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Protokollet omfattar §§ 114-131

Justeras måndag 2020-08-31

Christiane Rüdiger (V)
Ordförande
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Sekreterare

Marcus Hellström (L)
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Justering
Utöver ordföranden ska Marcus Hellström (L) justera dagens protokoll. Ersättare är Inga-Lisa Svanstedt (L).
____
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§ 114 Förvaltningsdirektören informerar
(IAN-2020-00139)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendet
Denise Wallén informerar följande:
- För tillfället förekommer det ingen Coronasmitta inom förvaltningen. Distansarbetet följer gällande riktlinjer. Ingen notering av
någon höjning av försörjningsstödet relaterat till Covid-19. Förvaltningen ser även över hur verksamheterna kan fortsätta med sitt
arbete efter Coronapandemin.
- Flytt och sammanslagning av arbetsrum pågår i kommunhuset.
- Axvägens stödboende håller på att förvandlas till ett HVB-hem.
- Arbetsmarknadstorget startade igång sin verksamhet igen 202008-25 och kan ta emot nya ärenden.
- Diskussioner förs om arbetstidsmodellen 6:2.
- Vuxenutbildningens uppstart har fungerat väl och man följer Coronautvecklingen.
- Personuppgiftsincident har skett hos vuxenutbildningen, ett utskick via eposten med flera synliga e-postadresser. Enligt nämndens personuppgiftsombud är incidenten av låg karaktär och kräver ingen ytterligare utredning eller kontakt med Datainspektionen.
- Vuxenutbildningen kommer att få ett halverat statsbidrag för
2021.
- Dialog har påbörjats för bättre mottaglighet av extra tjänster.
- Arbete pågår med åtgärdsplan för Skönsberg, som presenteras till
IAN 2020-09-30. Pia Söderlund är ny samordnare i projektet.
- Tips om föreläsning ”Att i samverkan motverka utanförskapet –
en lönsam affär” med nationalekonomen Ingmar Nilsson, 202009-15 i EQ House i Skönsberg, med efterföljande paneldiskussion
med deltagare från Sundsvalls Kommun, Mitthem och GIF
Sundsvall.
____
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§ 115 Förvaltningens arbete med kostnadseffektiviseringar - information
(IAN-2020-00007)
Beslut
Nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att
ekonomin ska komma i ram till år 2021 med fortlöpande återrapportering till nämnden.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22, § 112, om mål- och resursplan för 2021-2022 och utifrån den budgetram som tilldelats Individ- och arbetsmarknadsnämnden behöver förvaltningen se över
sina kostnader för att nämndens ekonomi ska komma i ram.
Särskilda överväganden, enligt kommunfullmäktige, som nämnden
har att ta hänsyn till är att:
-

Nämnden ska fokusera på aktiva arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser med målet att fler ska få egen försörjning och
självständighet.

-

I arbetet med att ge trygghet, omsorg och stöd är verksamhet riktad mot barn prioriterad.

-

Externa placeringar ska successivt ersättas med långsiktiga
hemmaplanslösningar.

Ambitionen med arbetet med kostnadseffektiviseringar är att komma
i ekonomisk ram där förvaltningen kommer att ha en kontinuerlig
dialog med nämnden. Förvaltningen föreslår nämnden vid sittande
sammanträde att man får uppdraget att förslag på åtgärder tas fram
för att ekonomin ska komma i ram till år 2022.
Överläggning
Anders Sjölander, Denise Wallén och Anette Ståby redogör ärendet.
Inga-Lisa Svanstedt (L) föreslår att ambitionsnivån borde vara att
komma i ram redan till 2021.
Frida Burman (S) bifaller Inga-Lisa Svanstedts (L) förslag.
Justerandes signatur
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Ordföranden yrkar att förvaltningen får uppdraget att ta fram förslag
på åtgärder för att ekonomin ska komma i ram till år 2021 med fortlöpande återrapportering till nämnden.
Ordföranden föreslår även att förvaltningen presenterar en tydlig åtgärdsplan redan till nämndens sammanträde 2020-09-30 samt att arbetsutskottet, inför nämndens sammanträde i september, blir till ett
heldagssammanträde med fokus på dialog kring kostnadseffektiviseringarna.
Magnus Haak (S) yrkar att återrapporteringarna till nämnden presenteras i form av skriftliga underlag.
____
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§ 116 Ekonomisk månadsrapport, IAN, juli 2020
(IAN-2020-00023)
Beslut
Nämnden beslutar
att åter uppmärksamma kommunfullmäktige om att nämnden inte
bedömer att vara i ekonomisk balans år 2020 och begär utökad
skattemedelsram utifrån beräknat underskott, samt
att i övrigt godkänna månadsrapporten.
Ärendet
Ekonomisk månadsrapport för juli 2020.
Bakgrund
Prognosen kvarstår på minus 53 miljoner kronor. Resultatet och underskottet har minskat mellan juni (-31,1) och juli (-22,7) med 8,5
miljoner kronor som till stor del beror på den semesterlöneskuld som
minskar under juli och augusti månad när personalen tar ut sin semester.
Prognosen är fortfarande osäker när det gäller många verksamhetsområden, det ekonomiska biståndet, flyktingverksamheten gällande
ensamkommande barn samt vuxenutbildningen som dock har en positiv avvikelse.
Coronapandemin är fortfarande en mycket stor osäkerhetsfaktor. Enligt riksdagsbeslut ska arbetsgivare få ersättning av staten för sjuklönekostnader mellan april och juli. Förvaltningen har fått ersättning
för april t o m juni månad på 1,9 miljoner kronor som finns med i resultatet för juli månad.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela
bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst för merkostnader till följd av Covid-19 (Förordning 2020:193). Bidrag kan
sökas för skäliga kostnader. Ansökan om bidrag ska ha kommit in till
Socialstyrelsen senast den 31 augusti respektive den 30 november
2020.
Prognosen har inte tagit hänsyn till de medel som nämnden får tillbaka när förvaltningen genomfört och återrapporterat till kommunJusterandes signatur
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styrelsen den besparing på 6,1 miljoner kronor gällande effektivisering med 20 % av verksamhetsstödet.
Överläggning
Anette Ståby och Peter Timståhl redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202008-13, § 52.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-08-06.
____
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§ 117 Svar på revisionsrapport "Strategi och åtgärdsplaner för en ekonomi i balans"
(IAN-2020-00221)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens kommentarer i anslutning till revisorernas granskningsrapport avseende strategi och åtgärdsplaner för en
ekonomi i balans.
Ärendet
Revisionsbyrån Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma styrelsens
och nämndernas styrning vad gäller beslutade åtgärdsplaner. Granskningen omfattar också följsamhet till lagstiftningen vad gäller balanskravet. Vidare har styrningen mot kommunens övergripande finansiella mål granskats. Revisorernas sammanfattande bedömning är:
1. Att kommunstyrelsens ekonomistyrning av socialnämnden inte
är ändamålsenlig, då styrelsen i sin budgetberedning bereder budgetar inför fullmäktige som är underfinansierade år efter år. Styrelsen
har inte i tillräcklig utsträckning kvalitetssäkrat budgetens realism i
förhållande till faktisk kostnadsnivå, bedömd volym- och kostnadsutveckling samt faktiskt beslutade åtgärdsplaner och bedömning av effekter av dessa.
2. Vad gäller följsamhet till lagstiftning vad gäller balanskravet
finns underskott att återställa från år 2018.
3. Att styrningen mot kommunens övergripande finansiella mål
för god ekonomisk hushållning inte är ändamålsenlig. Detta mot
bakgrund av att kommunstyrelsens prognos för resultatet för kommunen samt att flera av fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning inte prognostiseras att uppnås.
4. Att socialnämndens styrning vad gäller genomförande av beslutade åtgärdsplaner inte är tillräcklig. Nämnden kommer inte att
nå en ekonomi i balans under 2019 enligt de beräkningar som framtagits efter att åtgärder vidtagits under 2019. Bedömningen baseras
bl.a. på följande iakttagelser:
Justerandes signatur
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liga åtgärdsplaner funnits på plats vid detta tillfälle.
-

En tydlig tidshorisont saknas för de åtgärder som ingår i åtgärdsplanerna.

