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Justering
Utöver ordföranden ska Thomas Burman (M) justera dagens protokoll. Ersättare är Marcus Hellström (L).
____
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§ 132 Förvaltningsdirektören informerar
(IAN-2020-00139)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
Ärendet
Denise Wallén ger följande information:
- Måttlig påverkan på Corona i förvaltningen, heller ingen påverkan
på antalet anmälningar och på ansökningar om försörjningsstöd.
En gång i veckan ges en lägesbild om Corona till länsstyrelsen.
- En stor del av förvaltningens dagliga arbete är om ekonomin.
- En chefsdag har hållits med betoning på tillitsbaserat ledarskap.
- Tisdag 6 oktober är det medarbetardag.
- Den dagliga verksamheten har börjat öppna successivt.
- Extra tjänster har påbörjats.
Caroline Sundström frågar om anmälningar i våld i nära relationer
har några kopplingar relaterat till Corona. Denise Wallén och Eva
Leijon svarar att det finns inga antydningar till några kopplingar mot
Corona samt att antalet anmälningar har heller inte ökat.
Annika Backström informerar nämnden om det gemensamma verksamhetsstödet och alternativen för nämndssekreterarnas organisatoriska tillhörighet.
____
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§ 133 Information kring förvaltningens arbete med
verksamhetsplan 2021 med tillhörande kostnadseffektiviseringar
(IAN-2020-00224)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna tidsplanen för arbetet med kostnadseffektiviseringar
tillhörande åtgärdsplan, samt
att godkänna återrapporteringen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag, utifrån beslut om
mål- och resursplan 2021-2022, att utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive
reglementen och ansvarsområden utarbeta Verksamhetsplan för år
2021.
Nämndernas fastställda verksamhetsplaner för år 2021 ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 2020-11-30.
Tidsplanering för Individ- och arbetsmarknadsnämndens budgetarbete:
- September - Information/Uppstart nämndens budgetarbete
- Oktober - Preliminärt förslag budget och åtgärdsplan
- November - Fastställande och beslut av Verksamhetsplan 2021 i
IAN.
Vid uppstarten av budgetarbetet behövs en diskussion om bl.a.
nämndens möjliga ambitionsnivåer utifrån kommunfullmäktiges
budgetram, vilken slags vägledning som förvaltningen kan förväntas
av nämnden och eventuella satsningar.
Överläggning
Anette Ståby och Peter Timståhl redovisar ärendet.
____
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§ 134 Delårsrapport Individ- och arbetsmarknadsnämnden Januari - Augusti 2020
(IAN-2020-00023)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna upprättad delårsrapport per 2020-08-31, samt
att nämnden, som i delårsrapport 1, upprepar begäran att hos kommunstyrelsen anhålla om en utökad budgetram för 2020 på 1,4 miljoner kronor avseende tillkommande hyres- och verksamhetskostnader
p.g.a. flytt från Växthusstigen till Bataljonsvägen.
Ärendet
En delårsrapport för Individ- och arbetsmarknadsnämnden perioden
Januari - Augusti 2020 är framtagen. Resultatet för perioden är -25,3
milj kr. Prognosen för helåret 2020 är -53 milj kr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månadsrapport för juli.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen har tagit fram en prognos som visar på -53 milj kr,
men prognosen präglas av stora osäkerheter. I delårsrapporten pekas
de områden ut där det råder störst osäkerhet kring den ekonomiska
utvecklingen.
Man ser inga möjligheter att nå en budget i balans för år 2020, vilket
även noterades vid Individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-01-29 §28 i anslutning till ärendet.
Förvaltningen kommer under under hösten att ta fram en plan för att
Individ- och arbetsmarknadsnämnden ska vara i balans till 2021-1231.
Inför år 2020 har inte uppkomna kostnader under år 2019 kompenserats gällande flytt från Växthusstigen till Bataljonsvägen avseende
tillkommande boendeplatser inom omsorgen om funktionshindrade.
Kommunstyrelsen har inte budget i sin ram 2020 som kan fördelas
till förvaltningen som tidigare år. Kommunstyrelsen har enbart signalerat till politiken eventuella behov 2021 och avstämning kvarstår för
