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Justering
Utöver ordföranden ska Thomas Burman (M) justera dagens protokoll.
Ersättare är Marcus Hellström (L).
____
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§ 187 Positiva händelser – information från Företagskoordinatorerna
(IAN-2020-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Bodil Mattsson, Marianne Leek och Inger Pehrsdotter Åslin berättar
om företagskoordinatorernas verksamhet, där man arbetar med arbetssökande/deltagare mot näringslivet, framförallt småföretagen i regionen, är en resurs till arbetskonsulent, socialtjänst och Arbetsförmedlingen med flera samt bygger och vårdar relationer samt nätverkar
med företagen.
____
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§ 188 Förvaltningsdirektören informerar med information från verksamhet Arbete och försörjning
(IAN-2020-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Denise Wallén informerar följande:
- Coronapandemin, som påverkar förvaltningen i högre omfattning
än i våras. Det är stor och hög arbetsbelastning inom vissa arbetsgrupper. Enligt regionens smittskyddsläkare befinner sig länet i en
platåfas. Beräknad start av vaccinering är vid vecka 3, bl.a. med
socialpsykiatrins boende och personal som är först ut.
- Stor ökning av orosanmälningar till verksamheten barn, unga o familj och som är kopplat till pandemin.
- Inga större förändring av gällande ansökningar av försörjningsstöd.
- Distansundervisning på Komvux. Nytt förslag på gång till nämnden
om fortsatt distansundervisning. Sfi:n har sin undervisning på plats.
Lärvux har växelvis utbildning på plats.
- En kompletterande ansökan till yrkesvux är på gång.
- Kommunhälsan rapporterar om ökade ärenden gällande arbetsmiljön på förvaltningen relaterat till omorganisationen och Coronapandemin. Det kommer att följas upp och se vilka åtgärder man
behöver vidta.
- Verksamheten Barn och unga, arbete pågår med att hinna ikapp utredningarna.
- Alla verksamheter jobbar med att verkställa nämndens beslut om
besparingar.
- Förvaltningen kommer snart inleda arbetet med inrättandet fler extratjänster, så fort kommunfullmäktige har tagit beslutet 2020-1221.
Information från verksamhet Arbete och försörjning
Håkan Norberg ger en återrapportering av sin verksamhet Arbete och
försörjning:
Under det gångna året har den nya organisationen succesivt kommit på
plats och fr.o.m. november 2020 är den helt färdigställd. Arbetet har
försvårats av ett flertal anledningar. Den största anledningen är Covid
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som gjort att akuta frågor prioriterat sig själv större delen av året. Annat som försvårat är arbetet med P 300 och bytet av verksamhetssystem. Nedan följer en redogörelse för de olika aktiviteter som genomförts.
Uppstart av ny ledningsgrupp (Januari-Februari)
I januari startade den nya ledningsgruppen sitt arbete och ramar och
arbetssätt för ledningsgruppen togs fram. Parallellt med det arbetet
skapades en åtgärdsplan för de olika aktiviteter som behövde genomföras för att få den nya organisationen på plats.
Uppstart av nya arbetsgrupper (Januari)
Ett antal arbetsgrupper går direkt in i den nya organiseringen, t.ex.
samtliga företagsgrupper.
Förberedelse inför nytt verksamhetssystem Treserva+GW Arbetsmarknad (Januari-Mars)
Januari
Utbildning av samtlig personal.
Februari
Konvertering av samtliga ärenden (ett arbete som personalen själva utförde).
Mars
De nya verksamhetssystemen driftsätts.
Sex nya team bildas (April-Oktober)
Socialsekreterare, Arbetskonsulenter och integrationshandläggare delas in i nya tvärprofessionella team indelade i nord respektive syd. Referensgrupper startas där medarbetarna deltar för att få en delaktighet
i det fortsatta arbetet. Indelningen i de nya teamen föregås av att cheferna har enskilda samtal med samtlig personal som därefter gör en
intresseanmälan till de olika funktionerna/teamen. Teamen sätts sedan
ihop utifrån medarbetarnas önskemål och kompetens, för att säkerställa att alla kommuninvånare får ett likvärdigt stöd.
Teambuilding (pågår)
Från det att teamen bildas har chefer och medarbetare genomfört en
rad aktiviteter för att lära känna sina nya kollegor och för att arbeta
fram det nya arbetssätt som krävs utifrån organiseringen. I det arbetet
har det bl.a. genomförts processkartläggningar för att se hur vi ska modifiera våra rutiner och det har tagits fram nya handläggarstöd. Då Covid medfört att en stor del av arbetet skett på distans så har detta arbete
försvårats. Avgränsade arbetsuppgifter har gått bra att genomföra men
att lära känna sina kollegor och att ha diskussioner i större grupper om
inriktning på det nya arbetet har hämmats av att de flesta möten sket
via Skype.
