, semester, vikarier, OB och PO är beräknad till ca 553 000
kr/årsarbetare/år för boende dag-kväll och till ca 653 000 kr för boende natt beroende på högre OB-kostnad. Dessa belopp är innan årets
löneökning.
Lokal
Det är svårt att på förhand spekulera i vad hyran kan bli. Vi har ställt
frågan till Drakfastigheter om de vet en lokal som skulle kunna möta
våra behov och har fått ett förslag där hyran uppgår till 800 000 kr/år.
Arbetsgruppen ska titta på lokalen 2020-06-05, det kan dock vara
alltför få platser. I beräkningarna nedan har vi utgått från den hyran.
Övriga kostnader
Verksamheten bör ha tillgång till bil. Beloppet baseras på kostnad i
annat boende för bil.
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Kostnader för telefoni och data. Beloppet baseras på faktiska kostnader för två mobiltelefoner, en fast telefon och två datorer, varav en
avser för klienterna på boendet.
Kostnader för mat bör ingå, men tas ut i form av egenavgift/serviceavgift från klienten. Många kommer ha försörjningsstöd
så man kan välja att budgetera för kostnaden och i stället ta in egenavgift från de som har inkomst och enbart bevilja institutionsnorm för
de som har försörjningsstöd. Kostnaden för boendet blir då högre
medan kostnaden för försörjningsstödet minskar. Om avgift tas från
alla behöver den anpassas utifrån normen så alla behandlas lika.
Kostnaden för mat och gemensamma hushållskostnader baseras på
2 400 kr/person och månad vilket motsvarar den egenavgift om 80
kr/dag som kommunen har möjlighet att ta ut. Inom omsorgen finns
olika servicepaket där det största som inkluderar alla måltider kostar
2 520 kr/person och månad.
Schablonkostnader för personal är för andra boenden 3 000 kr/år och
tjänst. Schablonkostnad för brukare är för övriga boenden 10 000
kr/plats.
Grovkalkyl kostnader i Tkr/År
Lokalkostnad
800
Personalkostnad
4 571
Schablonkostnad personal
21
Bil
60
Telefoni
10
Data
13
Mat och gemensamma hus230
hållskostnader
Schablonkostnad brukare
80
Summa
5 785
Dygnskostnad
1 978 kr/dygn
Kartläggning av externa boendeplaceringar
En kartläggning av externa boendeplaceringar har genomförts där
man har tittat på samtliga men sedan avgränsat till de personer som
bedöms ingå i målgruppen. Några har beslut om boende men befinner sig på LVM, där har förvaltningen inte kunnat sätta någon dygnskostnad utan har fått uppskatta utifrån var man sannolikt skulle placera personen och vilket pris man fått för andra individer på det boendet. Totalt rör det sig om 24 individer och dygnskostnaderna varierar mellan 1 800 kr/dygn till 5 000 kr/dygn.
Nio personer har en dygnskostnad på 1 800 – 2 300 kr
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Sju personer har en dygnskostnad på 2 700kr – 2 850 kr
Åtta personer har en dygnskostnad på 35 650 kr – 5 000 kr, där snittpriset är 4 100 kr. Totalt snittpris är: 2 900 kr/dygn.
För att verksamheten skall lyckas bedömer man att det är viktigt att
matcha rätt personer till boendet och inte enbart utgå från de ekonomiska aspekterna. En kvalitativ bedömning på vilka åtta personer
som, med vår kunskap om individerna, borde kunna bo på detta boende samtidigt har därför gjorts. Vid sammanställning av dessa individer får man en genomsnittlig dygnskostnad på 2 950 kr. I underlaget ingår både kvinnor och män.
Möjlig besparing
Utifrån ovanstående kartläggning bedöms det rimligt att anta att man
skulle spara i genomsnitt 2 900 kr/dygn och person om man öppnade
ett nytt boende för denna målgrupp från externa placeringar. Det
skulle innebära att kostnaden på 9 milj kr minskade till mellan 8,4
milj kr och 6,4 milj kr.
Nedan redovisas för möjliga besparingar baserat på denna lokalhyra i
förhållande till antal platser. Bemanningen bedöms behöva vara densamma, totalkostnaden skiljer något utifrån övriga kostnader.
Antal
platser
8
7
6