-

Någon konkret plan för hur och när socialnämnden ska komma
att redovisa ett resultat i balans finns i dagsläget inte.

Revisorernas rekommendationer avseende socialnämnden är att:
•

Säkerställa att den budget/verksamhetsplan som beslutas är realistisk. Om den inte bedöms vara det ska nämnden inte besluta
om budgeten och inte heller föreslå att fullmäktige ska besluta
ombudgeten för nämnden.

•

Säkerställa en ekonomi i balans, på kort och lång sikt.

•

Säkerställa att åtgärdsplanerna fullt ut uppfyller gällande krav på
innehåll och att åtgärderna är tidsatta.

•

Säkerställa att en förankrad och realistisk budget fastställs för att
uppnå en god ekonomistyrning.

Förvaltningens kommentarer avgränsas kring revisorernas rekommendationer.
Överläggning
Anette Ståby redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-08-19.
____
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§ 118 Successiv öppning av daglig verksamhet
och habiliteringsersättning vid avbrott i verkställighet
(IAN-2020-00147)
Beslut
Nämnden beslutar
att all daglig verksamhet enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och enligt 9 § punkt 10 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska öppnas succesivt från och med 2020-09-01
till och med 2020-12-01 utifrån enheternas individuella planeringar
och möjligheter att öppna upp verksamheterna igen,
att den som har beviljats insatsen daglig verksamhet och fått beslutet
verkställt ska få habiliteringsersättning utbetald utifrån de timmar den
enskilde beviljats under tiden som den dagliga verksamheten håller
fortsatt stängt eller om beslutet verkställs i mindre omfattning än vad
som beviljats, samt
att habiliteringsersättning betalas ut till deltagare i daglig verksamhet
som ordinerats av sjukvården att inte närvara på daglig verksamhet.
Ärendet
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2020-05-28, § 78, att
all daglig verksamhet enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 §
punkt 10 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) håller fortsatt stängt till och med 2020-09-01 till följd
av Covid-19-pandemin.
Dessförinnan, 2020-03-30, fattade Individ- och arbetsmarknadsnämndens ordförande beslut om temporär stängning av daglig verksamhet enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § punkt 10 Lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Beslut om stängning av den dagliga verksamheten fattades för att
minska smittspridningen av Coronaviruset och för att skydda personerna som har daglig verksamhet.
Kommunen betalar ut habiliteringsersättning till de som deltar i daglig verksamhet. Ordinarie habiliteringsersättning i Sundsvalls kommun är 36 kronor per dag för heltidsnärvaro och 25 kronor per dag
för deltidsnärvaro. För de som deltar i daglig verksamhet via socialpsykiatrin är ersättningen 6 kronor per timme.
Justerandes signatur
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Individ- och arbetsmarknadsnämnden fattade även beslutet att den
som har deltagit i daglig verksamhet ska få habiliteringsersättning
utbetald under tiden som den dagliga verksamheten är stängd förutom under fyra veckor under sommarperioden då den dagliga verksamheten sedan tidigare planerat att hållas stängd och att beslutet om
rätt till habiliteringsersättning gäller retroaktivt från 2020-04-02.
Successiv öppning av daglig verksamhet
Den dagliga verksamheten är väldigt viktig för personer med funktionsnedsättningar. Personer som har insatsen daglig verksamhet har
rätt att få det stöd och hjälp som personen är i behov av. Förvaltningen har gjort individuella anpassningar från person till person när
verksamheten hållit stängt för att begränsa de negativa effekterna för
deltagarna. Stängda dagliga verksamheter innebär större konsekvenser för många personer med funktionsnedsättningar än för andra då
fasta rutiner som gör vardagen mer begriplig försvinner.
Antalet smittade av coronaviruset har minskat i Västernorrland under
sommaren och de personer som deltar i daglig verksamhet har ett
stort behov av att få komma tillbaka till sin sysselsättning. Förvaltningens verksamhet Arbete och försörjning har i samsyn med Vårdoch omsorgsförvaltningens verksamhet Stöd och omsorg om att successivt kunna öppna de dagliga verksamheterna från 2020-09-01
fram till och med 2020-12-01. Innan en sådan öppning ska påbörjas
behöver en individuell planering att göras ställe för ställe och brukare
för brukare och se till att de dagliga verksamheterna följer de riktlinjer som finns kring Covid-19.
Varje enhet får uppdraget att göra en planering att successivt öppna
Aktivitetscenter och annan daglig verksamhet och göra en individuell
bedömning. Skulle det visa att smittspridningen tar fart kan man
stoppa öppnandet och personalen går tillbaka där man innan var placerad om det blir en övertalighet.
Det som påverkar ett öppnande är smittskyddsläkarens bedömning,
möjlighet till transporter från stadsbyggnadskontorets kollektivtrafikenhet, lokalerna, vilka arbetsuppgifter som finns etc.
Förvaltningen har inte möjlighet att öppna upp alla verksamheter på
en gång och de anpassningar som görs i verksamheten kommer att
påverka deltagarna i olika utsträckning. För vissa individer kan det
innebära att ett gynnande beslut om daglig verksamhet inte kan verkställas fullt ut eller i värsta fall inte alls. För att personer som fått beslutet om daglig verksamhet verkställt men tvingats göra ett avbrott i
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verkställigheten inte ska påverkas ekonomiskt föreslår förvaltningen
att de ska få habiliteringsersättning utbetald.
Överläggning
Håkan Norberg redovisar ärendet samt föreslår en rättning till den
första att-satsen att den successiva öppningen även inbegriper all
daglig verksamhet enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen.
Nämnden bifaller rättningsförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-07.
____
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§ 119 ESF-projekt "Underlätta inträdet på arbetsmarknaden"
(IAN-2020-00240)
Beslut
Nämnden beslutar
att nämndens ordförande får delegation att godkänna och underteckna projektansökan med motiveringen att ansökningsunderlagen
inte hinner bli klara till nämndens sammanträde 2020-08-26.
Ärendet
Svenska ESF-rådet utlyser 25 miljoner kronor till projekt som ska
bedrivas i Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län) i
utlysningen ”-Underlätta inträdet på arbetsmarknaden”. Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent och vara säkerställd innan ansökan
skickas till Svenska ESF-rådet.
Bakgrund
Projekt inom denna utlysning ska ta fram metoder/arbetsformer som
hjälper människor i någon eller flera av de arbetslösa grupper som
Europeiska socialfonden identifierat att komma i arbete, utbildning
eller att komma närmare arbetsmarknaden. Förvaltningen vill inom
ramen för denna utlysning söka medel för införandet av det generalistteam som vi avser skapa där handläggare med dubbelkompetens(socialsekreterare/arbetskonsulent) följer den som söker ekonomiskt bistånd hela vägen tills personen är i självförsörjning. Projektet
beräknas pågå 2020-11-01 till 2023-02-28.
Ekonomi
Projektet beräknas under projekttiden kosta ca 23,2 miljoner kronor.
Förvaltningen kommer att ansöka om 10,9 miljoner kr och behöver
en medfinansiering på 12,3 miljoner kr. Medfinansieringen kommer
att användas till lönekostnaderna för personalen som ingår i generalistteamet. Då detta är en kostnad som nämnden kommer att ha även
om förvaltningen inte startar detta projekt så medför inte medfinansieringen någon kostnadsökning. En beviljad projektansökan kommer
däremot att medföra en betydande ekonomisk förstärkning för nämnden.
Sammanfattning av Projektidén
Projektet har för avsikt att arbeta med kvinnor och män som idag står
långt, eller mycket långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Detta
Justerandes signatur
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är individer som inte har en egen försörjning, utan är beroende av