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Byte av lokaler (Augusti/September)
En stor flytt genomfördes kopplad till den nya organiseringen inom
IAF. Flytten berörde Arbete och försörjning, Barn och familj, Missbruk psykisk ohälsa samt det gemensamma verksamhetsstödet. Planeringen påbörjades redan under våren. För arbete och försörjning innebar flytten att huvuddelen av personalen indelades i de nya arbetsgrupperna och fick nya arbetsplatser på Skolhusallén 9 (arbetsmarknadstorget). Av utrymmesskäl fick mottagningsgruppen ekonomiskt bistånd och integrationsteamet nya lokaler i kommunhuset. Där finns en
förhoppning om att det ska vara möjligt att samlokalisera även dessa
verksamheter på skolhusallén längre fram.
Anpassningar av lokaler och säkerhetsrutiner (Maj-December)
Utifrån den nya teamindelningen så kommer en delvis en ny målgrupp
att tas emot på Skolhusallén. I samverkan med skyddsombud och personal har därför risk och konsekvensanalyser gjorts med medföljande
åtgärder. I det arbetet har även kommunens säkerhetschef varit delaktig.
Översyn av verksamheter och arbetssätt på daglig verksamhet och
arenor (September-November)
Inom ramen för ett nämnduppdrag har en översyn gjorts av de företagsgrupper och arenor som numera organiseras under Arbete och försörjning. Uppdraget kommer att redovisas till nämnden i Januari 2021.
Samtliga chefer och Kvalitéts- och metodsamordnaren har tillträtt
sina tjänster
2020-10-01 var samtliga chefer och kvalitéts- och metodsamordnaren
på plats i sina nya roller. Innan dess hade vissa av cheferna dubbla
uppdrag och kvalitéts- och metodsamordnartjänsten var obesatt.
Ny ärendeindelning
För att kunna arbeta i den nya organiseringen med indelningen
Nord/Syd så behövdes en ny ärendedelning göras. Då det berörde ca
1300 hushåll, där många dessutom hade kontakt med både en socialsekreterare och en arbetskonsulent, blev det ett omfattande arbete. Ungefär hälften av alla klienter kunde behålla sin nuvarande handläggare.
Kompetenspåfyllnad (pågår)
Utifrån de nya rollerna och indelningen i teamen har en kartläggning
gjorts avseende vilka behov av kompetenspåfyllnad som finns hos personalen. Därefter har en internutbildning påbörjats med start i generalistteamet.
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2021
När den nya organiseringen nu är på plats kan arbetet med att utveckla
mer effektiva arbetssätt gå in i en mer aktiv fas. I det arbetet har en
aktivitetsplan upprättas där de olika insatser som krävs har prioriterats
under året som kommer. Där kommer verksamheten även att ha hjälp
av den följeforskning som kommer att bedrivas av Kommunförbundet
för att se vilka arbetssätt som har mest framgång och hur de förändringar verksamheten gör påverkar de kommuninvånare man är till för.
____
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§ 189 Ordföranden informerar
(IAN-2020-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Jonas Väst (S) informerar att han har, för Sundsvalls del, skrivit under
en överenskommelse om fördelning av ensamkommande barn och
unga i Västernorrland. Det underskrivna dokumentet kommer att bifogas till nämndens möteshandlingar 2021-01-26.
Socialnämnderna i länet har gjort en avstämning gällande Coronaläget.
____
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§ 190 Ekonomisk månadsrapport, november 2020
(IAN-2020-00023)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna månadsrapporten per 2020-11-30.
Ärendet
Enligt förvaltningen är prognosen oförändrad på -50 miljoner kronor.
Resultatet och underskottet har ökat mellan oktober (-32,4) och november (-36,9) med -4,5 miljoner kronor.
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 en stor osäkerhetsfaktor något som alla
blivit varse om under våren och sommaren. Sundsvalls kommun och
IAN har i dagsläget fått ersättning för sina sjuklönekostnader efter beslut av staten som motsvarar 2,8 miljoner kronor avseende april t.o.m.
oktober och som finns med i resultatet t.o.m. november månad. Utifrån
situationen kan kostnader komma att öka då förvaltningen inte kan bedriva verksamheter i normalt tillstånd.
Prognosen har inte tagit hänsyn till de medel som nämnden får tillbaka
när förvaltningen genomfört och återrapporterat till kommunstyrelsen
den besparing på 6,1 miljoner kronor gällande effektivisering med 20
% av verksamhetsstödet.
Förvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder för att nå en budget i
balans och arbetar nu intensivt för att verkställa de beslut om åtgärder
som nämnden har beslutat. Konsekvenserna för verksamheten har bedömts som måttliga till stora. Åtgärderna kommer att ta olika lång tid
att genomföra och få effekt på.