2020. Enligt gällande regelverk och principer vid utökning av tillkommande boendeplatser samt kapitalkostnader avseende verksamJusterandes signatur
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hets- och arbetsmiljöanpassningar i kommunens fastigheter har förvaltningarna fått 100 procent av verksamhetskostnaderna och 2/3 av
hyreskostnaderna kompenserade. Utifrån regelverket föreslår förvaltningen att nämnden ånyo begär 1,4 milj kr i utökad budgetram för
2020.
Överläggning
Anette Ståby, Peter Timståhl redovisar den ekonomiska delen i ärendet.
Anders Sjölander tar upp nämndens måluppfyllelser samt svarar på
ledamöternas frågor.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202009-17, § 69.
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-09-03.
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.
____
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§ 135 Intern kontrollplan - delrapport 2, 2020
(IAN-2020-00016)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna internkontrollplanens delrapportering två.
Ärendet
Delrapport två utifrån uppföljning av nämndens interna kontrollplan
för 2020.
Bakgrund
Nämnden har fattat beslut om en intern kontrollplan för 2020. Uppföljning av denna ska redovisas för nämnden i samband med delårsrapporter och årsredovisning. I planen för 2020 ingår att följa upp:
- Uppföljning av verksamheterna, resultat/ekonomi
- Överlämnande av ärenden mellan och inom verksamheter
- Omorganisationsarbetet
Ärendets tidigare handläggning
Beslut om intern kontrollplan i februari 2020 samt delrapport i maj
2020.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen har utifrån den interna kontrollplanen påbörjat att utföra de kontrollmoment som finns angivna i planen. Förvaltningen
följer löpande kontrollpunkterna.
Uppföljning av verksamheterna, resultat/ekonomi
I den interna kontrollplanen fanns en farhåga om otillräcklig ekonomisk styrning och att målen inte skulle uppnås. Fokus på vad som
skulle följas upp var prognossäkerheten och genomförande av besparingar.
- Ekonomerna har, tillsammans med verksamhetscheferna, träffat
alla enhetschefer för att gå igenom ekonomin inom respektive enhet
inför delårsrapport 1. Inför delårsrapport 2 har träffar skett med de
enhetschefer som har störst avvikelser vad gäller ekonomin.
- Ekonomichefen följer regelbundet upp beslutade besparingar med
ledningsgruppen.
Justerandes signatur
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- Prognosen kvarstår från delårsrapport 1, men delvis omfördelat
mellan verksamheter. Dock fortfarande osäkert hur Coronakrisen
kommer påverka förvaltningens ekonomi, men en större säkerhet mot
tidigare under året.
Överlämnande av ärenden mellan och inom verksamheter
Det finns personer inom daglig verksamhet som är aktuella både
inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Individ- och arbetsmarknadsförvaltingen. Det fanns en farhåga att dessa riskerade hamna
mellan stolarna och på så sätt fara illa. Hittills har inte farhågorna
infriats:
- Ansvariga chefer bedömer att dialogen mellan förvaltningarna fungerar mycket bra när det gäller personer inom daglig verksamhet.
Samarbetet fungerade bra när det gällde nedstängning av verksamheter i samband med Coronakrisen. Och fortsätter nu i höst när verksamheterna börjar öppna igen.
- Det negativa (som inte rör samarbetet) är att personer nu under Coronakrisen gått miste om en verksamhet som är viktig för deras välbefinnande
Omorganisationsarbetet
I den interna kontrollplanen fanns en farhåga att arbetet med omorganisationen skulle leda till för hög arbetsbelastning för nyckelpersoner inom förvaltningen. Hittills har farhågorna inte infriats:
- Sjukskrivningarna ökade kraftigt i mars, men lägre sjukfrånvaro
över sommaren.
- Sjukskrivningarna hittills bedöms inte vara p.g.a. omorganisationen.
- Verksamhetscheferna bedömer att sjukskrivningarna i mars var
p.g.a. åtgärder som vidtagits p.g.a. Coronakrisen. Tillbakagången
därefter beror till största delen på att många arbetar hemifrån och att
det varit semesterperiod.
- Det som hittills skapat en viss stress som skulle kunna leda till sjukskrivningar bland nyckelpersoner är beslutade besparingar, tänkbara
framtida besparingar samt Coronakrisen. Dock inget som tyder på att
det hittills har lett till sjukskrivningar.
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