ekonomiskt bistånd från kommunen. Målgruppen för projektet består
av kvinnor och män med låg utbildningsnivå, brister i svenska språket, olika former av funktionsnedsättningar eller social problematik.
Målgruppen har svårt att etablera sig och behålla sin plats på arbetsmarknaden och är, eller riskerar bli, långtidsarbetslösa. Ofta finns det
inte enbart en orsak till varför de inte är självförsörjande, utan det är
flera faktorer som samverkar.
En viktig bakgrund till projektansökan är den utvärdering av ekonomiskt bistånd i Sundsvall som gjordes 2018 och som visade på ett
antal olika utvecklingsområden. Ungefär samtidigt gjordes också en
uppföljning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder som visade på
ett antal olika framgångsfaktorer för att få kvinnor och män till en
egen försörjning. Sammantaget visade dessa utvärderingar på att det
ofta saknas en helhetssyn på individen. Individer har ofta olika handläggare inom kommunens olika förvaltningar och dessutom handläggare inom arbetsförmedlingen, försäkringskassan etc. Detta leder inte
enbart till att helhetssynen riskerar att förloras, utan också flera andra
nackdelar såsom att det tar lång tid från det att individen aktualiseras
för ekonomiskt bistånd till dess rätt insatser sätts in.
Några övergripande utmaningar för alla processer är att individen
utreds om och om igen i olika verksamheter, oavsett vem som beslutat om hjälp med sysselsättning/försörjning. Många upplevs också
loopa runt i olika processer innan rätt hjälp fås, alternativt att flertalet
misslyckande staplas på varandra och motivationen förloras. Processerna framstår också i många fall som utdragna (mycket beroende på
utredningar/kartläggningar etc.) och det tar lång tid innan individen
faktiskt får en insats. Sedan är det också viktigt att de insatserna är
rätt insatser utifrån individens behov.
Syftet med detta projekt är att på ett systematiskt sätt, under flera år,
utarbeta en modell där en och samma handläggare ansvarar för stödet
från det att individen bedömts vara berättigad till ekonomiskt bistånd.
Handläggaren är då ansvarig för att ta fram en genomförandeplan och
vara stöd för individen till dess den har en egen försörjning. Detta
underlättar också kontakterna mellan olika myndigheter då individen
har en ansvarig handläggare på kommunen som samordnar insatserna.
Idag har individen åtminstone två handläggare: en socialsekreterare
och en arbetskonsulent. Detta kan komplicera kontakterna med bland
annat försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
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Parterna som kommer samverka i projektet är:
• Sundsvalls kommun (Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen)
• Arbetsförmedlingen
• Samordningsförbundet
Huvudmålet för projektet är att korta tiden till en egen försörjning.
Delmålen är följande:
• Att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden snab-bare får en genomförandeplan med relevanta insatser
• Att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommer
i arbete eller närmare arbetsmarknaden.
• En ökad inkludering på arbetsmarknaden.
Effekterna förvaltningen vill se
För projektet och organisationen vill förvaltningen se:
• En hållbar arbetsmodell för att arbeta framgångsrikt med målgruppen
• Medarbetarna upplever en större kontinuitet i arbetet med målgruppen
• Samverkande myndigheter upplever att kontakterna är smidiga.
(Smidigare än tidigare)
För målgruppen vill förvaltningen se:
• Målgruppen upplever en större kontinuitet i kontakterna med
kommunen
Förvaltningen kommer att jämföra resultaten i projekt med de arbetsmodeller och arbetssätt som förekommer i den reguljära verksamheten där individen möter både socialsekreterare och arbetskonsulenter.
Överläggning
Håkan Norberg och Anders Sjölander redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-17.
____
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§ 120 Förlängning av RUV - Rådgivning Unga
Vuxna (asylsökande)
(IAN-2020-00244)
Beslut
Nämnden beslutar
att förlänga uppdraget RUV (Rådgivning Unga Vuxna), motsvarande
en tjänst, i avvaktan på Länsstyrelsens beslut om sökta § 37-medel
riktade till målgruppen, fr.o.m. 2020-09-01 och som längst t.om.
2020-11-01.
Om ansökta medel inte beviljas avvecklas RUV som planerat, senast
2020-12-31, utan att ersättas av annat stöd då det utan de ansökta
medlen inte finns ekonomiska förutsättningar för att ge ett riktat stöd
till målgruppen.
Ärendet
RUV står för Rådgivning Unga Vuxna Asylsökande, och är en verksamhet som startades på uppdrag av dåvarande socialnämnden, och i
anslutning till Gymnasielagens införande, våren 2017.
Uppdraget från socialnämnden innebar främst att erbjuda råd, stöd
och vägledning/samhällsorientering till ensamkommande ungdomar/unga vuxna, 18-20 år, som omfattas av gymnasielagen och som
vistas i Sundsvalls kommun. RUV:s målsättning är att ge aktuella
ungdomar goda förutsättningar till bra skolgång, meningsfull fritid
samt god hälsa.
En viktig del i RUV:s uppdrag är också att ha ett samordnande uppdrag gentemot Drakfastigheter och gymnasieskolan.
RUV har bemannats med integrationsvägledare från Estonte, verksamhetsområdet Barn unga och familj.
Beskrivning av verksamheten
Verksamheten som utförs av RUV har sedan 2019 successivt minskat
i omfattning. I samband med att verksamheten startades hösten 2018
avsattes två tjänster, integrationsvägledare, på heltid i verksamheten.
Sedan 2020-03-01 minskadas verksamhet med en tjänst. Kvarvarande
integrationshandledare samlokaliserades vid samma tidpunkt med
befintlig integrationsverksamhet inom Arbetsmarknadstorg.
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Enligt uppdrag från socialnämnden i maj 2019, fick förvaltningen
ansvar för både att ombilda verksamheten som idag bedrivs för ensamkommande barn till att samnyttja med andra målgrupper i likhet
med tidigare beslut om att skapa fler boendelösningar på hemmaplan,
och att anpassa organisation och bemanning av verksamheten för ensamkommande barn utifrån beslut om överlåtelse av Sundsvalls
kommuns andel av antal ensamkommande flyktingbarn/ungdomar
till Ånge kommun.
Med hänvisning till socialnämndens beslut har förvaltningen i samråd
med företrädare för nämnden beslutat att fr.o.m. 2020-09-01 avveckla uppdraget som RUV har utfört gentemot målgruppen.
Förutsättningar
Beslutet om att avveckla den stödverksamhet som bedrivs via RUV
har fattas mot bakgrund av rådande ekonomiska förutsättningar. Den
verksamhet som bedrivs inom ramen för RUV:s uppdrag är till 100
% finansierat via statliga bidrag. För varje individ som omfattas av
bestämmelserna i gymnasielagen utgår statlig ersättning till kommunen med 750 kr/dygn för ungdomar från 18 år och t.o.m. första halvåret det år ungdomen fyller 20 år.
Målgruppens behov av stöd har till del minskat. Detta i takt både med
att vissa ungdomar är mer självständiga, samt att antalet ungdomar
som tillhör målgruppen blir färre. Gymnasielagens konstruktion har
medfört att vissa av de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd
inom ramen för denna lag kan ha behov av det stöd som RUV erbjuder ända upp till 22 års ålder. Detta innebär att den statliga ersättning
som utgår, inte fullt ut finansierar den verksamhet som bedrivs.
Nuläge
I dagsläget omfattar RUV:s målgrupp ett 40-tal ungdomar/unga
vuxna. Ett 20-tal av dessa har sitt boende på Tingsta, vilket är en särskild lösning som har överenskommits med Drakfastigheter. Majoriteten av ungdomarna läser på gymnasienivå i olika studieformer.
Flera av dem bedöms fortfarande vara i behov av stöd och vägledning framför allt i kontakterna med Migrationsverket, skolan rörande
studier samt kontakter med arbetsförmedling och andra samhällsorgan.
För att kunna erhålla permanent uppehållstillstånd efter avslutade
studier har ungdomarna en tidsfrist om sex månader, för att skaffa sig
bostad och anställning, i annat fall beviljas inte permanent uppehållstillstånd.