Kostnad boende
5 785
Tkr
5 746
Tkr
5 707
Tkr

Dygnspris

Besparing

2 000 kr

2,6 milj kr

2 250 kr

1,8 milj kr

2 600 kr

0,65 milj kr

Beroende på hur man vill hantera avgifter kan också en intäkt med
230 000 kr vara en ytterligare besparing för verksamhetsområdet. De
individer som ingår i förvaltningens kvalitativa bedömning efter
matchning till boende är det två som är självförsörjande genom pension vilket skulle ge en intäkt på 57 600 kr.
Övrigt
Förvaltningen behöver se över bemanningen på övrig verksamhet och
eventuell möjlighet till omfördelning av befintliga resurser.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-06-11.
____
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§ 99 Tillfälligt förbud mot anhörigbesök på särskilda boenden under Coronapandemin
(IAN-2020-00204)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänner föreslagna rutiner vid hantering av undantag vid tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden under Coronapandemin.
Ärendet
För att förhindra spridningen av Covid-19 har regeringen beslutat om
en förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer från och med 2020-04-01. Sundsvalls kommun följer regeringens beslut och tillåter inga besökare på äldreboenden eller i boende
för funktionshindrade.
Undantag från besöksförbudet?
Socialstyrelsen har publicerat ett allmänt råd om tillämpning utifrån
regeringens förordning (HSLF-FS 2020:17). I det allmänna rådet ges
rekommendationer hur undantag utifrån förordningen kan hanteras.
Rutin
Undantag från förbudet kan göras om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag. Det är enhetschef på boendet som
beslutar om undantaget, efter en riskanalys. Målet är att minska risken för att föra in smitta på Sundsvalls särskilda boenden och att besökare inte ska smittas vid nödvändiga besök – om de besöker en enskild med konstaterad Covid-19.
Undantag från besöksförbudet:
- Besök hos enskilda i livets slutskede, för att närstående ska
kunna ta avsked och trösta.
- Fall där besökaren själv är i livets slutskede och vill möta en närstående på särskilt boende.
- Besök hos enskild av som har stark oro som inte bedöms kunna
lindras på annat sätt än genom ett anhörigbesök.
- Person under 18 år ska ha rätt att besöka förälder eller annan person som hen varaktigt bor eller tidigare bott tillsammans med.
Hur kan ett besök genomföras?
Besök kan endast genomföras om enhetschef bedömer att risken för
spridning av sjukdomen Covid-19 är liten i samband med ett besök.
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Den som kommer på besök ska vara frisk och inte ha några förkylningssymtom. Viktigt med noggrann handhygien före och efter besöket.
Vid besök hos enskild i livets slut: Max ett par besökare åt gången.
Besökare ska gå direkt till den enskildes rum. Besökare ska inte vistas i några andra utrymmen på boendeenheten. Om den enskilde är
positiv Covid-19 ska besökare ha skyddsutrustning motsvarande den
som personal använder. Utrustningen erhålls av verksamheten.
Andra besök hos enskild av särskilda skäl och barn under 18 år:
Max två besökare åt gången. Bäst är att träffas utomhus – om vädret
tillåter. Om det inte är möjligt kan de träffas på annan lämplig ”allmän” plats inne på boendet – helst inte inne på boendeenheten. Viktigt att tänka på att hålla ett avstånd på två meter mellan besökare och
den enskilde.
Tips i samband med ett besök: Ett bord mellan den enskilde och
besökare kan skapa det säkerhetsavstånd som behövs. Komplettera
ev. med någon form av avskiljare (plexiglasskärm) om avståndet blir
för kort. Avskiljare kan dock försämra kommunikation om den enskilde har nedsatt hörsel. Viktigt med host-/nysetikett (nys i armvecket). Erbjud besökare att desinficera händerna före och efter besöket. Avdela personal som kan vara behjälplig vid besöket så att det
genomförs på ett säkert sätt. Enhetschef informerar om de regler som
gäller.
Giltighet
Denna rutin gäller längst till 2020-09-30 eller upphör att gälla i samband med att regeringens beslutar att upphäva förordningen om besöksförbud i särskilda boendeformer.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202006-11, § 44.
Tjänsteskrivelse, 2020-06-02.
____
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§ 100 Avvecklande av eftervårdsteamet och inrättande av permanent behandlingsteam
(IAN-2020-00205)
Beslut
Nämnden beslutar
att MRP-uppdraget om insatser kopplat till eftervård omvandlas från
nuvarande eftervårdsteam till ett behandlingsteam, samt
att verksamheten årligen fram till 2022 återrapporterar utfall av verksamheten.
Ärendet
Förslaget är att eftervårdsteamet som idag finansieras av MRP-medel
avvecklas och att ett behandlingsteam istället skapas för att nå ursprungsmålen:
-

att minska placeringar
skapa hemmaplanslösningar
eftervård av tidigare placerade barn och unga