10

Övrigt
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration hade
under flera år med Registrerings- och rapporteringsrutiner med i den
interna kontrollplanen för att säkerställa att statistiken som rapporteras blir korrekt. Nu kan förvaltningen återigen konstatera att rapporteringen vad avser Komvux har varit felaktig. Denna gång för 2019.
Detta innebär att den officiella statistik som presenterats vad avser
kostnader per heltidsstuderande inom Komvux är felaktig för år
2019. Vuxenutbildningen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att
rapporteringen blir korrekt framöver.
Överläggning
Anders Sjölander redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202009-17, § 70.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-09-07.
Uppföljning av beslut
En slutrapportering av internkontrollen för 2020 ges vid IAN:s sammanträde 2020-12-17.
____
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§ 136 Uppföljning av schablonbidrag för nyanlända 2019
(IAN-2020-00034)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens redovisning angående hur schablonmedlen har använts och fördelats på de både nämnderna NAVI och Socialnämnden 2019,
att grundersättningen som upphört fr.o.m 2020 återgår till Individoch arbetsmarknadsnämnden i sin helhet 2021, samt
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
Ärendet
Nämnderna ska redovisa hur de tilldelade medlen har använts.
Nämnderna ska göra löpande uppföljning och en redovisning ska
lämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utvärderar de svar
som lämnas, och kan i samband med detta ändra eller ta fram nya
punkter som nämnderna ska redovisa.
Uppföljningen för 2019 ska göras så att det framgår hur resurserna
har fördelats mellan kvinnor/flickor och män/pojkar.
Kommunstyrelsen utvärderar nämndernas svar och kan i samband
med detta ändra eller ta fram nya punkter som nämnderna ska redovisa. Nämnderna uppmanas att komma med synpunkter på den nuvarande fördelningen av schablonbidraget och ge eventuella förslag till
förändringar. Nämndernas svar kommer att ligga till grund för en
eventuell översyn av fördelningen inför 2021.
Frågor som berör dåvarande Socialnämnden och dåvarande Nämnden
för arbetsmarknad, vuxenutbildning och lämnas i ett gemensamt svar
till den nya nämnden Individ- och arbetsmarknadsnämnden.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 2016-12-16, § 250, att fastställa
riktlinjer för fördelning av den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyanlända. Fördelningsmodellen i riktlinjerna är
upprättade i integrationsberedningens anda. Kommunfullmäktige beslutade uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp användanJusterandes signatur
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det av schablonmedlen.
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje
år. Schablonersättningen ska täcka kostnader för etableringsinsatser
för nyanlända personer som till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola,
fritidshem och barnomsorg med mera
utbildning i svenska för invandrare
anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av förordningen om etableringsinsatser
samhällsorientering
tolk
andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration

Schablonbelopp för 2019 är 142 600 kr för en person som inte fyllt
65 år och 82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år. Ersättningen betalas ut med delbelopp under en tvåårsperiod.
Överläggning
Peter Timståhl redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202009-17, § 71.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-09-06.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

13

§ 137 Implementering av Tidigt stöd-verksamhet
(IAN-2020-00237)
Beslut
Nämnden beslutar
att implementera Tidigt Stöd i förvaltningens ordinarie verksamhet,
att målgruppen är blivande föräldrar eller föräldrar med barn 0 – 2
år, enligt prioriteringsordningen;
1. Förstagångsfödande med riskfaktorer
2. Blivande föräldrar med riskfaktorer
3. Föräldrar med riskfaktorer
4. Föräldrar som upplever ett behov av stöd
att verksamheten/arbetssättet bedrivs med utgångspunkt från utvalda
socialsekreterare i de geografiska teamen och den centrala öppenvården, i samverkan med MVC och BVC, samt
att kostnader för Tidigt Stöd finansieras inom verksamheten Barn,
unga och familjs budgetram.
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 2020-02-29, med finansiering
från sociala investeringsfonden. Slutligt beslut kring införande av
arbetsmodellen som en del av ordinarie verksamhet behöver nu fat-tas.
Överläggning
Karin Gustavsson redovisar ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-30