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I den situation som dessa ungdomar befinner sig, bedöms det stöd
och den vägledning som RUV erbjuder vara en viktig insats i att lotsa
ungdomarna rätt och därmed förebygga social utslagning som tex.
psykisk ohälsa, missbruk och bostadslöshet.
För att trots avveckling av RUV, kunna ge målgruppen behövligt
stöd, har förvaltningen via Länsstyrelsen sökt s.k. § 37-medel för att
finansiera en tjänst. Målgrupper för ansökan är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller ensamkommande barn, samt personer som
omfattas av gymnasielagen. Inkomna ansökningar prövas löpande
och kan skickas in fram till 2020-09-17. Beslut meddelas sökande
senast den 2020-10-15 och beviljade medel utbetalas from 2020-1101.
Om ansökta medel inte beviljas avvecklas RUV som planerat, senast
2020-12-31, utan att ersättas av annat stöd då det utan de ansökta
medlen inte finns ekonomiska förutsättningar för att ge ett riktat stöd
till målgruppen.
Överläggning
Eva Leijon redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Med ändring av datum
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-19.
____
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§ 121 Kommunens fältassistenter i en förvaltning
- verksamhetsområdet Barn, unga och familjs vision gällande fältassistenternas organisatoriska
tillhörighet
(IAN-2020-00194)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendet
Den nya organisationen för verksamhetsområdet Barn, unga och familj, syftar till att öka helhetssyn på brukarna och deras livssituationer. Den nya organisationen förväntas, genom att delvis frångå funktionsindelning och specialisering, som visserligen har medfört att socialarbetarna blev väldigt specialiserade och duktiga på en begränsad
del i arbetet, men på bekostnad av just helheten och hur det blev för
brukaren i slutändan. Den nya organisationens arbetssätt förväntas
också medföra bättre förutsättningar att återupprätta det sociala arbetet, där mötet med brukaren, relationen och att nå ut med hjälp tidigt,
ska prioriteras.
Genom att skapa geografiska team, där delar av verksamheten kommer att vara utlokaliserade i fyra socioekonomiskt utsatta områden,
ges förbättrade förutsättningar för en nära och tillgänglig socialtjänst.
Denna vision påverkar också hur förvaltningen anser att fältassistenterna ska arbeta i den nya organisationen. För att visa på att det finns
en tanke med synen på fältassistenternas organisering och arbetssätt,
behövs lite fakta/forskning om vad som är effektivt i det förebyggande/uppsökande arbetet.
Fältassistenternas arbete är en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga stöd. Nya socialtjänstlagen kommer med utgångspunkt från tilläggspropositionen ”Ju förr desto bättre” (SOU
2018:32), sannolikt att lägga stor tyngdpunkt på att tidigt/förebyggande arbete stärks och prioriteras. Att då lägga detta
viktiga arbete i olika förvaltningar kan inte betraktas som resurseffektivt, utan snarare både olämpligt, otydligt och otympligt. För att
kunna arbeta på såväl universell som selektiv och indikerad nivå bör
fältassistenternas arbete ses som en del i en sammanhängande kedja
och vara nära kopplat till socialtjänstens kärnuppdrag.
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Överläggning
Eva Leijon redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202008-13, § 55.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-03.
____
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§ 122 Implementering av Tidigt stöd-verksamhet
(IAN-2020-00237)
Beslut
Nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
Ärendet
Tidigt stödverksamheten har bedrivits i projektform inom ramen för
sociala investeringar sedan 2016, i socialtjänstens verksamhet för
barn, unga och familj.
Till följd av arbetssituationen som rådde vid tidpunkten för projektstart, och därmed svårigheter att avsätta personal för uppdraget
som projektledare, pausades projektstarten fram till 2017-09-01.
Ordinarie projekttid löpte ut 2019-08-15. Styrgruppen för sociala investeringar beslutade 2019-10-26 att under en implementeringstid av
sex månader förlänga projekttiden till 2000-02-29, med finansiering
från sociala investeringsfonden. Slutligt beslut kring införande av
arbetsmodellen som en del av ordinarie verksamhet behöver nu fattas
Överläggning
Ärendet bordläggs med anledning av teknikfel inför Skypepresentationen.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202008-13, § 54.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-03.
____
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§ 123 Ombyggnation av uteplats vid Hammarvägens socialpsykiatriboende
(IAN-2020-00225)
Beslut
Nämnden beslutar
att inte godkänna kostnadsförslaget om uteplats på Hammarvägen,
samt
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Drakfastigheter
utreda om och i sådana fall vilka verksamheter som kan flyttas till
kommunala fastigheter och vilken besparing detta kan ge.
Ärendet
Socialförvaltningen har tidigare gett Drakfastigheter i uppdrag att ta
fram kostnadsförslag för en uteplats på Hammarvägens bostad med
särskild service. Förvaltningen har fått ett kostnadsförslag och ritning
på den förändring som föreslås i utemiljön. Enligt förslaget krävs
stora förändringar i utemiljön och utöver plattsättning av uteplats tex
breddning av väg, grind och en stödmur.
Bakgrund
På Hammarvägen bor många äldre brukare och flera är rullstolsburna. Entrén och uteplatsen behöver anpassas för att underlätta för
brukarna att kunna vistas utomhus på ett säkert sätt.
Ekonomi
Kostnaden för att fastighetsägaren skall genomföra förändringarna
har föreslagits regleras i ett tilläggsavtal till hyresavtalen som skulle
sträcka sig över tre år och 430 228 kr/år vilket medför en total kostnad om 1,3 milj Kr. Beloppet motsvarar förvaltningens totala investeringsbudget de närmaste tre åren. Det är en mycket omfattande investering i en lokal som kommunen hyr av en annan fastighetsägare.
Sundsvalls kommun driver sex bostad med särskild service för personer med psykiska funktionhinder. I nuläget är det endast boendet
på Skolgatan i Kvissleby som är i kommunens egna lokaler. Boendet
på Toppstigen i Kvissleby står under avveckling och ett nytt boende
Igeltjärn vid sjukhuset kommer öppna januari 2021. Igeltjärn är en
nybyggd kommunal fastighet.
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Kontrakten för våra boenden ser ut som följande;
- Hammarvägen t.o.m. 2021-03-31 – förlängs 1 år i taget
- Finstavägen t.o.m. 2021-12-31 – förlängs 3 år i taget
- Midälvavägen t.o.m. 2020-09-30 – förlängs 3 år i taget
- Skolgatan t.o.m. 2021-05
- Bataljonsvägen 3, inflyttning i september 2019.
Uppsägningar måste göras nio månader innan hyreskontraktet går ut
annars förlängs kontraktet. I stället för att göra mycket stora investeringar i privata fastigheter anser förvaltningen att man först ska se
över möjligheten att hitta andra, bättre anpassade lokaler.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Magnus Haak (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-20.
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202008-13, § 57
____
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§ 124 Lokalfrågan för Slink In – muntlig information
(IAN-2020-00173)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendet
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2020-06-17, § 97:
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, och
att nämnden får en återkoppling till sammanträdet 2020-08-26 över
hur arbetet med en lösning på Slink Ins verksamhet har gått.
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 hittade
ingen möjlighet att samlokalisera Slink In med andra förvaltningar/verksamheter i Kårhuset. Slink In har tillfälligt flyttat till lokaler
på Villagatan.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202008-13, § 59.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-26