Överläggning
Anette Ståby och Peter Timståhl redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN arbetsutskott 2020-12-09, § 100.
Ekonomisk månadsrapport för november 2020.
____
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§ 191 Rapport avseende 2020 års interna kontroll
inom Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens
ansvarsområde
(IAN-2020-00016)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna rapporten över uppföljningen av 2020 års interna kontroll,
att för egen del uttala att nämnden finner att 2020 års interna kontroll
har varit tillfredsställande, samt
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer.
Ärendet
Förvaltningen har, i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglemente för intern kontroll och Individ- och arbetsmarknadsnämndens interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom
nämndens ansvarsområde.
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern
kontroll ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för den uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av denna uppföljning ska
redovisas till nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden fastställde 2020-02-26, § 39,
plan för uppföljning av 2020 års interna kontroll. Enligt planen skulle
uppföljningen särskilt inrikta sig på:
- Uppföljning av verksamheterna, Resultat/ekonomi
- Överlämnande av ärenden mellan och inom verksamheter
- Omorganisationsarbetet
Uppföljningens resultat
Uppföljning av verksamheterna, Resultat/ekonomi
Risken nämnden såg när det gäller uppföljningen var otillräcklig ekonomisk styrning och att satta mål inte skulle nås. Fokus på kontrollerna
skulle vara rutiner och processer kring prognossäkerhet och genomförande av besparingar.
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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. Det planeras
också möten inför framtagande av kommande års verksamhetsplan och
årsrapporten i januari.
Prognosen har reviderats vid ett par tillfällen under året. Finns dock
fortfarande en viss osäkerhet hur pass rätt prognoserna kommer träffa
årsresultatet. Bedömningen är att förvaltningen har hittat rutiner som
fungerar väl när det gäller den ekonomiska uppföljningen. Det har
dock varit ett mycket speciellt år som försvårat uppföljningen. De
största svårigheterna har varit:
-

Förvaltningen helt nybildad med en ny organisation som också
förändrats under året. Chefer har nya ansvarsområden, men även
ekonomerna har delvis nya områden att ansvara för.
Coronapandemin har inneburit att verksamheten inte har kunnat
bedrivas som planerat.
Osäkerhet vad gäller konjunkturen som redan var på nedgående
när pandemin kom.
Året har präglats av omställning med sparpaket beslutat i början
av året.

Ledningsgruppen följer regelbundet upp beslutade besparingar och redovisar uppföljningen för nämnden.
Överlämnande av ärenden mellan verksamheter inom verksamheter
Risken nämnden såg var att brukare far illa om inte överlämningar
mellan förvaltningarna fungerar väl. Detta mot bakgrund av att ansvaret för vissa brukare sedan årsskiftet är uppdelat på två förvaltningar.
Fokus på kontrollerna var att säkerställa att personer inom daglig verksamhet som finns inom både Vård- och omsorgsförvaltningen och Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen inte skulle hamna mellan stolarna.
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. Det goda samarbetet fortsatte under hösten när verksamheterna börjat öppna igen. Samma förhållande gäller
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vid andravågen av pandemin och eventuell fördröjt öppnande av verksamheterna. Fokus är samarbete mellan förvaltningarna för individens
bästa.
Det negativa (som inte rör samarbetet) är att personer under Coronakrisen gått miste om en verksamhet som är viktig för deras välbefinnande.
Många har dock fått möjlighet till verksamhet och sysselsättning, men
inte i samma utsträckning som om allt hade varit som vanligt.
Det är av största vikt att den nära samverkan mellan förvaltningarna
fortsätter.
Omorganisationsarbetet
Risken nämnden såg var att arbetet med omorganisationen skulle
kunna leda till för hög arbetsbelastning för nyckelpersoner inom förvaltningen. Detta skulle kunna leda till sjukskrivningar och att verksamhet skulle drabbas negativt.
Sjukskrivningarna ökade kraftigt i mars, men med lägre sjukfrånvaro
över sommaren.
Sjukskrivningarna hittills bedöms inte vara på grund av omorganisationen. Verksamhetscheferna bedömer istället att sjukskrivningarna i
mars berodde på åtgärder som vidtagits på grund av Coronakrisen.
Tillbakagången därefter beror till största delen på att många arbetar
hemifrån och semesterperioden under sommaren. Under hösten har
återigen sjukskrivningarna börjat öka. Bedömningen är att det till stor
del beror på Coronakrisen.
Det som hittills skapat en viss stress som skulle kunna leda till sjukskrivningar bland nyckelpersoner är beslutade besparingar, tänkbara
framtida besparingar, problem med det nya verksamhetssystemet samt
Coronakrisen och hemarbete. Omorganisationen är dock en faktor som
tillsammans med faktorerna ovan i förlängningen kan leda till sjukskrivningar. Hittills finns det dock inget som tyder på att det har lett
till sjukskrivningar i någon större skala.