14

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-21.
____
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§ 138 Information om bildandet av geografiska
team och utlokalisering av verksamhetsområdet
Barn, unga och familj
(IAN-2020-00194)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna återrapporteringen, samt
att uppmärksamma kommunfullmäktige om att utlokaliseringen till
de valda områdena inte kommer att kunna vara klar till årsskiftet som
det var beslutat.
Ärendet
Arbetet med att bilda geografiska team och utlokalisera delar av
verksamhetsområdet Barn, unga och familjs aktiviteter till prioriterade bostadsområden i kommunen pågår.
Berörda medarbetare; socialsekreterare och familjebehandlare samt
enhetschefer och samordnare har utifrån ett förfarande med intresseanmälan, fördelats till teamen och till central verksamhet respektive
1:a linjen, den senare med planerad utlokalisering i bostadsområdena
Ljustadalen, Skönsberg, Nacksta och Bredsand.
I samband med den interna omflyttningen i kommunhuset är nu samtliga socialsekreterare, samordnare och enhetschefer som ska bemanna teamen placerade i samma korridor på plan 1. Personalen är
fysiskt placerade i sina nya team. Med anledning av att personalsystemet Heroma och verksamhetssystemet Treserva, liksom ekonomisystemet fortfarande är upplagt enligt den gamla organisationen, kan
teamarbetet inte fullt ut träda i kraft förrän våra datasystem tillåter
det, vilket beräknas kunna vara i drift fr.o.m. årsskiftet.
Arbetet med att finna lämpliga lokaler för 1:a linjeverksamheten pågår. Redan i månadsskiftet oktober-november 2019 förmedlades
verksamhetens lokalbehov inklusive ”kravspecifikation” på lokalernas utformning till Drakfastigheter. Under vårterminen har ett flertal
studiebesök i tänkbara lokaler gjorts.
Bredsand. F.d. gruppbostad belägen i markplan på Tallvägen 5 A,
finns tillgänglig. Lokalen bedöms ha ett bra läge med närhet till såväl
skola, fritidsgård och förskolor, och bör kunna anpassas till verksamJusterandes signatur
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hetens behov med smärre ombyggnationer. I slutet av september har
Drakfastigheter och representanter för IAF:s verksamhet träffat representant från Darkfastigheter för att i detalj gå igenom de åtgärder
som krävs.
Nacksta. Olika alternativ har aktualiserats. I gamla Nackstaskolan
pågår en större ombyggnation där första steget är att Norrbackaskolan flyttar in. Utöver detta är planeringen att en förskola och ett större
kök, samt socialtjänstens 1:a linje ska erbjudas lokaler i fastigheten.
Denna lösning kommer att ta tid och lokalen kommer sannolikt inte
att vara tillgänglig under det närmaste året. Som alternativ/tillfällig
lösning har lokaler i Kristinelund övervägts. Även en sådan lösning
kräver viss ombyggnation. Under sommaren har också f.d. Nacksta
hälsocentral presenterats som möjlig lokal.
Ljustadalen. Tänkbara lokaler finns i skolbyggnaden. Dock pågår
skolverksamhet i dessa lokaler under hela läsåret 20/21. Drakfastigheter undersöker möjligheten till tillfällig lösning inom skolan.
Skönsberg. Två tänkbara lokaler finns tillgängliga; vid Medborgargatan och vid EQ House lokaler.
Förvaltningens överväganden
Arbetet med att skapa och driftsätta de geografiska teamen igång och
planeringen är att teamen ska starta upp i full drift fr.o.m. årsskiftet.
P.g.a. redovisade svårigheter med att finna lämpliga lokaler, bedöms
utflyttningen till prioriterade områden inte kunna genomföras i alla
delar från årsskiftet.
Överläggning
Eva Leijon redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-09-24.
____
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§ 139 Remissvar - riktlinjer för IOP-avtal (Idéburet
offentligt partnerskap)
(IAN-2020-00213)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningen remissvar gällande riktlinjer för IOPavtal, samt
att överlämna svaret till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2017 att uppdra till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram kommunövergripande riktlinjer för IOP-avtal.
Kommunstyrelsekontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har
vänt sig till nämnderna för att få synpunkter kring förslaget på riktlinjer om IOP-avtal inom Sundsvalls kommun. Förvaltningen ställer sig
positiv till de föreslagna riktlinjerna.
Bakgrund
På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsekontoret och
kultur- och fritidsförvaltningen utformat ett förslag till riktlinjer för
IOP-avtal gällande sociala verksamheter.
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samverkansavtal som
tecknas mellan en idéburen organisation och en offentlig organisation, i det här fallet Sundsvalls kommun.
Syftet med IOP är att skapa långsiktiga samarbeten med idéburna organisationer, för att de aktivt ska kunna delta i Sundsvalls kommuns
utveckling och lösa utmaningar i samhället tillsammans med kommunen.
•
•
•

Partnerskapet är ett samarbete mellan en eller flera offentliga aktörer och en eller flera idéburna aktörer i välfärden.
Det syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål.
Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar med resurser.