27

§ 125 Återkoppling, förstärkning av individstöd
för att skapa förutsättningar för en mer flexibel
verksamhet med förmåga att ta emot och verkställa den ökande mängden beslut av mer omfattande karaktär, utifrån ny riktlinje rörande bostad
med särskild service
(IAN-2020-00007)
Beslut
Nämnden beslutar
att personalresurserna på Individstöd utökas med fyra tjänster genom
föreslagen finansiering. Utökningen förväntas efter vidtagna åtgärder
innebära en reducering av underskott med 2,1 milj kr, 2021,
att nämnden får en återrapportering av de ekonomiska effekterna gällande individstödet till juni 2021, samt
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för införande av
IT-baserat planeringsverktyg.
Ärendet
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i 2020-03-25 att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda hur individstöd behöver förstärkas
för att skapa en mer flexibel verksamhet med kapacitet att verkställa
en ökad mängd beslut om mer omfattande behov av insatser. Enskilda beviljas i dagsläget individstöd för mer omfattande behov av
vård, stöd och omsorg för att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i
ordinärt boende och minska behoven av bostad med särskild service.
Detta ställer ökade krav på verksamheten individstöd.
Bakgrunden till beslutet är förvaltningens översyn av hemmaplanslösningarna.
Bakgrund
Individstöd riktar sig till personer mellan 18-65 år, där behov av stöd
uppstått p.g.a. av psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, lindrig utvecklingsstörning samt missbruk. Behoven kan vara mångfacetterade och det kan förekomma en kombination av svårigheter, såsom exempelvis vid samsjuklighet.
Sundsvalls individstöd arbetar utifrån biståndsbeslut där uppdragen
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innefattar insatserna hemliv, stödjande tillsyn, struktur och planering,
aktivitet och telefonservice.
Individstöd är en praktisk och social stödinsats med syfte att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. Centralt i stödet är den
enskildes delaktighet och att den boende och individstödjaren gör
aktiviteter tillsammans såväl i som utanför bostaden. Det utförs som
ett stöd i ”det vanliga livet”. Stödet syftar till att ge personer med
psykisk funktionsvariation ett socialt sammanhang, som ökar självkänslan och ingjuter hopp och som på sikt kan möjliggöra ett självständigt liv.
Individstöd – ökad efterfrågan
De senaste åren har antal klienter med beslut om individstöd gradvis
ökat, samtidigt som flera av dessa beslut är av en mer omfattande karaktär. Omfattningen av stödbehov kan i vissa fall innebära dagliga
insatser och för somliga klienter så uppgår behovet av stöd till flera
ggr per dag. Verksamheten ska således kunna uppfylla en variation
av insatser samtidigt som alltfler klienter har behov av stöd flera ggr i
veckan.
Då antal klienter med beslut om Individstöd ökar, så har även antal
timmar (utförd tid) som individstöd verkställt ökat. I jmf mellan
första halvåret för 2019 och 2020 så har genomsnittet för antal klienter ökat med 36 individer. Vid jämförelse av antal individer som har
insatsen individstöd i juni är det 53 fler, en ökning på 25 %. Gällande
utförd tid så har det skett en ökning med 172 timmar. Så här ser jmf
ut första halvåret för 2019 och 2020 gällande antal klientärenden
samt antal utförda timmar.
Antal klienter
2019
Jan
121
Feb
122
Mars
121
April
160
Maj
153
Juni
150

Antal utförda timmar
2020
151
Jan
165
Feb
167
Mars
181
April
174
Maj
203
Juni
Totalt timmar
Genomsnitt