Verksamheten ska på sikt permanentas.
Bakgrund
Både professionen och politiken har lyft frågan om att minska antalet
externa placeringar, framförallt placeringar till HVB.
I Mål- och resursplanen för 2017-2018 fick verksamheten direktiv
om att starta en verksamhet som syftar till att ungdomar som kommer
hem efter avslutad HVB-behandling inte skall återfalla i samma
riskmiljöer som de befann sig i innan placeringen. Uppdraget gavs
till dåvarande enhetschef och det tilldelades 2 miljoner kronor under
perioden 2017-2018.
Ett team med tre behandlingsassistenter anställdes. Deras roll skulle
vara en koordinerande och stödjande roll gentemot de ungdomar som
flyttade hem från behandlingshem eller annan behandlande placering.
Man hade tankar om att ungdomarna behövde mycket eget stöd med
att komma igång med skola/arbete/praktik och fritidssysselsättning
för att upprätthålla allt det goda som de hade förhoppningsvis lärt
sig/utvecklats i under placeringen. Föräldrarna var inte så delaktiga i
processen utan teamets arbete riktades mot ungdomen.
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Redan från starten har eftervårdsteamet haft svårt att få uppdrag och
de eftervårsuppdrag som förmedlats, har inte varit så omfattande att
det har funnits arbetsutrymme för tre heltidsanställda personer. Efter
ca ett år slutade två i personalgruppen. Man anställde då två nya personer utifrån samma kravprofil som tidigare (titeln behandlingsassistent). Även om man redan då ansåg att teamet inte arbetade så framgångsrikt så anställdes nya medarbetare utifrån samma grunder som
tidigare.
Verksamheten Barn, unga och familj står nu inför förnyat/förtydligat
uppdrag att minska antalet placeringar och korta ner nödvändiga placeringar. Det ställer stora krav på våra behandlare och deras kompetens. Om förvaltningen skall lyckas minska antalet placeringar och
korta ner pågående placeringar, behöver arbetssätten utvecklas, att
omfatta hela familjesystemet. Föräldrar/nätverk kring ungdomen
måste involveras på ett aktivt sätt långt innan ungdomen flyttar hem.
Ursprungstanken med eftervårdsteamet, att fokusera på ungdomen,
går inte alls i linje med hur problembilden ser ut hos målgruppen, och
sammanfaller heller inte fullt ut in i vad man vet är verksamt i behandling med barn och unga.
I genomförd målgruppsundersökning omfattande 170 öppenvårdsärenden framkommer att ca 40 % av dessa bedöms ha svårare problematik och vissa av dessa således skulle kunna aktualiseras för placering. Tittar man på den målgruppens problematik så framkommer att
det är familje- och föräldrarelaterade problem som i stor utsträckning
bedöms vara grundproblematiken. Insatser och behandling bör därför
riktas mer mot grundproblematiken, de faktorer som skapar och vidmakthåller problemen, och inte ensidigt mot symtombäraren – Barnet!
Behandlingsteam istället för eftervårdsteam
Behandlingsteamet skall arbeta mer intensivt med familjebehandling
och arbeta mer med hela systemet, både under och efter ungdomens
placering. Behandlarna skall arbeta nära socialsekreterarna och
HVB–hemmen i syfte att hålla i förändringsprocesserna med föräldrarna även på hemmaplan. För att lyckas korta ner placeringar behöver förvaltningen ha erfarna och duktiga processinriktade familjebehandlare som kan ta sig an uppdragen självständigt och med ett flexibelt systemiskt perspektiv.
Behandlingsteamet skall också arbete med att förebygga placeringar,
genom att skapa s.k. hemmaplanslösningar. För att det arbetet ska
vara framgångsrikt krävs mer avancerade/intensiva öppenvårdsinsatJusterandes signatur
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ser som kan ta sig an en familjs totala problembild och komplexitet.
Här ingår ett stort arbete att utveckla samarbetet internt, samt med
externa aktörer som regionen och skolan. Detta då barnets utsatthet
tydligt visar sig i skolan samt att ett stort antal föräldrar och barn har
svårigheter med psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk problematik.
Behandlingsteamet syftar till att ta ett helhetsgrepp kring barnets/familjens totala livssituation och att frångå ett symtom- och individfokus till förmån för ett systemiskt angreppssätt.
Beskrivning av behandlingsteamstanken
Upplägget med ett behandlingsteam baseras på metoden IHF, Intensiv hemmabaserad familjebehandling. Målgruppen är familjer med
dysfunktionella beteenden i form av konflikter i familjen, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå i familjen. Syftet är att undvika placering och ge adekvat hjälp.
Socialtjänsten har med hjälp av två externa utförare arbetat utifrån
konceptet behandlingsfamiljer, som har ett liknande upplägg vad gäller bemanning och roller och som då har haft som målgrupp ungdomar som varit placerad på dyra institutioner. Resultaten har hittills
varit framgångsrika, både ur ett ekonomiskt såväl som behandlingsoch brukarperspektiv.
Syfte
Att minska dysfunktionella beteenden och förbättra familjefunktioner.
Innehåll och genomförande
Behandlingen sker oftast i familjens hem. Arbetet drivs av att team
som består av tre familjebehandlare med olika roller (en samordnare,
en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare).
Tre faser
Behandlingen är indelad i tre faser som kallas engagemangsundersökningsfasen, beteendeförändringsfasen och generaliseringsfasen.
Engagemangs-undersökningsfasen
Under den första fasen, engagemangs-undersökningsfasen arbetar
behandlarna för att uppnå allians med familjen och att formulera mål
som ska utmynna i en genomförandeplan som sedan kommer att styra
behandlingen. Genomförandeplanen ska kompletteras med en grundlig genomgång av risk- och skyddsfaktorer för den specifika familjen.
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Beteendeförändringsfasen
I den andra fasen, beteendeförändringsfasen, fokuserar behandlare
och familj på förändringsarbetet i enlighet med målen genom att öka
ansvarsfullt beteende och minska negativt beteende.
Generaliseringsfasen
I den tredje fasen, generaliseringsfasen, fokuserar behandlare och
familj på att få beteendeförändringarna att hålla över tid.
Omfattning och intensitet
Antalet behandlingstimmar och intensiteten i behandlingen kan anpassas eftersom behandlingen ska vara intensivast när behovet hos
familjen är som störst. Behandlingstiden varierar mellan 6–12 månader.
Resursåtgång: tre familjebehandlare.
Överväganden
Arbetsutskottet föreslår:
att MRP-uppdraget om insatser kopplat till eftervård omvandlas från
nuvarande eftervårdsteam till ett behandlingsteam, och
att verksamheten årligen fram till 2022 återrapporterar utfall av verksamheten.
Det är dock viktigt att innan år 2022 tar slut, ta ställning för om verksamheten skall permanentas. Arbetet bedöms vara en del av verksamhetens kärnuppdrag och bör därför införlivas i ordinarie budget.
Tjänsterna kommer att finansieras av de MRP-medel som finns t.o.m
2022. Om MRP-finansieringen upphör 2022 kommer omprioriteringar inom IAF:s bemanning att behöva göras för att säkerställa finansieringen. Det är viktigt att ha i åtanke att skapandet av ett behandlingsteam har som ett mål att minska placeringar, som i sig är kostnadsbesparande. Det behövs dock en period för att kunna se effekt av
detta.
Behandlingsteamet med tre familjebehandlare beräknas kosta ca 1,9
milj kr årligen.
Överläggning
Eva Leijon redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
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Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202006-11, § 48.
Tjänsteskrivelse, 2020-06-03.
____
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§ 101 Muntlig information om uppdrag till enheten
för ekonomiskt bistånd om förslag på ett förändrat arbetssätt med fokus på arbetsmarknadsetablering
(IAN-2020-00007)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Håkan Norberg redovisar förslag på olika arbetssätt i form av nya
och effektivare ärendeflöden, rätt insatser till rätt person och till rätt
tidpunkt samt de besparingspotentialer det skulle kunna medföra.
____
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§ 102 Samordning av verksamheter som är likadana
(IAN-2020-00007)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna rapporteringen.
Ärendet
Vid individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-05-28,
§ 77, fick förvaltningen uppdraget att till nästa nämndssammanträde
ge en överskådlig redovisning över vilka verksamheter som liknar
varandra samt vilka besparingar som samordningen kan ge.
Bakgrund
Inför bildandet av den det nya verksamhetsområdet, Arbete och försörjning, så var en av utgångspunkterna att sträva efter att samordna
de verksamheter som hade ett liknande innehåll. Detta för att öka
möjligheterna till en verksamhetsutveckling som höjer kvalitén och
på ett ännu bättre sätt erbjuder verksamheter som speglar brukarnas/deltagarnas behov. I den verksamhetsutvecklingen ingår även att
se över kostnaderna för de olika verksamheterna för att säkerställa att
de medel förvaltningen har används på ett så effektivt sätt som möjligt.
Innan bildandet av den nya nämnden/förvaltningen var de verksamheter som ingår i Arbete och försörjning uppdelat på totalt 27 olika
chefer, från förvaltningsdirektörer ner till förstalinjens chefer på två
olika förvaltningar. I den nya organisationen är de samordnade på
totalt tio chefer, inklusive förvaltningsdirektör. Denna samordning
ger betydligt bättre möjligheter till att fokusera på området och att
driva ett produktivt utvecklingsarbete.
Samordning av dagliga verksamheter
De olika dagliga verksamheter som tidigare bedrevs inom FAVI, IFO
och Stöd och omsorg identifierades vara de verksamheterna med
störst samordningspotential. Från att tidigare legat under totalt tolv
olika första linjens chefer som samtliga även ansvarat för andra områden, har man i den nya organisationen valt att samordna de under
fyra chefer. De fyra cheferna kommer att arbeta nära varandra och ha
ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheterna. När förvaltningen gjort indelningen av verksamheter under respektive chef har
man försökt identifiera vilka verksamheter som ”varit mest lika” för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-17