Idéburna organisationer fyller flera viktiga roller i samhället. Att enJusterandes signatur
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gagera sig i en organisation ger individer mening, gemenskap och en
kraft för sin egen frigörelse. Människor som annars skulle ha svårt att
höras får en röstbärare. Civilsamhället bidrar med andra perspektiv
än de som offentliga myndigheter och privata företag har. Engagemang kan även bidra till ökad social sammanhållning och föreningslivet är en viktig demokratiskola (SOU, 2019:56)
Idéburna organisationer av olika slag har dessutom länge spelat en
viktig roll i välfärden. Många av välfärdsstatens institutioner har rötter i verksamheter som en gång utvecklades av föreningar eller trossamfund. De idéburna organisationerna har varit föregångare för sådant som i dag tillhör välfärdens kärna, samtidigt som man har fortsatt att identifiera, artikulera och möta behov som varken offentliga
eller kommersiella aktörer förmår fånga upp. Det gör de idéburna
aktörerna till viktiga innovatörer i välfärden (SOU, 2019:56)
Förvaltningens överväganden
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig överlag positiv
till utformningen av riktlinjen gällande IOP-avtal med reservation för
nedan kommentar.
•

Förvaltningen har uppmärksammat att IOP-riktlinjen åberopar
regeringsformens definition av diskriminering. Denna definition
har en annan formulering jämfört med Sundsvalls kommuns fastställda riktlinje gällande kränkande särbehandling, trakasserier
och diskriminering.

Förvaltningen har tidigare blivit kontaktad av idéburen organisation
och i dagsläget finns det en organisation som är intresserad av partnerskap och samverkan med förvaltningen.
Förvaltningen ställer sig positiva till förslag att lösa sociala frågor
och samhällsutmaningar tillsammans med civilsamhället genom partnerskap och ser en möjlighet att kunna teckna och ingå IOP-avtal
med idéburna organisationer i framtiden. Syftet och målsättningen är
att tillgodose medborgarnas behov och vad som är viktigt för den enskilda individen. Förvaltningen kan inte generellt bedöma om IOPavtal skulle innebära effektivisering för kommunen ekonomiskt,
verksamhetsmässigt eller personalmässigt. Sådan bedömning är enbart möjlig efter dialog och samverkan med enskilda framtida intressenter.
Överläggning
Katarina Tjernblom redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Justerandes signatur
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Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202009-17, § 72.
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-09-01.
Uppföljning av beslut
Ingen uppföljning föreslås.
____
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§ 140 Områdesplan Skönsberg
(IAN-2020-00176)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förslaget till områdesplan för Skönsberg, samt
att återrapportera arbetet med områdesplanen kvartalsvis till nämnden.
-------------Reservation
Marcus Hellström (L), Inga-Lisa Svanstedt (L), Thomas Burman (M)
och Ali Khojasteh Daryadoust (KD) reserverar sig mot beslutet.
--------------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. Vid nämndens sammanträde i juni återremitterades ärendet med uppdraget att komplettera ärendet med att ge en tydligare
beskrivning av området, redogörelse för aktivitetsplan inklusive tid,
organisation, samverkan samt hur Skönsbergsborna ska involveras i
områdesarbetet. 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.
- Sundsvalls kommuns hela kommunorganisation ska aktivt bidra för
att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan SundsvallsJusterandes signatur
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borna.
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
trädde i kraft 2020-01-01.
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.
Nämnden beslutade i juni att återremittera ärendet kring områdesplan
för Skönsberg med uppdrag till förvaltningen att komplettera ärendet
med att ge en tydligare beskrivning av området, redogörelse för aktivitetsplan inklusive tid, organisation, samverkan samt hur Skönsbergsborna ska involveras i områdesarbetet.
Förvaltningens överväganden
Det övergripande målet för arbetet med områdesplanen är att ”Sociala skillnader i levnadsvillkor mellan sundsvallsbor ska minska.”
Målet för Skönsberg är ”Ett gott liv för de boende i Skönsberg där
fler är i arbete, är friska, fler klarar målen i skolan och där de boende
upplever trygghet samt har tillgång till en aktiv och meningsfull fritid
med kulturella inslag”. Arbetet med att utjämna de sociala skillnaderna i levnadsvillkor mellan sundsvallsbor mäts mot indikatorerna
arbetslöshet, ekonomiskt bistånd, ohälsotal, förvärvsarbete, inkomst
och eftergymnasial utbildning.
Områdesplanen för Skönsberg tar utgångspunkt i samlande erfarenheter från forskningen kring hur man kan minska de socioekonomiska skillnaderna. Det behövs en gemensam satsning från den offentliga sektorn, den privata sektorn och civilsamhället under en väldigt lång tid för att lösa många av ortens problem, vilket sammanfattas i en strategi i sju punkter:
•
•
•
•
•
•
Justerandes signatur