2019
510
440
477
477
526
398
2828 h

2020
518
538
602
815
782
605
3860 h

471
h/mån

643
h/mån

Resurser för att möta efterfrågan
Individstöd har en grundbemanning på 15 heltidstjänster, men har
idag en tillfällig utökning med två tjänster, då det gjorts en omfördelJusterandes signatur
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ning av resurser inom verksamheten samt att vi kunnat nyttja de statliga stimulansmedlen för psykisk ohälsa.
Det är många faktorer som spelar in för att kunna beräkna verksamhetens faktiska bemanningsbehov. Antal klienter, utförda timmar,
antal återbud, resetid, omfattningen kring varje uppdrag, planeringstid – allt ska vägas samman, samtidigt som det skiftar över tid. Individstöd saknar ett effektivt planerings- och uppföljningssystem vilket
innebär att personalen gör detta för hand med det resultatet att det tar
tid från klientarbete samt innebär också en ökad risk för missar. Men
trenden är tydlig, Individstöd har allt fler ärenden.
För att uppfylla kraven på flexibilitet utifrån brukarens perspektiv
och behov samtidigt som man verkställer fler beslut så krävs det en
anpassning av bemanningen till ökade volymer samtidigt med införande av ett IT-baserat planeringsverktyg. Flexibelt arbetssätt ställer
även krav på att personalen har förutsättningar att anpassa sina uppdrag inom arbetstiden.
Förvaltningens bedömning är att Individstöd behöver ha ytterligare
personalresurser för att klara av att möta nuvarande och framtida behov hos målgruppen. Som det ser ut just nu så är behovet att bemanna ytterligare med fyra tjänster. Skulle det uppstå tid över kan
man nyttja personalen som vikarie på våra boenden.
Ekonomi
Två tjänster är finansierade året ut och from 2021 är det förvaltningens bedömning att samtliga fyra tjänster kan finansieras genom en
fortsatt omfördelning av resurser inom verksamhetsområdet enligt
följande;
I samband med att Igeltjärn öppnar kommer fem personer som nu är
tillfälligt placerade externt att flytta till Igeltjärn. Fyra av dessa placeringar motsvarad den minskning av antal platser på Toppstigen som
skett sedan 2019. Snittpris för externa placeringar i socialpsykiatrin
är 2 600 kr/dygn eller 949 000 kr/år och placering. Fem placeringar
motsvarar en kostnad på 4.7 milj kr.
Den totala kostnaden inkl lön, semester, vikarier, OB och PO är beräknad till ca 525 000 kr/årsarbetare/år för individstöd 2020. Kostnaden för fyra årsarbetare uppgår således till 2,1 milj kr.
Prognosen för externa placeringar är minus 2 milj kr, detta förklaras
framför allt av det minskade antalet ordinarie platser i kommunens
boenden och att fem personer är tillfälligt placerade i stödboende.
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Dessa fem kommer erbjudas plats på Igeltjärn med inflytt i början av
2021. Ytterligare 2-3 personer kommer erbjudas plats, men har möjlighet att tacka nej utifrån hur deras beslut ser ut och att de bott mellan 10-15 år i aktuellt boende.
Det är förvaltningens bedömning att både det budgetunderskott som
finns samt kostnaden för dessa tjänster motsvarar de tillfälligt högre
kostnader på externa placeringar som idag finns i avvaktan på att
Igeltjärn öppnar. Att förstärka individstöd och kunna jobba i fler
ärenden med omfattande behov bedöms även leda till minskade behov av nya boendeplaceringar och att behovet av dessa fem externa
placeringar då inte kommer kvarstå. Det är därför förvaltningens bedömning att kostnaden för externa placeringar ska kunna minskas
med 2,1 milj kr 2021.
Vid utebliven förstärkning av boendestöd kommer behovet av fler
tillfälliga/akuta boendelösningar att fortsatt finnas.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet.
Jonas Väst (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar på en
tilläggsattsats att nämnden får en återrapportering av de ekonomiska
effekterna gällande individstödet till juni 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-20.
____
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§ 126 Återkoppling om Gävle kommuns arbetssätt
kan implementeras alternativt anpassas för implementering i Sundsvall gällande uppsökande/förebyggande arbete LVM
(IAN-2020-00007)
Beslut
Nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att utforma ett motivationsteam med
två medarbetare vid Myndighetsutövning missbruk och psykisk
ohälsa,
att verksamheten bedrivs på prov under perioden 2021-01-01–202206-30 med en förväntad nettokostnadsbesparing på 2,1 – 2,7 milj kr,
samt
att verksamheten med de ekonomiska effekterna utvärderas i september 2021 samt i mars 2022.
Ärendet
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2020-03-25 att ge
förvaltningen i uppdrag att inhämta fördjupad information om Gävle
kommuns arbetssätt i ärenden som var aktuella för tvångsvård samt
klargöra om detta arbetssätt kan implementeras alternativt anpassas
för implementering i Sundsvall.
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. Av tillgänglig statistik framgick att Gävle kommun hade fler LVM-utredningar men
färre beslut om vård med stöd av LVM än Sundsvall och kännedom
fanns i förvaltningen att de prövat ett nytt arbetssätt. LVM-vård är
kostsam vård och har låg effekt och ett förändrat arbetssätt skulle
kunna leda till såväl sänka kostnader som en förbättrad vård för den
enskilde.
Gävle kommuns arbetssätt
Gävle kommun startade i maj 2019 ett projekt som heter Ambulerande Motivationsteam, AMT, med mål att minska antalet tvångsvårdsansökningar till Förvaltningsrätten. Gävle kommun inleder
LVM-utredning på ca 98 % av alla inkomna LVM-anmälningar från
Regionen. De fåtal som man ej inleder på är uppenbarligt felskrivna
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anmälningar. Under 2019 inledde man över 200 LVM-utredningar
och ca 100 st. första halvåret i år. Kommunen består av ca 100 000
invånare.
Direkt när en LVM/LVU-utredning inleds kopplas två personer ur
AMT på och har till syfte att arbete vid sidan om den utredande socialsekreteraren under hela LVM-utredningen och även längre än så. I
Gävle kallas dessa personer behandlare, men det är ett missvisande
namn då de faktiskt inte arbetar med behandling utan de arbetar med
skapa/öka klientens motivation till att motta frivillig vård. AMTbehandlaren är den person som arbetar närmast klienten genom att
stötta denne till att ta emot erforderlig hjälp och stöd, kontakt med
myndighetspersoner, följer med på nödvändiga möten mm. AMTteamet arbetar även obekväm arbetstid.
AMT-personen stämmar alltid av allt med utredande socialsekreterare som tack vare AMT kan fokusera på utredningarbetet och inte på
kontakten med den enskilde. AMT är anställda av missbruksenhetens
myndighetsutövning. Personerna anställda i AMT har dock ingen
myndighetsutövning. I Gävle består AMT av en arbetsledare och fem
behandlare. Man arbetare alltid två och två i ärenden p.g.a. säkerhet
och att det alltid skall finns personal som känner till ärendet. AMT
arbetar inte efter någon specifik metod förutom MI utan de förespråkar relationen och alliansen till den enskilde som framgångsfaktorer.
I dialog med Gävle hade IVO uttalat att det är bättre med fler och
längre LVM-utredningar för att kunna följa individens förmåga att ta
till sig frivilliga instanser. Gävle poängterar att den mest verksamma
frivilliga insats under projektet har varit Individuellt anpassat stöd
och inte de traditionella manualbaserade programmen.
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Tabell 1: Antal beslut insatser inom socialtjänsten efter avslutad utredning
enligt 7§ LVM. 2017 – 2019, Gävle kommun.
Insatser
Ingen insats inom socialtjänsten
Öppen insats inom socialtjänsten
HVB, SoL, placering
HVB, LVM, placering

Total

2017

2018

2019

43

99

113

31 %

46 %

48 %

62

81

89

45 %

38 %

38 %

16

16

18

12 %

7%

8%

16

20

13

12 %

9%

6%

137

216

233

100%

100%

100%

Sundsvalls kommun
I Sundsvall hanteras alla anmälningar i ärenden som inte är aktuella i
mottagningsgruppen och anmälningar på personer med pågående
kontakt av myndighetsutövningen missbruk och psykisk ohälsa. Rutinerna skiljer sig åt, framför allt p.g.a. den aktuella kännedom som
finns när en person har en pågående kontakt. Gemensamt är att en
första bedömning görs vid samtliga inkomna anmälningar om skäl
finns att agera akut, detta innebär att någon form av åtgärd vidtas
samma dag. Mottagningens kontakt med personen avslutas efter beslut om utredning inleds eller ej men arbetet kan fortsätta på myndighetsutövning missbruk och psykisk ohälsa utifrån den pågående kontakt som fanns även om anmälan avslutas utan åtgärd. Handläggningstiden för en LVM-anmälan varierar från en dag till flera veckor.
Socialtjänsten kan också inleda LVM-utredning av annan anledning
än att en LVM-anmälan inkommit tex utifrån egen kännedom eller
anmälan från anhörig.
Tabell 2: Antal och andel LVM-anmälningar som leder till beslut om
utredning enligt 7§ LVM. 2017-2019, Sundsvall kommun
Anmälan
LVM-anmälan
Andel där utredning inletts

Justerandes signatur

2017

2018

2019

66

67

74

88%

89%

83%

Sundsvalls kommun inleder LVM-utredning på en lägre andel LVManmälningar än Gävle kommun men skillnaden är inte så stor att den
motsvarar den högre mängd LVM-utredningar som Gävle inlett totalt. Vid en rättssäker hantering bör i det närmaste alla LVMUtdragsbestyrkande
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anmälningar leda till LVM-utredning och införs arbetsmodellen
kommer antalet LVM-utredningar att öka även i Sundsvall.
Tabell 3: Antal LVM-utredningar 2017-2019, Sundsvalls kommun.