35

att respektive enhetschef ska ha bra möjligheter att se vilka synergieffekter som går att göra för just sina verksamheter.
Servicegrupper
Den tillträdande enhetschefen beräknas kunna arbeta heltid på sitt
nya uppdrag i september för de verksamheter som går under samlingsnamnet servicegrupper. Där ingår verksamheter som stöttar sina
deltagare/brukare i att utföra diverse servicetjänster både i form av
arbetsträning eller på beslut om daglig verksamhet enligt LSS och
SoL.
I den gruppen tror förvaltningen att det kan finnas potential att
samanvända personal, lokaler, utrustning och kanske också i utförandet av vissa uppdrag. Det kan även finnas möjlighet att bredda intaget
på de olika verksamheterna så att de inte är låsta för just en typ av
insats. Det skulle t.ex. kunna vara möjligt att någon av servicegrupperna som nu arbetar med daglig verksamhet även kan erbjuda plats
för arbetsträning. Detta måste dock utvärderas noga innan ett eventuellt införande då syftet med arbetsträning och daglig verksamhet ser
olika ut och det medför olika slags dokumentationsskyldighet för
personalen beroende på vilken insats en person har. Detta arbete
kommer att fortgå under hösten.
Företagsgrupper
Företagsgrupperna är flest till antalet och kommer i huvudsak att
ligga under två enhetschefer. Företagsgrupperna skall erbjuda daglig
sysselsättning på beslut jml LSS eller SoL. Båda besluten kräver att
personen som beviljas insatsen bedömts sakna arbetsförmåga. Det
som kännetecknar företagsgrupperna är att det är små enheter med en
alternativt två personal per verksamhet. Grundtanken är att det ska
vara grupper som finns ute på ”riktiga arbetsplatser/företag” då de
som deltar ska få ett innehåll som är likt ett vanligt arbete samtidigt
som det är anpassat utifrån de individuella förutsättningarna.
Här har förvaltningen identifierat två tydliga utvecklingsområden;
*Minska antalet verksamheter med ensamarbete
*Öka antalet verksamheter som är utlokaliserade på företag
Ensamarbetet är ett problem utifrån arbetsmiljön, men även då verksamheten blir väldigt sårbar vid personalfrånvaro då det är svårt att
på kort varsel få in kompetent personal. Det medför även problem då
insynen i verksamheten blir begränsad och eventuella brister blir svårare att upptäcka och korrigera. Genom att göra en översyn av vilka
verksamheter som skulle vara möjlig att flytta så har vi påbörjat en
planering för att minska antalet arbetsställen med ensamarbete.
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Förvaltningen har hittills identifierat att man har för många verksamheter i kommunens egna lokaler som i vissa fall inte kan erbjuda innehåll som matchar behoven hos brukarna/deltagarna. Målsättningen
är där att starta upp fler företagsgrupper i samverkan med företag i
kommunen. Det bedömer förvaltningen att komma medföra ett bättre
innehåll i verksamheten och kan dessutom leda till en minskning av
lokalkostnaderna då man inte betalar något för lokalerna på de externa arbetsplatserna. Ett första steg i detta var den etablering som
gjordes i början av året på IKEA. En planering pågår för att undersöka möjligheterna till en utökning på IKEA vilket skulle möjliggöra
att man stänger/flyttar en av de verksamheter som fungerar mindre
bra.
Arenor
Den tillträdande enhetschefen beräknas kunna arbeta heltid på sitt
nya uppdrag från och med september. Arenorna har sitt huvudsakliga
uppdrag kopplat till att erbjuda arbetsträning. I området ingår även att
ansvara för de arbetsträningsplatser som förvaltningen köper från externa aktörer.
Genom att samordna både de egna arbetsträningsarenorna och externa arbetsträningsplatserna under samma chef tror förvaltningen att
man får ett bättre helhetsgrepp. Vad behöver man för platser utifrån
brukarnas behov och hur tillgängliggör man dessa platser, på egna
arenor eller genom externa köp av platser? I den samordningen ingår
att titta både på kvalitén och kostnaden för de olika lösningarna.
Övrig samordning av verksamheter
Även om ovanstående områden är de där förvaltningen ser störst
samordningsvinster så har ett liknande tänk genomsyrat hela organiseringen inom Arbete och försörjning. T.ex. har man inordnat ett
specialistteam under en enhetschef där samtliga funktioner som på
olika sätt servar övriga team finns. Där ingår t.ex. de funktioner som
arbetar mot enskilda platser på privata företag (tidigare fanns de hos
FAVI respektive Stöd och omsorg) och en förhoppning är att den
samordningen skall kunna bidra till ett ännu bättre resultat. Har förvaltningen en bra relation med ett företag som nu tar emot enskilda
personer för daglig sysselsättning så kanske det företaget även kan
vara intresserad av att ta emot personer för praktik/arbetsträning?
Det fortsatta arbetet
Som beskrivits ovan är samordning av de verksamheter som identifierats ha ett liknande innehåll redan gjort och de är indelade under respektive chef. Det som nu kvarstår att göra är att under hösten när
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samtliga chefer är på plats för sina verksamheter se över de olika förbättringsområden och att genomföra dem praktiskt. I det arbetet är
det viktigt att all personal, både chefer och övriga medarbetare, får
vara delaktiga för att förvaltningen ska få så bra lösningar som möjligt utifrån de behov våra brukare/klienter har.
Ärendets tidigare handläggning
IAN 2020-05-28, § 77.
IAN 2020-01-29, § 28.
Överläggning
Håkan Norberg redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202006-11, § 45.
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-06-03.
____
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§ 103 Information inför höstens ansökningar av
yrkeshögskoleutbildningar
(IAN-2020-00021)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Kerstin Nordensson informerar om planerade ansökningar till höstens
yrkeshögskoleutbildningar. För omsök av utbildningar blir det för
Paralegal, Vårdadministratör, Säkerhetssamordnare och eventuellt
beroende på marknadens behov kursen barnspecialist under barnsköterskeutbildningen.
Nysök av kurser blir det för informationssäkerhetssamordnare och till
arbetsmiljöingenjör med anledning av en stor nationell efterfrågan.
För utbildningen polisadministratör undersöker förvaltningen om
man ska söka.
Till It-sektorn finns för tillfället inga behov att söka kurser, kurser
inom bank och försäkring ligger nere och det är tveksamt om kurser
inom bygglogistik kommer att sökas.
P.g.a. situationen med Covid-19 kommer själva ansökningsprocessen
att förenklas; såsom inga krav på avsiktsförklaringar och referenspersoner som tidigare.
____
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§ 104 Studietider för Sfi, avbrott samt återvändande elever vid Sfi-utbildningen
(IAN-2020-00200)
Beslut
Nämnden beslutar
att på studieväg 1 fastställa antalet erbjudna timmar till högst 3 500
timmar,
att på studieväg 1 fördela timmarna på kurserna enligt följande: kurs
A 650 timmar, kurs B 1 350 timmar, kurs C 800 timmar och kurs D
700 timmar,
att på studieväg 2 fastställa antalet erbjudna timmar till högst 2 200
timmar,
att på studieväg 2 fördela timmarna på kurserna enligt följande: kurs
B 700 timmar, kurs C 800 timmar och kurs D 700 timmar,
att på studieväg 3 fastställa antalet erbjudna timmar till högst 1 200
timmar,
att på studieväg 3 fördela timmarna på kurser enligt följande: kurs C
600 timmar och kurs D 600 timmar, samt
att föreslagna studietider gäller samtliga kurser inom Svenska för
invandrare (Sfi) från och med augusti 2020.
Ärendet
Fastställande av maximalt antal erbjudna timmar i Utbildning i
Svenska för invandrare (Sfi) i Sundsvall.
Bakgrund
Studietid för kurser inom sfi
En elev har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och
med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han
eller hon är bosatt i landet, och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.
Utbildning i svenska för invandrare ska i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan.
Undervisningens omfattning får dock minskas om eleven begär det
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och huvudmannen finner att det är förenligt med utbildningens syfte.
Inom Sfi finns det fyra kurser (A, B, C, och D) och tre studievägar
(studieväg 1, 2 och 3). Alla studievägar är målgruppsanpassade. Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund
(ofta analfabeter). Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D. Studieväg 3 vänder sig till de elever
vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D. Eleven kan läsa
på heltid eller deltid.
Det finns inga nationella riktlinjer på hur länge en elev kan vara inskriven på. I styrdokumenten finns det inte reglerat några i förväg
beslutade antal timmar eller schabloner för sfi. Detta innebär att alla
mått, oavsett om det är mått formulerade som t.ex. ”525 timmar för
kurs B” eller ”1,5 år för studieväg 1 och 2 år för studieväg 2”, enbart
kan ses som huvudmannens preliminära uppskattning. 525 timmar
per kurs är ett vanligt mått som nämns i diskussionerna kring timfördelning på sfi. Det är dock en kvarleva från 1986 års Sfi-reform. Då
beslutades om ett statsbidragssystem som skulle ersätta kommuner,
studieförbund och AMU-myndigheter för 700 lektioner (à 45 min)
uppdelat på grund- och påbyggnads-Sfi. I 1994 års kursplan för Sfi
fastställdes riktvärdet för undervisningens omfattning till 525 klocktimmar (som kunde överskridas eller underskridas utifrån elevens
behov). Det riktvärdet finns alltså inte längre i styrdokumenten och
saknar relevans för den sfi som bedrivs enligt dagens kursplan. Måttet lever dock kvar i delar av Sverige och används fortfarande som en
schablon för tilldelning av timmar.
Överväganden
Studietiden inom Sfi är ofta lång och många elever har en bristande
progression. Studier utan tydliga mål i form av tidsangivelser tenderar att minska studiemotivationen och förlänga studietiden. Att lyckas
är motivationens största motor och stärker individens självkänsla. För
att ge lärare ett tydligare uppdrag och bättre kunna följa och bedöma
elevens framsteg kopplat till erbjudna timmar samt ge eleverna en
tydligare målbild att arbeta mot ser vi behovet att sätta en ram för
studietiden i de olika kurserna. En individuell bedömning av elevens
progression ska alltid göras och kurser kan förlängas där argument
för det finns.
Statens skolverk har inte angivit några nationella riktlinjer angående
hur länge en elev kan vara inskriven på sfi utan hänvisar till bedömJusterandes signatur
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ningen att eleven ska visa progression i rimlig omfattning. Vår intention är att öka motivationen hos elever genom att synliggöra målbilden och skärpa lärarens uppdrag att kontinuerligt bedöma progressionen samt utveckla lärande metoder för elever med svag progression.
Förvaltningens omvärldsbevakning har visat att utbildningsanordnare
ger riktlinjer om studietider med stor variation.
Studieväg 1 varierar mellan 2 000 h till 4 400 h
Sundsvalls förslag 3 500 h
Studieväg 2 varierar mellan 900 h till 2 940 h
Sundsvalls förslag 2 200 h
Studieväg 3 varierar mellan 600 till 1 470 h
Sundvalls förslag 1 200 h
Den erbjudna studietiden inom Sfi står i omvänd proportion till tidigare studiebakgrund. Kort studiebakgrund, längre Sfi-studietid.
Även det faktum att folkhögskolor kan beviljas betygsrätt för Sfi gör
att förvaltningen önskar sätta en ram för studietiden. Kommunen
skall ersätta folkhögskolan utifrån erbjudna timmar.
Föreslagna studietider inom utbildning i svenska för invandrare:
Studieväg 1