Det samlade systemet för intern kontroll
När det gäller det samlade systemet för intern kontroll inom förvaltningen så ser förvaltningen att det finns utvecklingsmöjligheter. Nu
när omorganisationen är genomförd finns det goda förutsättningar att
utveckla den interna kontrollen. Det handlar bland annat om att kun-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-17

15

skapen om vikten av intern kontroll ska finnas inom alla nivåer i förvaltningen. Men också att inom ramen för ett kvalitetsledningssystem
få till ett systematiskt arbete med intern kontroll.
Överläggning
Anders Sjölander redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-11-27.
____
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§ 192 Verksamhetsplan för 2021 - Individ- och arbetsmarknadsnämnden
(IAN-2020-00224)
Beslut
Nämnden beslutar
att anta ändringar i verksamhetsplanen som föreslås nedan, samt
att förvaltningen återkommer till nämnden i januari 2021 med ett reviderat förslag på verksamhetsplan utifrån eventuella beslut i kommunfullmäktige 2020-12-21.
Ärendet
Nämnden har att besluta om verksamhetsplan för år 2021. Verksamhetsplanen ska utgå från den av kommunfullmäktige beslutade Måloch resursplanen samt de ekonomiska ramar för år 2021 som kommunfullmäktige beslutade om 2020-10-26.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på verksamhetsplan som utgår
från den av kommunfullmäktige beslutade Mål- och resursplanen.
Verksamhetsplanen följer kommunens styr- och ledningsmodell och
innehåller i huvudsak fyra områden: grunduppdraget, kommunfullmäktiges mål, resurser samt arbetsgivarpolitik. Förvaltningen har i bifogad verksamhetsplan tagit fram förslag på mål och indikatorer.
Beslutsgång i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07, § 247, att bl.a ge uppdrag till
kommunstyrelsekontoret att till kommunfullmäktiges sammanträde
komplettera ärendet om verksamhetsplan 2021-2022 med tjänsteskrivelse med tillhörande handlingar och ekonomiska sammanställningar.
Kommunstyrelsekontoret kommer i sitt förslag att föreslå kommunfullmäktige bl.a. att Individ- och arbetsmarknadsnämnden utifrån
kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive reglementen och ansvarsområden revidera
Verksamhetsplan – 1 år för 2021 och att fastställda Verksamhetsplaner - 1 år för 2021 för ovanstående nämnder överlämnas till kommunstyrelsen senast 31 januari 2021. Förslaget innebär att nämnden kan
besluta om ett reviderat förslag på verksamhetsplan utifrån eventuella
beslut i kommunfullmäktige 2020-12-21.
Överläggning
Anders Sjölander och Peter Timståhl redovisar ärendet och föreslår till
nämnden att förvaltningen återkommer till nämnden i januari 2021
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med ett reviderat förslag på verksamhetsplan utifrån eventuella beslut
i kommunfullmäktige 2020-12-21.
Ulla Näsman (S) yrkar på följande:
- Sidan 8, i förslaget till verksamhetsplan 2021, ändra skrivningen
enligt följande: Barnkonventionens status som svensk lag fr.o.m.
2020 förstärker ytterligare ett barnrättsbaserat synsätt. Beslut och
insatser som rör barn ska utformas utifrån bedömningen för barnets bästa, vilket också framgår i socialtjänstlagen.
- Tillägg i texten i förslaget till Verksamhetsplan 2021: I samband
med delårsrapporter till nämnden redovisas genomförda brukardialoger och brukarundersökningar.
- Sidan 12, under rubriken Årets resultat ska vara positivt, ändra till:
Den av nämnden antagna åtgärdsplanen ska genomföras.
Ordföranden yrkar bifall till Ulla Näsmans (S) förslag och till förvaltningens förslag att nämnden tar beslut i januari 2021 om Verksamhetsplan 2021 utifrån utifrån kommunfullmäktiges eventuella beslut 202012-21.
Marcus Hellström (L), Thomas Burman (M), Monika Lövgren (M)
och Ali Khojasteh Daryadoust (KD) avstår från att delta i beslutet och
återkommer med ett eget förslag till sammanträdet i januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-12-08.
____
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§ 193 Förvaltningens överbyggnad
(IAN-2020-00185)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens återrapportering förvaltningens överbyggnad, samt
att att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i Februari 2021 med en fördjupad analys av förändringen av enhetschefer sedan nämndsförändringen.
Ärendet
Socialnämnden beslutade 2019-06-18, § 101, att en ny redovisning av
överbyggnaden, med en jämförelse av förändringarna sedan juni 2019,
presenteras för de två nya nämnderna under första halvåret 2020.