Stoppa våldet och återerövra det offentliga rummet.
Se till att skolan fungerar.
Skapa en offentlig verksamhet som har familjen i vid bemärkelse
som utgångspunkt.
Stöd föräldrarna i att vara föräldrar.
Skapa ett anständigt boende utan social utrensning.
Skapa jobb, jobb och åter jobb.
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Förutsättningar för en meningsfull fritid för de unga.

I områdesplanen beskrivs de aktiviteter som pågår idag och de som
planeras utifrån de sju punkterna som redovisas ovan.
Överläggning
Pia Söderlund och Katarina Tjernblom redovisar ärendet.
Marcus Hellström (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och
önskar bifoga en protokollsanteckning. Protokollsanteckningen godkänns.
Beslutsgång med propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag att godkänna områdesplanen med kvartalsvisa
återrapporteringar till nämnden och dels Marcus Hellströms (L) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Marcus Hellström (L), Inga-Lisa Svanstedt (L), Thomas Burman (M)
och Ali Khojasteh Daryadoust (KD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
"Intentionen med områdesplanerna är bra men tyvärr en följd av den
politik som har förts i kommunen de senaste 6 åren. I första hand bör
en politik som fokuserar på att höja skolresultatet och minska arbetslösheten ske över hela kommunen i stort, inte fokusera på utvalda
stadsdelar. Med den ekonomi som råder i kommunen kommer det
vara svårt att uppnå de mål som är uppsatta”.
Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202009-17, § 73.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-09-09.
Uppföljning av beslut
Områdesplanen föreslås följas upp kvartalsvis till nämnden.
____
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§ 141 Jämställda möjligheter till ekonomiskt bistånd - återremitterat ärende om registerledare
(IAN-2020-00151)
Beslut
Nämnden beslutar
att inte generellt ha uppdelade utbetalningar till makar med hänvisning till att det saknas tillräckliga kunskaper om och på vilket sätt
detta skulle bidra till ökad jämställdhet eller vilka övriga konsekvenser det skulle få för hushållen eller för verksamheten,
att makar/parterna själva bestämmer till vilket konto/konton som utbetalningen ska göras och båda parter ges möjlighet att ta del av informationen och beslutet om ekonomiskt bistånd,
att i utrednings- och kartläggningsarbetet uppmärksamma normer,
värderingar och bemötande med fokus på jämställt ekonomiskt bistånd,
att FREDA-kortfrågor ska
ning/kartläggningen för alla,