Studieväg 2

Studieväg 3

A

650 h

-

-

B

1 350 h

700 h

-

C

800 h

800 h

600 h

D

700 h

700 h

600 h

Totalt per
studieväg

3 500 h

2 200 h

1 200 h

Deltid finns inom
varje kurs. Omfattning
skall läggas motsvarande 50 % av heltid

Deltid finns inom
varje kurs. Omfattning
skall läggas motsvarande 50 % av heltid

Deltid finns inom
varje kurs. Omfattning
skall läggas motsvarande 50 % av heltid
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visning. Elevens närvarotimmar skall inte förväxlas med erbjudna
timmar eftersom deltagandet ska bygga på progression. Timmar kan
inte sparas och flyttas över till nästkommande kurs. En elev som
uppnår målen för kursen innan studietiden är slut betygsätts vid den
tid läraren har underlag. Antagning och bedömning av förutsättningar
skall göras mellan varje kurs. Elev skrivs in med startdatum och slutdatum enligt nedanstående studietider.
Överläggning
Kerstin Nordensson redovisar ärendet.
Markus Juth påpekar att en korrigering ska in under den andra attsatsen, nämligen att kurs D 700 ska vara på timmar.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202006-11, § 47.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-29.
____
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§ 105 Lägesbeskrivning/statusuppdatering om
Treserva
(IAN-2020-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Katarina Tjernblom ger en lägesbeskrivning.
Styrgruppen beslutade att delar av IAFs verksamheter skulle driftsätta Treserva den 2 mars. Driftsättning av övriga delar av IAF samt
VOF skulle ske den 1 november.
Efter driftsättningen påbörjas en verifieringsperiod på sex veckor.
Styrgruppen har beslutat att inte överta driften av Treserva ännu. CGI
jobbar utifrån en aktivitetsplan för att komma tillrätta med det som
inte fungerar.
CGI lanserar en nu version av Treserva nu i juni 2020 som kommer
att avhjälpa vissa bekymmer. Det som kopplat till prestanda kommer
en ny version i slutet av augusti 2020.
Corona har påverkat implementeringsprojektet eftersom flertalet personer inom projektet har fått gå in och stötta kärnverksamheten inom
VOF. Styrgruppen beslutade den 12 juni 2020 att uppdra till projektet
att ta fram en ny tidsplan med sikte på driftstart senast den 31 mars
2021.
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§ 106 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående informationssäkerhet för hälsooch sjukvård
(IAN-2020-00198)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens yttrande som svar på IVO:s granskning
av informationssäkerhet inom hälso- och sjukvård, samt
att överlämna yttrandet till IVO.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) har gjort en tillsyn av förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete i egenskap av
leverantör av samhällsviktig tjänst inom hälso- och sjukvårdssektorn
enligt NIS. IVO bedömer att förvaltningen inte uppfyller vissa
lagstadgade krav på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Förvaltningen har tagit fram en plan för att rätta till de
identifierade bristerna.
Bakgrund
IVO har gjort en tillsyn av förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete i egenskap av leverantör av samhällsviktig tjänst
inom hälso- och sjukvårdssektorn enligt NIS 1. IVO bedömer att förvaltningen inte uppfyller lagstadgade krav på ett systematiskt och
riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Följande brister har identifierats:
1) Leverantören saknar ett ledningssystem i lagen (2018:1174) om
informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster (LiS) mening.
2) Leverantören har inte tydliggjort ledningens och den övriga organisationens ansvar avseende informationssäkerhetsarbetet.
3) Leverantören har inte upprättat en informationssäkerhetspolicy.
IVO har begärt att förvaltningen redovisar sin syn på de brister som
IVO konstaterat. Redovisning ska även innehålla åtgärder som vidta-