En jämförelse av de två nya nämnderna IAN och VON med de tidigare
nämnderna, NAVI och Socialnämnden, har sammanställts. Jämförelserna baseras på förenklade modeller. Jämförelserna avser antalet tillsvidareanställda hösten 2020 jämfört med hösten 2019 samt de sammantagna personalkostnaderna för perioden Januari - November 2020
jämfört med motsvarande period föregående år.
Sammantaget redovisas närmare 14 årsarbetare färre tillsvidareanställda. Avseende förvaltningarnas ledningsgrupper så har antalet
minskat med en årsarbetare. I de två förvaltningarna har antalet biträdande/myndighetschefer minskat med åtta årsarbetare. Antalet enhetschefer/rektorer har ökat med drygt 16 årsarbetare. Administratörer och
assistenter har ökat med ca 1,5 årsarbetare. Övriga medarbetare har
minskat med närmare 23 årsarbetare. Antalet medarbetare per chef har
minskat från 19,64 till 18,55.
Personalkostnaderna för perioden Januari - November 2020 jämfört
med motsvarande period föregående år har ökat med 58,0 miljoner
kronor (3,4 procent). För år 2020 ingår redovisade merkostnader för
personal med totalt 49,7 miljoner kronor. Exkluderat dessa merkostnader har personalkostnaderna mellan åren ökat med 8,3 miljoner kronor (0,5 procent).
Överläggning
Anette Ståby redovisar ärendet.
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Annika Söderberg (S) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden i Februari 2021 med en fördjupad analys av förändringen av enhetschefer sedan nämndsförändringen. Nämndens ledamöter har inga invändningar mot yrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-08.
____
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§ 194 Tillkommande kostnader Igeltjärn, boende för
socialpsykiatri
(IAN-2020-00309)
Beslut
Nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna begäran på 8,2 miljoner kronor till Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021 avseende tillkommande verksamhets- och lokalkostnader på det nya boendet Igeltjärn, samt
att tilldela Individ- och arbetsmarknadsnämnden en årlig förstärkt ram
från 2022 och framåt på 8,2 miljoner kronor.
Ärendet
Socialpsykiatrin har totalt sex boenden med särskild service som vänder sig till personer med långvarig psykisk ohälsa och som har ett omfattande behov av omsorgsinsatser över hela dygnet. Boendet på Toppstigen i Kvissleby blev uppsagt av hyresvärden 2018. En förstudie genomfördes där man utöver ersättning för Toppstigen gjorde en översyn
av framtida behov inom socialpsykiatrin. Vid tidpunkten stod nio personer i kö och väntade på plats i bostad med särskild service. På Toppstigen fanns nio platser. Totalt fanns ett behov av 18 nya platser. Det
behov som identifierades framåt, utöver ett ökat antal platser, var
också mindre enheter och gruppboendeplatser. Boendet på Igeltjärn
vid sjukhusområdet är därför byggt med tre närliggande enheter med
plats för sex brukare/enhet. Genom att bygga enheterna i anslutning
till varandra får boendet små enheter som samtidigt får bra effektivitet
utifrån personalplanering t.ex. med gemensam nattpersonal. Över tid
ser förvaltningen ett utökat behov och att allt yngre personer är i behov
av bostad med särskild service. Behoven är långvariga och ofta livslånga.
En omställning har påbörjats för att möjliggöra att den enskilde bor i
ordinärt boende i större utsträckning än tidigare med stöd från individstöd. Det är en åtgärd för att behovet av nya platser i bostad med särskild service inte ska fortsätta växa. Detta medför att de personer som
nu beviljas bostad med särskild service har mer omfattande behov av
stöd och insatser än tidigare. Behoven kommer vara mer omfattande
för de nya individer som kommer till Igeltjärn och behov av vaken natt
föreligger. Personalresurserna/brukare blir därför högre än på Toppstigen men samtidigt lägre än om vi skulle bedriva tre separata boenden
med sex platser/boende.
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I avvaktan på att Igeltjärn färdigställts har förvaltningen behövt verkställa beslut tillfälligt genom externa köp. Att inte verkställa beslut kan
leda till vite. Några av besluten har kunnat verkställas i övriga boenden
inom socialpsykiatrin och ytterligare beslut har tillkommit. För andra
har tillfälliga beslut i stödboende förlängts. Det rör sig inte om samma
individer som vid kartläggningen men kön har stadigvarande legat på
ca 10 personer de senaste åren. Behovet av fler platser kvarstår alltjämt
således och förvaltningen har stora underskott till följd av externa placeringar. I genomsnitt kostar en placering i bostad med särskild service
i extern regi 2 600 kr/dygn. Detta ger en årskostnad på 1 miljoner kronor. I samband med att Igeltjärn öppnar kommer de tillfälliga placeringar som gjorts att upphöra vilket skapar förutsättning för förvaltningen att komma närmare en budget i balans.