LVM-utredning

2017

2018

2019

54

60

71

Tabell 4: Antal beslut insatser inom socialtjänsten efter avslutad utredning enligt 7§ LVM. 2017-2019, Sundsvalls kommun.
Insatser
Ingen insats inom socialtjänsten
Hemmaplanslösning
SoL, extern placering
HVB, LVM placering

Total

2017

2018

2019

20

11

18

37%

18%

25%

4

4

13

8%

7%

18%

14

23

24

26%

38%

34%

16

22

16

29%

37%

23%

54

60

71

100%

100%

100%

Hemmaplanslösning inkluderar öppenvård, öppenvård och stödboende, samtalskontakt och personligt stöd med socialsekreterare. Extern placering inkluderar HVB, Stödboende, familjehem och konvalescens.
Sundsvalls kommun ansöker om vård med stöd av LVM i betydligt
större andel av inledda utredningar än vad Gävle gör men i antal skiljer det sig inte i någon större utsträckning. Gävle har sänkt andelen
utredningar som leder till ansökan om LVM-vård från 12 % till 6 %.
I Sundsvall kan man se en tillfällig ökning 2018 och sedan en återgång 2019. Noterbart är att en mycket större del av utredningarna under 2018 genomfördes på yngre personer. Medianåldern 2018 var 27
år. 2017 och 2019 var den 35 år. Kvarstår gör dock att Sundsvalls
kommun ansöker om vård med stöd av LVM i som minst 25 % av
ärendena de senaste tre åren. I Sundsvall är det vanligare med externa
HVB-placeringar. Det är mindre vanligt att avsluta utredning utan
någon insats alls och med beslut om någon insats på hemmaplan.
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Tabell 5: Kostnader för vård på SiS-institution 2017-2019,
Sundsvalls kommun. Tkr.
Kostnader SiS totalt

2017

2018

2019

9403

13430

11636

Observera att vårdbeslut taget i slutet av året kommer innebära kostnader även nästkommande år. Därav minskar/ökar inte kostnader i
direkt proportion till antalet tagna beslut samma år. Socialtjänsten
arbetar alltid för att genomföra en placering enligt 27§ LVM. Då
upphör delar av kostnaden till SiS men andra vårdkostnader uppstår.
Dygnskostnaden för SiS är för 2019 4650 kr/dygn.
Sammanfattande bedömning
I Sundsvall inleds färre LVM-utredningar och en större andel av utredningarna leder till en ansökan om vård med stöd av LVM. Det är
inte möjligt att svara på varför det ser ut så men det är möjligt att rutinerna kring när en LVM-utredning inleds skiljer sig åt kommunerna
emellan. Det är också möjligt att sjukvården i Gävle gör LVManmälan tidigare än vad vår region gör.
Om man tittar på antal beslut om vård med stöd av LVM skiljer sig
kommunerna mindre åt. Gävle minskade antalet ansökningar om vård
med LVM efter att de införde sitt nya arbetssätt med 35 % och halverade andelen utredningar som ledde till en ansökan om vård med stöd
av LVM. Detta talar för att införandet av arbetsmodellen medfört
minskade behov av vård med stöd av LVM. Både insatser i öppenvård och på HVB är relativt oförändrade sedan införandet utan det är
framför allt beslut om att avsluta utredning utan insats som har ökat.
Detta talar för att arbetsmodellen framför allt är framgångsrik för att
förändra enskildas situation i tillräckligt stor utsträckning så inte fara
för liv längre föreligger. Detta innebär i sin tur att kommunens behandlingsresurser i större utsträckning läggs på de som har tillräcklig
motivation att göra en förändring.
Det är inte ovanligt att en klient väljer att genomgå en behandling på
HVB för att socialtjänsten inte ska ansöka om LVM-vård, men att
motivation saknas och att behandling avbryts med återfall i missbruk
som följd. På ett mer kvalitativt plan upplevs arbetssättet av enhetschef i Gävle som framgångsrikt och har även medfört en högre rättssäkerhet då utredning inleds vid i det närmaste samtliga LVManmälningar vilket lagstiftningen säger.
Utgångspunkten i våra kommuner bedöms vara för stora för att
Sundsvall, utifrån Gävles utfall, ska kunna dra slutsatser på andel
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minskade LVM om arbetssättet införs även i Sundsvall. Däremot bedöms metoden haft effekt i det minskade behov av vård med stöd av
LVM som Gävle kommun ser varför det finns anledning att även
prova detta arbetssätt i Sundsvalls kommun.
Ett motiverande team kan fokusera på att arbeta förebyggande och
motiverande med de LVM-anmälningar som inkommer och de LVMutredningar som inleds med målsättning att minska andelen LVMutredningar som leder till beslut om insats med vård enligt LVM. Effekten bör mätas på antal beslut/insats om vård med stöd av LVM
och minskade kostnader för institutionsvård på Statens institutionsstyrelse, SiS. Teamet skulle sannolikt också bidra till en minskad
kostnadsökning om antalet LVM-utredningar steg kraftigt. I Gävle
minskade antalen ansökningar om vård med LVM från 20 till 13
samtidigt som antalet utredningar ökade från 216 till 233.
Då man i Gävle lyfter möjligheten till individuellt anpassad behandling bör starten ske i samband med eller efter att övriga utvecklingsområden i kommunens öppenvård som nämnden redan beslutat om
har genomförts.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Jonas Väst (S) yrkar på att de ekonomiska effekterna ska belysas i
utvärderingen. Nämndens ledamöter stödjer bifallsyrkandet.
Den tredje att-satsen får följande ändring utifrån förvaltningens förslag:
att verksamheten med de ekonomiska effekterna utvärderas i september 2021 samt i mars 2022.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202008-13, § 56.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-20.
____
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§ 127 Ansökningar till 2021 års yrkeshögskoleutbildningar
(IAN-2020-00021)
Beslut
Nämnden beslutar
att förvaltningen söker de aktuella yrkeshögskoleutbildningar som
redovisas för nämnden.
Ärendet
En gång per år har kommuner och andra organisationer möjlighet att
till Myndigheten för yrkeshögskolan ansöka om att bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Beviljade utbildningar finansieras med statsbidrag.
Ansökningar för att bedriva utbildningar 2021 skall vara myndigheten för yrkeshögskolan tillhanda senast 2020-09-14.
Utbildningar planerade att söka
Nysök
Arbetsmiljöingenjör
Informationssäkerhetssamordnare
Omsök
Paralegal/juridisk handläggare
Medicinsk sekreterare/vårdadministratör
Säkerhetssamordnare
Barnspecialistundersköterska
Överläggning
Kerstin Nordensson redovisar ärendet och svarar på ledamöternas
frågor.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202008-13, § 64.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-03.
____
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§ 128 Verksamhetsuppföljning Vuxenutbildningen,
2019
(IAN-2020-00236)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna Vuxenutbildningens verksamhetsuppföljningen för
2019.
Ärendet
Vuxenutbildningen presenterar verksamhetsuppföljning för 2019.
Bakgrund
Vuxenutbildningen har under 2019 haft goda ekonomiska förutsättningar vilket har medfört att i stort sett alla behöriga elever har kunnat antas till utbildning. En del yrkesutbildningar har haft fler sökande än platser. Vuxenutbildningen har då via vägledning vid visat
intresse kunnat erbjuda andra yrkesutbildningar både i egen eller extern regi.
Allt fler elever som läser allmänna kurser både på grundläggande
men framför allt på gymnasial nivå tenderar att välja att läsa på distans via våra externa utbildningsanordnare och allt färre läser via
våra platsbundna utbildningar. Det är en utveckling vi sett under ett
antal år efter att vi öppnat upp för elevens eget val.
Under året har vuxenutbildningen ändrat/minskat antalet antagningstillfällen med avsikten att öka värdet på en utbildningsplats, man ser
ännu blygsamma resultat av den åtgärden.
Vuxenutbildningen har behöriga lärare inom alla ämnesområden,
dock finns en brist inom framför allt svenska som andraspråk och
yrkeslärare inom vård och omsorg. Det är två områden med succesivt
ökad efterfrågan.
Under året har man inom ledningsgruppen haft vikarierande rektor
och biträdande rektor och som ett led i byggandet av ny förvaltning.
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen förbereder för en ändrad
ledningsorganisation med sex rektorer och en verksamhetschef/skolchef.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-08-26