Eu-parlamentets och rådets direktiv den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen.
1
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gits eller är planerade att vidtas för att komma tillrätta med bristerna
samt när detta ska göras.
Överväganden
Granskningen som IVO genomfört gjordes av socialförvaltningen
hösten 2019. De synpunkter som framkommit av granskning gäller
dock både individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen utifrån den omorganisation som gjorts då båda
nämnderna numera har en hälso- och sjukvårdsansvar. Förvaltningen
bedömer att de punkter som anses bristfälliga i beslutet stämmer med
verkligheten.
Arbetet med införandet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och upprätthållandet av LIS startades efter granskningen. Förvaltningen har genomfört en workshop för att fastställa en plan för
hur förvaltningen ska driva detta arbete kontinuerligt och hålla det
levande i organisationen.
De punkterna som IVO presenterat i sitt beslut redovisas nedan samt
hur förvaltningarna planerar att arbeta med dessa för att åtgärda dem.
”Leverantören saknar ett ledningssystem i lagen (2018:1174) om
informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster (LiS) mening.”
Förvaltningen har i uppdrag att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt krav från socialstyrelsen. Ledningssystemet ska även fokusera på arbetsmiljö, ekonomi och säkerhet. Ledningssystemet syftar till att få en tydlig styrning i båda förvaltningarna och kommer nu även att innefatta informationssäkerhet och LiS.
Arbetet med ledningssystemet planerades att starta under våren 2020
men har tyvärr på grund av Covid -19, tvingats att senare läggas till
hösten 2020 för implementering.
”Leverantören har inte tydliggjort ledningens och den övriga organisationens ansvar avseende informationssäkerhetsarbetet.”
Ledningen har genom att starta med arbetet kring informationssäkerhet påbörjat att vidtaga de första stegen till att få en planering på
plats. Arbetsmöten kring riskbaserat och systematiskt säkerhetsarbete
har påbörjats och kommer att utmynna i en tydlig handlingsplan för
hur det fortsatta löpande arbetet med informationssäkerheten inom
verksamheterna kommer att ske. Det skall även finnas förtydliganden
av roller och funktioner för att skapa en enkelhet i hur arbetet skall
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bedrivas.
Handlingsplanen kommer att besvara frågorna:
- Omfattningen av arbetet kring informationssäkerhet.
- Förtydligande av roller och funktioner och deras ansvar i informationssäkerhetsarbetet.
- Vilka skyddsvärden och oacceptabla konsekvenser som finns
inom förvaltningarna.
- Potentiella hot och brister som behöver arbetas med.
- Värdering av sårbarheterna och val av skyddsåtgärder.
- Tydlig incidenthantering av eventuella brister och risker.
- Riskerna och åtgärderna skall tydligt prioriteras från ledningen
och handlingsplanen kommer att revideras årligen av utsedd
funktion tillsammans med ledning.
Handlingsplanen beräknas vara klar och beslutad senast oktober
2020.
”Leverantören har inte upprättat en informationssäkerhetspolicy.”
Förvaltningen kommer att tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen skapa en enkel och tydlig Informations-säkerhetspolicy
som skall vara gemensam för båda förvaltningarna. Den ska basera
sig på den koncerngemensamma strategin för arbetet med trygghet
och säkerhet i Sundsvalls kommun 2020-2023, som antogs 2020-0127. Under hösten 2020 kommer även en koncerngemensam verksamhetsplan att beslutas i fullmäktige gällande informationssäkerhet och
dataskydd.
Det koncernövergripande informationssäkerhetsarbetet för kommunen utgår från ISO 27001 och målsättningen för kommunen är att
kunna certifiera sig enligt ISO-standarden.
Informationssäkerhetspolicyn kommer som tidigare nämnts att innehålla redan befintliga kommunpolicys så som till exempel:
- Epost säkerhet
- Behörighetshantering/lösenordspolicy
- Dataskydd och hantering av begäran av utdrag.
Men även mer verksamhetsspecifik information så som:
- Vad varje enskild medarbetares ansvar är.
- Vilka rutiner som gäller vid distansarbete.
- Nätverksrutiner kring tillexempel WiFi/Appar.
- Hantering av utsedda arbetsverktyg så som mobiltelefoner.
- Fysisk säkerhet för personal
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Fysisk hantering av arbetsmaterial på kontor.
Loggning