Överläggning
Peter Timståhl redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-02.
____
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§ 195 Förslag om övergång till digitala utskick av
individ- och arbetsmarknadsnämndens och individutskottets sekretessbelagda möteshandlingar
(IAN-2020-00319)
Beslut
Nämnden beslutar
att införa digitala utskick av sekretessbelagda möteshandlingar till Individ- och arbetsmarknadsnämnden och individutskottets sammanträden från och med år 2021, samt
att sekretessbelagda möteshandlingar sänds både digitalt och i pappersform i början under en övergångsperiod för att säkerställa att det
digitala utskicket sker på säkert sätt.
Ärendet
Vid Individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-11-25
väckte Marcus Hellström (L) ett nämndinitiativ gällande digitalisering
av sekretesshandlingar. Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa digitala sekretesshandlingar med en avrapportering till nämnden
senast i februari år 2021.
Förvaltningen bedömer att införandet av digitala möteshandlingar
möjliggör för en effektivare nämndadministration då handlingarna blir
tillgängliga för nämndens ledamöter och ersättare så fort de publiceras
på Sakom. Ärenden som tillkommer efter ordinarie utskick av kallelsen och eventuella ändringar och tillägg kan snabbt distribueras till beslutsfattarna. Individutskottet behandlar många ärenden som i brådskande situationer behöver hanteras med kort varsel. En digital hantering av beslutsunderlaget kommer att underlätta och effektivisera utskottets arbete.
Införandet av digitala möteshandlingar innebär avsevärt minskade
kostnader i form av minskade arbetskostnader, reducerad pappersanvändning och inga portokostnader. Under januari – november år 2020
har Individ- och arbetsmarknadsnämnden betalat 46 688 kronor till
Kontorsservice för utskick av digitala sekretesshandlingar. I beräkningen ingår inte kostnaden för handlingar till individutskottets extra
sammanträden eller kostnaden för dokumentförstöring. Systemet
Sakom ägs av Vård- och omsorgsförvaltningen och i nuläget är det
Vård- och omsorgsnämnden som står för alla IT-relaterade kostnader
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för både Individ- och arbetsmarknadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Ekonomerna i det gemensamma verksamhetsstödet ser
över hur IT-kostnaderna ska hanteras för att inte enbart belasta Vårdoch omsorgsnämnden. Att införa digitala sekretessbelagda möteshandlingar i Individ- och arbetsmarknadsnämnden kommer innebära en
kostnadsbesparing jämfört med nuvarande hantering.
Överläggning i arbetsutskottet
Annika Backström redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-12-01.
____
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§ 196 Information kring anmälningsplikten enligt
14 kap § 1 Socialtjänstlagen
(IAN-2020-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Annika Backström informerar om anmälningsplikten, enligt det som
är reglerat i 14 kap § 1 Socialtjänstlagen.
____
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§ 197 Information kring direktiven för ny socialtjänstlag
(IAN-2020-00269)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Annika Backström informerar om direktiven kring en ny socialtjänstlag som föreslås att träda ikraft februari 2023.
____
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§ 198 Svar på remiss - Socialstyrelsens författningsförslag "Att göra anmälningar som gäller
barn sökbara"
(IAN-2020-00299)
Beslut
Nämnden beslutar
att anta förvaltningens skrivelse som nämndens remissvar.
Ärendet
Socialstyrelsen fick år 2018 ett uppdrag från regeringen att analysera
de rättsliga förutsättningarna för socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar avseende barn som inte leder till utredning.
I uppdraget ingår även att lämna förslag på de författningsändringar
som är nödvändiga för att hålla sådana anmälningar sökbara. Författningsförslagen ska bl.a. utgå ifrån vad som är mest lämpligt utifrån
avvägningar avseende barns behov av skydd, intrång i den personliga
integriteten och behov av sekretess.
Rapporten har sänts ut på remiss och svaren ska vara Socialstyrelsen
tillhanda senast 2021-01-14.
Överväganden
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, genom verksamhetsområdet Barn, Unga och familj, ställer sig positiva till Socialstyrelsens författningsförslag om att göra anmälningar rörande barn sökbara. Verksamheten ser idag inga hinder alls till förslag om ändring vare sig för
brukare eller för verksamheten. Snarare bidrar förslaget till en ökad
rättssäkerhet samt bättre skydd mot enskildas integritet, då de ”kronologiska pärmarna” gjort det möjligt att ta del av anmälningar som rör
andra. Att kunna söka fram anmälningar som ej lett till utredning när
en ny anmälan inkommit, bidrar ytterligare till att stärka skyddet för
de barn som behöver det när all tillgänglig kunskap hos verksamheten
tas i beaktande.
Överläggning
Eva Leijon redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-12-02.