användas

generellt

i

utred-

att utveckla den systematiska uppföljningen av behov, insatser och
resultat utifrån kön, samt
att inte ändra registerledare i ärenden som hanteras av förvaltningen.
-------------Reservation
Marcus Hellström (L), Inga-Lisa Svanstedt (L), Thomas Burman (M)
och Ali Khojasteh Daryadoust (KD) reserverar sig mot beslutet.
--------------Ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-12-19 att uppdra till förvaltningen att
utreda frågan om jämställd ekonomisk fördelning av ekonomiskt bistånd och återkomma med en redovisning till individ- och arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningens förslag innebär att verksamheten
fortsätter som idag med att låta parterna själva bestämma till vilket
konto som utbetalningarna ska ske, men att båda parter får samma
Justerandes signatur
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möjlighet till information. Vidare föreslås fortsatt utveckling av utrednings- och kartläggningsarbetet med fokus på normer, värderingar
och bemötande utifrån ett könsperspektiv. Detta gäller även när det
gäller behovet av olika insatser och arbetsmarknadsåtgärder.
Användandet av FREDA-kortfrågor bör även användas generellt och
även omfatta personer med långa bidragstider. Slutligen föreslås en
utveckling av den systematiska uppföljningen av behov, insatser och
resultat utifrån kön.
Ärendets tidigare handläggning
Ärendet ”Jämställda möjligheter till ekonomiskt bistånd” initierades
som ett extra ärende av Liberalerna vid arbetsutskottets sammanträde
2019-11-06. En muntlig redogörelse från förvaltningen skedde vid
arbetsutskottets sammanträde 2019-12-04. Beslut om att ge förvaltningen uppdraget att utreda frågan gavs vid socialnämndens sammanträde 2019-12-19.
Vid arbetsutskottets möte 2020-08-13, § 60, redogjorde förvaltningen
för ärendet Jämställt ekonomiskt bistånd. Efter den redogörelsen fick
förvaltningen i uppdrag att komplettera med ett underlag för möjligheterna att ändra registerledare i nämndens ärenden, från mannen i
familjen till kvinnan.
Som underlag för utredningen har Socialstyrelsens ”Kartläggning av
socialtjänsten arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv” (2018-11-7) samt Socialstyrelsens dokument på kunskapsguiden.se kring ”Jämställdshetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd”
använts.
Överläggning
Håkan Norberg redovisar ärendet.
Marcus Hellström (L) yrkar avslag på första och andra att-satserna
och yrkar att utbetalningar av ekonomiskt bistånd delas ut till båda
makar/parterna.
Marcus Hellströms (L) motivering till avslag på första att-satsen:
”Detta på grund av att det mer ett påstående. På samma sätt skulle vi
kunna hävda att betala ut bistånd som kommunen alltid gjort inte
heller ökar jämställdheten. Tanken med jämställda möjligheter till
bistånd är att öka förutsättningarna till ekonomisk jämlikhet från
kommunens sida”.
Marcus Hellströms (L) motivering till avslag på andra att-satsen:
Justerandes signatur
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”Hur hushållen själva väljer att dela upp pengarna mellan sig är
inget kommunen har att göra med. Däremot kan kommunen bestämma hur pengarna skall delas ut. För att jämlikheten skall kunna
förbättras i samhället måste vi politiker våga ta beslut. Här anser L
att vi ska ta ett sådant beslut för att försöka ändra förutsättningarna
för att uppnå mer jämlikhet i samhället.”
Jonas Väst (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Thomas Burman (M), Inga-Lisa Svanstedt (L) och Ali Khojasteh Daryadoust (KD) yrkar bifall till Marcus Hellströms (L) förslagsyrkande.
Beslutsgång med propositionsordning
Nämndens ledamöter bifaller förvaltningens förslag på att-satser nr 36.
Utifrån att-sats nr 1 och 2 i förvaltningens förslag konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag
på de båda att-satserna och dels Marcus Hellströms (L) avslagsyrkande på första och andra att-satsen i förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Marcus Hellström (L), Inga-Lisa Svanstedt (L), Thomas Burman (M)
och Ali Khojasteh Daryadoust (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-11.
____
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§ 142 Förlängning av avtalet med Klippangårdens
stödboende
(IAN-2020-00259)
Beslut
Nämnden beslutar
att förvaltningen förhandlar om en förlängning av avtalet med Klippangårdens stödboende i två år, samt
att antalet platser på Härbärget utökas till åtta platser under vintermånaderna.
Ärendet
Frälsningsarmén bedriver sedan många år ett stödboende för personer
med missbruksproblematik samt natthärbärge för bostadslösa.
Sundsvalls kommun har genom avtal tillgång till samtliga platser i
verksamheten. Samarbetet är mycket välfungerande och förvaltningens bedömning är att boendet håller god kvalité och ger klienten det
stöd den behöver samt skapar förutsättningar att på sikt flytta till ordinärt boende.
Aktuellt avtal går ut 2020-12-31 och det är förvaltningens bedömning
att behovet av boendeplatser kommer kvarstå. Det behov som finns
kan inte tillgodoses med kommunens övriga stödboendeverksamhet.
Verksamheten på Klippangården erbjuder tex helpension där mat lagas och serveras av personal. Då verksamheten Slink in inte kommer
vara nattöppet föreslås också att antalet platser på natthärbärget utökas under vintermånaderna så att socialtjänstens kapacitet att erbjuda
skydd i form av tillfällig sovplats stärks de kallaste månaderna under
året.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-09-24.
____
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§ 143 Fastställande av sammanträdesdagar 2021
för Individ- och arbetsmarknadsnämnden, arbetsutskottet och individutskottet
(IAN-2020-00254)
Beslut
Nämnden beslutar
att fastställa 2021 års sammanträdesplan för Individ- och arbetsmarknadsnämnden, arbetsutskottet och individutskottet.
Ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för Individ- och arbetsmarknadsnämnden, arbetsutskottet och individutskottet för år 2021. Utförligare information som tid och plats för sammanträdena finns angivna i bilagan.
Arbetsutskottets sammanträdesdagar är:
12 Januari
9 Februari
9 Mars
14 April
5 Maj
9 Juni
11 Augusti
8 September
13 Oktober
3 November
1 December
Individutskottets sammanträdesdagar är:
12 Januari
3 Februari
17 Februari
3 Mars
17 Mars
31 Mars
14 April
5 Maj
19 Maj
2 Juni
16 Juni
30 Juni
Justerandes signatur
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11 Augusti
24 Augusti
8 September
22 September
6 Oktober
20 Oktober
3 November
16 November
1 December
15 December