Denna rutin behöver beslutas i båda nämnderna för Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen och
planeras vara färdig för beslutande under november 2020.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna
förvaltningens yttrande som svar på IVO:s granskning av informationssäkerhet inom hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202006-11, § 46.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-28.
Uppföljning av beslut
Arbetet kommer att återredovisas till nämnden hösten 2020.
____
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§ 107 Områdesplan Skönsberg
(IAN-2020-00176)
Beslut
Nämnden beslutar
att återremittera förslaget till områdesplan till nämndens sammanträde 2020-08-26 med uppdrag att ge en tydligare beskrivning av området och med redogörelse för aktivitetsplan inklusive tid, organisation, samverkan samt hur Skönsbergsborna ska involveras i områdesarbetet.
att återrapporteringen ska ske både muntligt och skriftligt kvartalsvis.
Ärendet
Ärendet omfattar en områdesplan för hur arbetet med att realisera den
politiska ambitionen om Ett Sundsvall som håller ihop kan se ut i
Skönsberg. Nämnden föreslås godkänna förslaget till områdesplan
samt att arbetet ska återrapporteras till nämnden kvartalsvis.
Bakgrund
2018 presenterade Sundsvalls kommun en socioekonomisk studie
gjord över kommunens olika bostadsområden och stadsdelar. Studien
visade att det finns tydliga skillnader mellan bostadsområden och
stadsdelar och att ett utvecklingsarbete skulle inledas.
I ”Plan för huvudprioriteringen i MRP 2019-2020 med plan för 20212022” är ambitionsnivån hög och förväntningarna tydliga.
- Alla sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett bra
liv.
- Skillnader i levnadsvillkor förekommer idag beroende på bland annat om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde eller del av
kommunen du bor i eller vilken skola du går på. Det kan vi inte acceptera.
- Sundsvalls kommuns hela kommunorganisation ska aktivt bidra för
att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan sundsvallsborna.
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Den dåvarande förvaltningen Favi fick ansvar för att ta fram en områdesplan för Skönsberg. Ett ansvar som individ- och arbetsmarknadsförvaltningen övertagit efter att den nya kommunorganisationen
trätt i kraft 1 januari 2020.
Ärendets tidigare handläggning
Nämnden beslutade 2020-05-28 att återremittera områdesplanen till
förvaltningen för komplettering av en konkret handlings- och aktivitetsplan tillsammans med specificeringar på vilka aktörer man har
varit i kontakt med.
Överväganden
Det övergripande målet för arbetet med områdesplanen är att ”Sociala skillnader i levnadsvillkor mellan sundsvallsbor ska minska.”
För Skönsberg har följande mål satts:
• Möjligheten att inkluderas i samhället ska öka.
• Stärka vuxna i deras föräldraroll.
• Stärka familjen i syfte att bryta socialt, ekonomiskt och kulturellt
utanförskap.
• Se över möjligheten till riktade och individualiserad utbildningsoch arbetsmarknadspolitiska insatser.
• Aktivt bidra till öka möjligheten att på fritiden få bidra med sin
egen kreativitet och talang tillvaratas och efterfrågas.
Under arbetet med framtagandet av områdesplanen har områden
ringats in och dessa är Allt hänger samman, Familj och föräldraskap,
Jobb och Mening, trygghet och gott liv. Innehållet i dessa områden
redovisas i områdesplanen. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna områdesplanen.
Uppföljning
Arbetet med områdesplanen redovisas till nämnden varje kvartal.
Överläggning
Frida Burman (S) yrkar att ärendet återremitteras till nämndens sammanträde 2020-08-26 med uppdrag att ge en tydligare beskrivning av
området och med redogörelse för aktivitetsplan inklusive tid, organisation, samverkan samt hur Skönsbergsborna ska involveras i områdesarbetet och att återrapporteringen ska ske både muntligt och
skriftligt kvartalsvis.
____
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§ 108 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen, kvartal 1 2020
(IAN-2020-00038)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen för första kvartalet år 2020, samt
att 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 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 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 första kvartalet år 2020 redovisade nämnden totalt 36 stycken ej
verkställda beslut för första kvartalet 2020 enligt Socialtjänstlagen.
Totalt omfattas 21 män och 15 kvinnor.
Av de 36 beslut som inte verkställts avser 7 beslut bistånd till boende/bostadssocialt kontrakt (BOS), 1 beslut bistånd till stödboende,
8 beslut kontaktfamilj, 3 beslut kontaktperson ungdom, 2 beslut bistånd till vård vid behandlingshem, 3 beslut bistånd till öppenvård, 3
beslut särskilt boende, 2 beslut kontaktperson vuxen och 7 beslut
dagverksamhet. Där verkställighetstiden varit längre än tre månader
har 9 beslut verkställts och två beslut avslutats utan verkställighet
mellan fjärde kvartalet år 2019 och första kvartalet år 2020.
Bakgrund
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den
hjälp och det stöd de behöver från kommunen. När kommunernas
socialtjänst beslutat om bistånd till enskilda ska beslutet verkställas
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lig tid kan förvaltningsdomstol döma ut en sanktionsavgift (särskild
avgift). Nämnden ska rapportera beslutade insatser som inte verkställts inom tre månader till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-06-02.
Uppföljning av beslut
Ej verkställda beslut rapporteras kvartalsvis till Inspektionen för vård
och omsorg, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
____
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§ 109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
LSS, kvartal 1 2020
(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 första kvartalet år 2020, samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige 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 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. 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 första kvartalet 2020 lämnas bifogad rapport daterad 2020-06-01
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden redovisar totalt 26 stycken ej verkställda beslut för första kvartalet 2020
enligt 9 § punkt 10 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Av rapporten framgår att det vid avstämningsdatumet 2020-03-31
fanns 22 beslut om daglig verksamhet som inte har verkställts och
fyra beslut som har avbrutits och som inte har verkställts igen inom
tre månader. Av de beslut som inte har verkställts omfattas 8 kvinnor
och 18 män. Vidare är det fyra beslut om daglig verksamhet som har
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verkställts under kvartal 1 2020 som rapporterades som ej verkställda
vid kvartal 4 år 2020. Två stycken beslut har avslutats utan verkställighet under det första kvartalet år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-06-02.
Uppföljning av beslut
Ej verkställda beslut rapporteras kvartalsvis till Inspektionen för vård
och omsorg, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
____
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§ 110 Ändring av delegationsordningen gällande
omkostnadsersättningar
(IAN-2020-00009)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till ändring av delegationsordningen.
Ärendet
Förvaltningens
enhet
för
placeringar
av
barn
och
unga/familjehemsstöd föreslår att delegationsordningen behöver ändras på tre ställen gällande omkostnadsersättningar.
Kapitel 5, ”Avgifter, omkostnadsersättning och arvoden”, under delkapitel 5.1 ”Kostnader i samband med insatser, arvoden och omkostnadsersättning”, punkterna 1, 2 och 5, ändring av delegation avseende omkostnadsersättning till Familjehem, jourhem och särskilt förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerad hos. Där föreslår förvaltningen en 5 %:s höjning av prisbasbeloppet (pbb) i respektive steg, från 150 % till 155 % (socialsekreterare), från 170 % till 175 % (enhetschef), och över i sista steg från
över 170 % till över 175 % (individutskottet).
Motiveringen till höjningen är för att justeras till SKR:s ändring av
sina rekommendationer av ersättningar på motsvarande sätt.
Kapitel 5, ”Avgifter, omkostnadsersättning och arvoden”, under delkapitel 5.1 ”Kostnader i samband med insatser, arvoden och omkostnadsersättning”, punkt 6, ändring av delegation avseende ersättning
vid kontraktering av förstärkt familjehemsvård i egen regi – minderåriga, med höjning på 5 % av pbb från 70 % till 75 % av pbb.
Ändringen motiveras med att dels blir delegationsnivån då enhetlig
med förhöjt arvode (tidigare benämnd lönekompensation) till familjehem för en tidsbegränsade period, dels avser förstärkt familjehem
en begränsat antal som hanteras enbart inom planeringsenheten.
Dessa fattade beslut meddelas vid efterföljande individutskott. Här
ska kvarstå att beslutet gäller inklusive 4,5 % tjänstepension.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-06-17