39

Uppdrag under året utifrån omorganisationen:
- Öka digitaliseringen inom verksamheten, både pedagogiskt och
administrativt.
- Effektivisering av verksamhetsstöd
- Öka andelen godkända betyg
För att närma oss effekter av dessa uppdrag har rektorsgruppen arbetat med två stora fokusområden. Det ena har handlat om processerna
före och efter studier. Hur sker mottagande, antagning mm? Man har
skapat e-verktyg i ett antal processer som ska både öka rättssäkerheten och effektivisera vårt arbete. Det andra området har fokuserat på
elevens tid under pågående studier, dvs utbildningsprocessen.
Överläggning
Kerstin Nordensson redovisar ärendet och svarar på ledamöternas
frågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-08-20.
____
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§ 129 Delegation av beslutanderätt och förordnanden i ärenden om utreseförbud enligt lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
(IAN-2020-00009)
Beslut
Nämnden beslutar
att delegera beslutanderätten till individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott i ärenden enligt 31 b § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att hos Förvaltningsrätten ansöka om utreseförbud,
att delegera beslut enligt 31 c § LVU gällande omprövning och upphörande av utreseförbud till individ- och arbetsmarknadsnämndens
individutskott,
att delegera beslut enligt 31 d § LVU om tillfälligt utreseförbud till
individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott,
att delegera beslutanderätten i ärenden om upphörande av tillfälligt
reseförbud enligt 31 g § LVU till individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott,
att till individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott delegera
beslut enligt 31 i § LVU om ett tillfälligt undantag från beslutat utreseförbud,
att utöver nämndens ordförande Christiane Rüdiger (V) förordna ledamöterna Jonas Väst (S), Frida Burman (S), Thomas Burman (M)
och Jan-Ola Andersson (C) att fatta beslut om tillfälligt utreseförbud
enligt 31 d § LVU och upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt
31 g LVU i situationer som är så brådskande att individutskottets beslut inte kan avvaktas.
Ärendet
Från och med 2020-07-01 finns ett utreseförbud i lag (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utreseförbudet ska
skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap, en
äktenskapsliknande förbindelse eller för att könsstympas. Individoch arbetsmarknadsnämndens delegationsordning behöver kompletteras med anledning av förändringarna i lagstiftningen.
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Bakgrund
Utreseförbud regleras i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU). För att ett utreseförbud ska kunna meddelas
krävs att det föreligger en påtaglig risk för att barnet förs utomlands
eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas (31 a § LVU). Utreseförbudet
kräver inte något samtycke från vårdnadshavaren eller den unge.
Förvaltningsrätten beslutar om utreseförbud efter ansökan från socialnämnden (31 b § LVU), på motsvarande sätt som gäller för beredande av vård enligt 4 § LVU.
Om ett utreseförbud har meddelats ska socialnämnden inom sex månader från dagen för beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra.
Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från
den senaste prövningen. Om det inte längre finns skäl för ett utreseförbud ska socialnämnden besluta att utreseförbudet ska upphöra. Ett
utreseförbud upphör senast när den unge fyller 18 år (31 c § LVU).
I vissa situationer krävs det att socialnämnden agerar omedelbart.
Nämnden har därför möjlighet att besluta om tillfälligt utreseförbud
om det är sannolikt att ett utreseförbud behövs, och rättens beslut om
utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att den unge
förs utomlands eller lämnar Sverige (31 d § första stycket LVU). Om
socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas,
får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden
har förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
När socialnämnden har ansökt om utreseförbud, får också rätten besluta om ett tillfälligt utreseförbud (31 d § LVU). En kopia av ett beslut om tillfälligt utreseförbud ska genast skickas till Polismyndigheten (23 c § 2 passförordningen). Om socialnämnden har beslutat om
ett tillfälligt utreseförbud ska beslutet underställas förvaltningsrätten
inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Om beslutet inte har
underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, upphör det tillfälliga utreseförbudet (31 e § LVU).
Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt utreseförbud ska socialnämnden besluta att detta genast ska upphöra (31 g § LVU). Bestämmelserna om tillfälligt utreseförbud motsvarar vad som gäller för
beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU.
Socialnämnden får för en viss resa besluta om ett tillfälligt undantag
från ett utreseförbud. Ett sådant beslut får endast fattas om det inte
finns någon risk för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige
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eller under resan förs eller beger sig till annat land i syfte att ingå
äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas
(31 i § LVU). Exempel på när beslut om undantag kan fattas är för
skolresor eller om barnet är placerat i familjehem kan semesterresor
med familjehemmet tillåtas. Bestämmelsen ska användas restriktivt
och nämnden behöver i varje enskilt fall noga överväga risken att
barnet förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap
eller könsstympas.
Förvaltningens överväganden
Ansökan om utreseförbud, beslut om tillfälligt utreseförbud och beslut om tillfälligt undantag från ett reseförbud kan endast delegeras
till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i
nämnden enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen. Förvaltningen föreslår
att ansökan om utreseförbud enligt 31 b § LVU, omprövning och
upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU samt att beslut om
tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU, upphörande av tillfälligt
utreseförbud 31 g § LVU och undantag från utreseförbudet enligt 31 i
§ LVU delegeras till individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott.
Enligt 31 d § LVU kan socialnämndens ordförande eller någon annan
ledamot som nämnden har förordnat besluta om tillfälligt utreseförbud i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Dessa beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
I brådskande situationer när beslut om tillfälligt utreseförbud krävs
och individutskottets beslut inte kan avvaktas föreslår förvaltningen
att samma ledamöter som förordnats att fatta beslut om omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU förordnas att fatta beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU.
De ledamöter som förordnats att fatta dessa beslut är förutom nämndens ordförande Christine Rüdiger (V), vice ordförande Jonas Väst
(S), Frida Burman (S), Thomas Burman (M) och Jan-Ola Andersson
(C).
Vidare föreslår förvaltningen att beslut om upphörande av tillfälligt
utreseförbud enligt 31 g § LVU delegeras till samma ledamöter som
ovan i de fall individutskottets beslut inte kan avvaktas.
Beslutsfattandet i ärenden om utreseförbud kommer genom detta förslag att följa samma ordning som beslutsfattandet gör i nuläget vid
beslut om ansökan om vård och omedelbart omhändertagande enligt
LVU.
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Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202008-13, § 66.
Tjänsteskrivelse, 2020-07-02.
____
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§ 130 Redovisning av anmälningsärenden, augusti 2020
(IAN-2020-00053)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
Ärendet
Följande anmälningsärenden redovisas till nämnden.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- 2020-06-11, meddelande och beslut om tillsyn.
Statens Institutionsstyrelse, SiS
- 2020-06-23. Förändrade vårdavgifter för placeringar av ungdomar
vid SiS.
Region Västernorrland
- 2020-06-12. Studie, Covid-19 hos nyanlända.
Kommunstyrelsens personalutskott
- Protokoll 2020-06-16, § 16. ”Årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2020”.
- Protokoll 2020-06-16, § 17. ”Uppföljning av sjukfrånvaro, juni
2020”.
- Protokoll 2020-06-16, § 18. ”Organisation och befattningsstruktur
för Sundsvalls kommuns HR-funktion”.
Kommunstyrelsen
- 2020-06-08, § 131. ”Revidering av riktlinje för visselblåsning –
återremitterat ärende”.
Kommunfullmäktige
- 2020-06-22, § 112. ”Mål- och resursplan 2021-2022 med plan för
2023 och 2024”.
- 2020-06-23, § 120. ”Ordförandeförslag för att möta drogsituationen i Sundsvall”.
- 2020-06-23, § 130. ”Kompletteringsbudget 2020”.
- 2020-06-23, § 135. ”Översyn av fastighetsstrategi för Sundsvalls
kommun”.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-08-19.
____
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§ 131 Övrigt

(IAN-2020-00002)

Ärendet
Ingen övrig fråga har anmälts.
____
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