Beslutsunderlag
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 202009-17, § 77.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-09-04.
____
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§ 144 Uppdatering av delegationsordning
lande yttrande av överklagat beslut

gäl-

(IAN-2020-00009)
Beslut
Nämnden beslutar

att ta bort punkt 4 under rubrik 3.1.4 Rättelse och ändring av beslut
samt avvisning av överklagande enligt Förvaltningslagen från delegationsordningen, samt
att samordnare får delegation att besluta om yttrande till domstol vid
överklagande av delegationsbeslut enligt 3.1.5 punkt 8 Administrativa ärenden och yttranden i delegationsordningen.
Ärendet
Individ- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning behöver
uppdateras. Under rubrik 3.1.4 Rättelse och ändring av beslut samt
avvisning av överklagande enligt Förvaltningslagen föreslås punkt 4
att tas bort. Detta eftersom att lämna yttrande med anledning av beslut överklagats framgår under rubrik 3.1.5 Administrativa ärenden
och yttranden punkt 8. Av punkt 8 framgår också rätt lagrum, 46 §
Förvaltningslagen. Därmed är punkt 4 under kapitlet 3.1.4 överflödig
och missvisande i delegationsordningen.
Utöver närmast överordnad chef som redan är delegat i punkt 8 tillkommer samordnare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-09-24.
____
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§ 145 Redovisning av anmälningsärenden - september 2020
(IAN-2020-00053)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
Ärendet
Följande anmälningsärenden redovisas till nämnden.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden dataskyddsombud
- Information gällande Privacy Shield avtal och standardavtalsklausuler (SCC)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-09-21.
____
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§ 146 Övrigt

(IAN-2020-00002)
Ärendet
Jennie Marklund informerar om Slink In, där arbete pågår för att hitta
en lämplig verksamhetslokal. Ett erbjudande om en lokal i centrala
Sundsvall har getts som förvaltningen tackat nej till.
Jonas Väst (S) sänder ett uppdrag till förvaltningen att till sammanträdet i oktober redovisa vilka uppdrag som nämnden har gett samt
ha fortsatta återkopplingar på uppdragen.
Caroline Sundström (S) ställer en fråga hur förvaltningen jobbar med
särvuxelever och om det finns någon planering för att kunna placera
särvuxelever på någon daglig verksamhet samt hur lång kötiden är.
Denise Wallén tar med frågan till förvaltningen och lovar att återkomma med svar.
Ordföranden informerar att trycket är stort hos övriga förvaltningar
att ta emot personer i form av extra tjänster.
Thomas Burman (M), Inga-Lisa Svanstedt m.fl hade synpunkter på
upplägget av förmiddagens besök hos verksamhetsområdet Arbete
och försörjning.
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