55

Förvaltningens förslag
De förslag som förvaltningen föreslår under kapitel 5.1 är markerade
med gul färg.
5. Avgifter, omkostnadsersättning och arvoden
5.1 Kostnader i samband med insatser, arvoden och omkostnadsersättning
Nr Ärende
Lagrum Delegat
Kommentar
1. Beslut om ersättning till
Se cirkulär
familjehem och jourfrån SKR
hem (arvodes- och omkostnadsersättning) utifrån SKR:s rekommendationer

Justerandes signatur

Arvodesersättning
Grundarvode och förhöjt arvode steg 1

Socialsekreterare

Förhöjt arvode steg 2

Enhetschef

Förhöjt arvode steg 3

Individutskottet

Omkostnadsersättning
per år
- max 155 % av pbb
- max 175 % av pbb
- över 175 % av pbb

Socialsekreterare
Enhetschef
Individutskottet
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Omkostnadsersättning
6 kap.
och arvode till särskilt
11 §
förordnade vårdnadsha- SoL
vare som barnet tidigare
varit familjehemsplacerat hos

Förutsättningen är att en
vårdnadsöverflyttning gjorts
med stöd av 6
kap. 8 § FB

Arvodesersättning
Grundarvode och förhöjt arvode steg 1

Socialsekreterare

Förhöjt arvode steg 2

Enhetschef

Förhöjt arvode steg 3

Individutskottet

Omkostnadsersättning
per år
- max 155 % av pbb
- max 175 % av pbb
- över 175 % av pbb

Socialsekreterare
Enhetschef
Individutskottet

Beslut om att ersättning
till familjehem (arvodes- och omkostnadsersättning) – vuxna, utifrån SKR:s rekommendationer

Se cirkulär
från SKR

Arvodesersättning
Grundarvode
Förhöjt arvode

Socialsekreterare
Individutskottet

Omkostnadsersättning
- max 155 % av pbb
- max 175 % av pbb
- över 175 % av pbb

Socialsekreterare
Enhetschef
Individutskottet

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden
6.

Sammanträdesdatum

Sida
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Kontraktering av förstärkt familjehemsvård i
egen regi – minderåriga
-

75 % av pbb per
månad inklusive 4,5
% avseende tjänstepension exklusive
personalomkostnader

Enhetschef, placering barn och
unga

Överläggning
Markus Juth ger en kort redovisning av ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202006-11, § 50.
Tjänsteskrivelse, 2020-06-02.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 111 Återrapportering av antalet kortanvändare
(Eurocard) i förvaltningen
(IAN-2020-00124)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna återrapporteringen av antalet kreditkortsanvändare.
Ärendet
2020-03-25, § 58, beslutade Individ- och arbetsmarknadsnämnden att
ge förvaltningsdirektören rätt att godkänna ansökningar om Eurocard
för personal inom individ- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter och att nämnden ville ha en redovisning av antalet kortanvändare till nämndens sammanträde i juni.
Ambitionen är att få ner antalet kort till det absolut nödvändiga.
Årsavgiften för varje kort ligger på 150 kr per år, vilket betyder ca 20
000 kr i totala årsavgifter. För ett nytt kort tillkommer en uppstartavgift på 250 kr. Korten har en spärr för kontantuttag.
Bakgrund
När nämnden tog beslutet om ge förvaltningsdirektören rätten att
godkänna ansökningar om Eurocard låg antalet kortanvändare i förvaltningen på 150 kort fördelat på åtta st kort från tidigare Favi och
142 kort från tidigare individ- och familjeomsorgen. Vid senaste genomgången är antalet kort nere i 132 st fördelat på sex st kort från
tidigare Favi och 126 kort från individ- och familjeomsorgen.
Överläggning
Markus Juth ger en kort redovisning av ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202006-11, § 49.
Tjänsteskrivelse, 2020-06-01.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden
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§ 112 Redovisning av delegationsbeslut
anmälningsärenden, juni 2020

samt

(IAN-2020-00053)
Beslut
Nämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Ärendet
Följande delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas till
nämnden.
Beslut

Antal beslut

Anställning av direkt 3
underställd personal,
Arbete och försörjning (enligt delegation kap 16.2, punkt 1)

Delegat
Ulrika Larsson

Anmälningsärenden
Arbetsförmedlingen
2020-05-20. ”Arbetsförmedlingens generaldirektör informerar om
myndighetens prioriteringar i krisen”
Migrationsverket
2020-05-29. ”Information om reviderad årsplanering för mottagande
av nyanlända”.
Länsstyrelsen Västernorrland
2020-06-02. Beslut, statsbidrag till verksamhet med personligt ombud i Sundsvalls kommun.
Länsstyrelsen i Jönköpings län
2020-06-10. Avslagsbeslut att ge ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt
37a § förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010:1122)
Kommunstyrelsens personalutskott
Protokoll 2020-05-19, § 13. Revidering av direktiv och ramar, löneöJusterandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum
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versyn 2020.
Kommunfullmäktige
Protokoll 2020-05-25, § 106. Beslut om miljöstrategiskt program
2020-2030 - återremitterat ärende.
Protokoll 2020-05-25, § 109. Förändring av Sundsvalls kommuns
HR-organisation.
Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll 2020-05-27, § 160. Riktlinjer för framtagning av ett kompiskort i Sundsvalls kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-06-10.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 113 Övrigt

(IAN-2020-00002)

Ärendet
Frida Burman (S) har en fråga om utlysta tjänster inom förvaltningen
kontra det ekonomiska läget. Denise Wallén svarar att inga nya tjänster har utlysts eller att en utökning har skett kostnadsmässigt. Bl.a. är
det fråga om att ersätta en pensionsavgång.
Annika Söderberg (S), önskar att förvaltningen presenterar mer utredningar inom barn och unga.
Monika Lövgren (M) önskar att nämnden får en återkoppling om
Treserva/CGI.
Lina Modén (M) önskar en återkoppling om personalsituationen. Denise Wallén svarar att en sådan återkoppling kan komma inom kort.
Jonas Väst(S) kommer med förslaget att informationen kan läggas till
juli månads extra insatta individutskott förslag.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