____
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§ 199 Remissvar på förslag på modell för medborgardialog
(IAN-2020-00301)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens remissvar på förslag till modell för medborgardialog med följande tillägg:
Det behövs förtydligas i modellen för medborgardialog att kommunala
folkomröstningar är något som används restriktivt och eventuellt beslut om genomförande av folkomröstning ligger utanför den övriga
processen för medborgardialog. E-petitioner är ett spännande verktyg
som vi är positiva till att testa i Sundsvalls kommun. Det ökar möjligheten för medborgarna att föra fram idéer och förslag, men kan också
ge de förtroendevalda en bättre bild inför beslut och prioriteringar.
Däremot anser vi att nivån om 100 personer på tre månader som ställer sig bakom ett förslag är en för liten andel av Sundsvallsborna för
att det ska uppfattas som representativt. Vi anser att ett högre antal
bör föras in i modellen. Det bör också förtydligas vad diskuteras i
lämpligt politiskt sammanhang innebär och hur ansvarsfördelningen
mellan förtroendevalda och förvaltning när det gäller mottagande av
förslagen ser ut.
att överlämna svaret till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
-------------Reservation
Marcus Hellström (L), Thomas Burman (M), Monika Lövgren (M)
och Ali Khojasteh Daryadoust (KD) reserverar sig mot beslutet.
--------------Ärendet
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till modell för medborgardialog. Tanken är att genom systematiska samtal med medborgarna kan kommunen bredda beslutsunderlaget och underlätta implementering genom att förankra frågor hos dem det berör. I remissen har
kommunstyrelsekontoret ställt ett antal frågor och dessa besvaras i förvaltningens remissvar. Individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslås
besluta att godkänna förvaltningens remissvar kring förslag på modell
för medborgardialog samt överlämna svaret till kommunstyrelsen för
fortsatt handläggning.
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Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till modell för medborgardialog. Tanken är att genom systematiska samtal med medborgarna kan kommunen bredda beslutsunderlaget och underlätta implementering genom att förankra frågor hos dem det berör. Anledningen
till att förslaget om medborgardialog tagits fram är att det kommit flera
motioner under de senaste åren som handlar om bl.a. e-petitioner, medborgarförslag och medborgarbudget.
Medborgardialoger kan delas in i olika steg, i en så kallad delaktighetstrappa. I de olika stegen så har deltagarna olika grad av inflytande.
Delaktighetstrappan ger råd kring vad syftet är och vilka verktyg som
kan används. Det är dock viktigt att komma ihåg att en dialog befinner
sig vanligtvis på flera steg samtidigt.
För att arbetet med medborgardialoger ska fungera så föreslås att plan
och utvecklingsutskottet samlar in och fördelar dialogerna över tid. En
tjänsteperson har till uppgift att driva processerna i samarbete med förtroendevalda och tjänstemän från olika nämnder och förvaltningar.
I det förslag som nu tagits fram så är ambitionen att kommunorganisationen ska se medborgardialog som ett av de ordinarie arbetssätten.
Förslaget innebär konkret:






Att det under 2021 ska genomföras fem medborgardialoginsatser.
Att det under 2022 ska genomföras tio medborgardialoginsatser.
Att hälften av frågorna som kommunen för medborgardialog om
ska ligga på inflytandenivå i delaktighetstrappan från och med år
2022.
Att kommunen från och med 2022 ska ha kompetens att använda
åtminstone en dialogmetod i varje steg i delaktighetstrappan.
Att det från och med 2023 ska det vara naturligt att använda medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.

I förslaget ingår även att kommunen ska arbeta med E-petitioner vilket
är en metod som gör att Sundsvallsborna på ett enkelt sätt kan komma
in med förslag till kommunen. Alla förslag samlas på webben och de
som tycker förslaget är bra kan underteckna det digitalt. De förslag
som får minst 100 röster inom tre månader från att det publiceras ska
diskuteras i lämpligt politiskt sammanhang.
Överläggning
Katarina Tjernblom redovisar ärendet.
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Erfan Kakahani (V) yrkar på följande tillägg till remissvaret:
Det behövs förtydligas i modellen för medborgardialog att kommunala
folkomröstningar är något som används restriktivt och eventuellt beslut om genomförande av folkomröstning ligger utanför den övriga
processen för medborgardialog. E-petitioner är ett spännande verktyg
som vi är positiva till att testa i Sundsvalls kommun. Det ökar möjligheten för medborgarna att föra fram idéer och förslag, men kan också
ge de förtroendevalda en bättre bild inför beslut och prioriteringar.
Däremot anser vi att nivån om 100 personer på tre månader som ställer sig bakom ett förslag är en för liten andel av Sundsvallsborna för
att det ska uppfattas som representativt. Vi anser att ett högre antal
bör föras in i modellen. Det bör också förtydligas vad diskuteras i
lämpligt politiskt sammanhang innebär och hur ansvarsfördelningen
mellan förtroendevalda och förvaltning när det gäller mottagande av
förslagen ser ut.
Marcus Hellström (L) yrkar avslag på Erfan Kakahanis (V) yrkande
och bifaller förvaltningens förslag.
Beslutsgång med propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Erfan
Kakahanis (V) tilläggsyrkande till förvaltningens remissvar och dels
Marcus Hellströms (L) bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Erfan Kakahanis (V) förslag.
Marcus Hellström (L), Thomas Burman (M), Monika Lövgren (M)
och Ali Khojasteh Daryadoust (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-11-26.
____
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§ 200 Hantering av kompletterande promemoria till
betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)
(IAN-2020-00284)
Beslut
Nämnden beslutar
att avstå från att besvara remissen,
att informera kommunstyrelsen om nämndens ställningstagande,
samt
att belysa remisstidens korta handläggning.
Ärendet
Sundsvalls kommun har fått möjlighet att besvara remissen angående
kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).
Bakgrund
Kommunen har tidigare fått Migrationskommitténs betänkande En
långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) på remiss. För
kommunens räkning svarade kommunstyrelsen efter inspel från berörda nämnder. Inom Justitiedepartementet har en kompletterande promemoria tagits fram som nu skickats ut på remiss för besvarande senast 10 januari. Kommunstyrelsekontoret har bedömt att de på grund av
den korta svarstiden saknar möjlighet att besvara remissen och har därför skickat remissen till Individ- och arbetsmarknadsnämnden.
I promemorian lämnas kompletterande förslag i förhållande till Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Syftet med förslagen är att den nya ordningen med
tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel ska vara långsiktigt
hållbar och inte leda till orimliga konsekvenser i enskilda fall.
Förslagen innebär en möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall för en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som har beviljats
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om förhållandet har etablerats redan i hemlandet.
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Det föreslås vidare en justerad tidpunkt för beräkningen av tremånadersfristen när det gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar.
Det föreslås också ändringar i den föreslagna bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, så att
barn och vissa vuxna ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen konstaterar, precis som kommunstyrelsekontoret, att
svarstiden är mycket kort och att ett svar inte hinner tas fram till nämndens sammanträde i december. Förvaltningen föreslår därför att nämnden, och därmed kommunen, avstår från att besvara remissen. Förvaltningen föreslår också att nämnden informerar kommunstyrelsen om
detta ställningstagande.
Överläggning
Anders Sjölander redovisar ärendet.
Annika Söderberg (S) yrkar på en tilläggsattsats att belysa remisstidens korta handläggning. Nämndens ledamöter har inga invändningar
mot yrkandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-12-08.
____
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§ 201 Revidering av Individ- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning
(IAN-2020-00009)
Beslut
Nämnden beslutar
att fastställa reviderad delegationsordning för Individ- och arbetsmarknadsnämnden enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Förvaltningen har gjort en mer grundlig genomgång av Individ- och
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning eftersom förslag på ändringar har lyfts fram från delar av nämndens verksamheter men även
för att styrdokumentet var i behov av en större revidering för att säkerställa att det inte behöver ideligen lyftas upp till nämnden för att besluta om olika smårevideringar. Undantaget blir då det kommer att
handla om ändringar i något lagrum eller vid ändringar av personnamn
när det gäller förordnanden.
Överläggning
Markus Juth ger en kort beskrivning av ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-11-24.
____
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§ 202 Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen
(IAN-2020-00016)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Ärendet
Vid Individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-09-30,
§ 146, fick förvaltningen ett uppdrag att redovisa vilka uppdrag som
nämnden har lämnat till förvaltningen och hur dessa har åtgärdats.
Bifogat finns en sammanställning på de uppdrag som nämnden har
lämnat under 2020 med färgmarkering om de är avslutade eller fortfarande under arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-12-08.
____
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§ 203 Redovisning av anmälningsärenden, december 2020
(IAN-2020-00053)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
Ärendet
Följande anmälningsärenden redovisas till nämnden.
Servicecenter-IT
Regler för användande av Sundvalls kommuns e-post.
Sollefteå kommun
Protokoll kommunfullmäktige 2020-11-30, § 110. ”Målbild God och
Nära vård i Västernorrland.
Migrationsverket
2020-12-08. Viktig information till myndigheter som omhändertar, företräder, vårdar eller omvårdar brittiska medborgare bosatta i Sverige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-12-10.
____
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§ 204 Övrigt
(IAN-2020-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendet
Annika Söderberg (S) frågar om stödboendet Gullgården och om deras
tillstånd att bedriva verksamhet. Jennie Marklund svarar på frågan.
-------------Ordföranden önskar alla en god jul och gott nytt år.
____
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