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Justering
Utöver ordföranden ska Oskar Brusell (M) justera dagens protokoll.
Ersättare är Thomas Burman (M).
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§ 39 Positiva händelser – Administrativa enheten
och Drakbladet Sundsvall
(IAN-2021-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Annica Ellring, Lars Bahlenberg, Anna-Lena Hedman informerar om
administrativa enhetens verksamhet samt om Drakbladet Sundsvall.

____
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§ 40 Förvaltningsdirektören informerar med verksamhetsinformation från Missbruk och psykisk
ohälsa
(IAN-2021-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i augusti
2021 ta fram en handlingsplan för att motverka hemlöshet.
Ärendet
Denise Wallén informerar följande:
- Coronaläget, där smittoläget befinner sig på en hanterbar nivå ut i
verksamheterna. Enstaka smittofall på myndighetsutövningen har
upptäckts. Vaccinationerna har stannat av. Bland personal i socialpsykiatrin har de flesta fått den första vaccinationssprutan.
- Arbetet med handlingsplanen Digitala vägen till morgondagens har
satts igång, med identifieringar av vad som kan digitaliseras.
- Programmet för God och Nära vård i Sundsvall fortlöper, där avsiktsförklaringen ska snart skrivas på, handlingsprogrammet revideras utifrån inkomna synpunkter från en remissrunda, kommunikationsplanen håller på att tas fram samt förankringsarbete.
- Kommunfullmäktige har tagit beslut om ny tjänst i form av narkotikasamordnare som kommer att placeras till förvaltningen och till
verksamheten Barn, unga och familj. Förvaltningen kommer att
forma tjänstens innehåll i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Nämnden kommer
senare att få närmare information om tjänstens innehåll.
Information från verksamheten Missbruk och psykisk ohälsa
Jennie Marklund ger aktuell information utifrån sin verksamhet samt
om information kring och förvaltningens arbete med hemlöshet.
Efter avslutad diskussion yrkar Erfan Kakahani (V) att förvaltningen
får i uppdrag att till nämndens sammanträde i augusti 2021 ta fram en
handlingsplan för att motverka hemlöshet.
____
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§ 41 Ordföranden informerar
(IAN-2021-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Jonas Väst (S) informerar följande:
-

-

SocialReko, statistik över orosanmälningar skiljer sig i kommunerna. Siffrorna kommer att ses över så att de blir lika.
Möte med landshövdingen med anledning av att det är friluftslivets år 2021, med frågor vad nämnden kan bidra med inom sitt
verksamhetsområde.
Ändrat arbetssätt över hur ärenden på nämnden föredras. När ett
ärende har fått en fullständig föredragning på arbetsutskottet behöver det inte redovisar igen på nämnden utan det räcker med att
ansvarig handläggare/chef finns tillgänglig för eventuella frågor.
Vid punkten Övrigt på föreslås en ändrad rutin såtillvida att den
som vill ställa en övrig fråga ska lämna in till ordföranden senast
två dagar innan sammanträdet.
Vid arbetsutskottets senaste sammanträde bestämdes det att vid
nämndens sammanträde i april blir förmiddagstemat ”socialsekreterarnas arbetssituation”. Förmiddagstemat om nämndens verksamhetsplan flyttas till juni.

____
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§ 42 Månadsrapport IAN, februari 2021
(IAN-2021-00009)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna upprättad månadsrapport februari 2021.
Ärendet
Den preliminära prognosen för 2021 kvarstår på minus 10 miljoner
kronor, utifrån den åtgärdsplan som beslutats av nämnden.
Prognosen för helåret beräknas bli ett underskott på -9,5 miljoner kronor som baseras på åtgärdsplanen, en resultatförbättring på +9,4 milj
kr från samma tidsperiod 2020.
Osäkerheter utifrån den preliminära prognosen och att ha en ekonomi
i balans 2021 och framåt:

Justerandes signatur

-

Nybygget av boendet Igeltjärn inom socialpsykiatrin har tillkommande kostnader som har återremitterats från kommunstyrelsen
till Iaf för kompletterande uppgifter. Om inte kommunstyrelsen
beviljar 8,2 miljoner kronor i tillskott så kommer det att innebära
en minskad besparingseffekt på flera av de besparingar som beslutats av nämnden.

-

Effektiviseringen av verksamhetsstödet på 6,1 miljoner kronor är
verkställt fr.o.m. 2021 som nämnden erhåller när besparingen är
genomförd. Detta är en förutsättning att medlen går tillbaka till
verksamheten enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-06-24, §
153, för att nämnden kommer närmare en ekonomi i balans.

-

Coronapandemin är en stor osäkerhetsfaktor även 2021. Den bidrog till resultatet 2020 på ett positivt resultatmässigt sätt i form
av extra stadsbidrag plus att vissa verksamheter var tvungen att
stänga.

-

Fler faktorer som påverkar besparingarnas effekt på resultatet är
höjningar av olika ersättningar där inte nämnden kompenseras av
kommunen. Exempel på detta är riksnormen för ekonomiskt bistånd som fastställs av regeringen och bygger på ett pris- och konsumtionsindex. Denna och fler ej kompenserade prisökningar urgröper nämndens budget på ett antal miljoner kronor varje år.
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-

Tillskottet på 20 miljoner kronor som beslutades av kommunfullmäktige i december 2020 ökar möjligheten att komma närmare en
ekonomi i balans, särskilt från 2022 och framåt.

-

Den i kommunfullmäktiges Mål- och resursplan beslutade ramsänkningen på minus 17 miljoner kronor från 2022 innebär dock
för att nå en ekonomi i balans framåt behöver ytterligare åtgärder
beslutas och vidtas.

Överläggning
Anette Ståby och Peter Timståhl redovisar ärendet. Eva Leijon och
Jennie Marklund redovisar underlag om pågående placeringar med
kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-03-10.
____
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§ 43 Information om verksamhetsplaner på verksamhetsområdesnivå
(IAN-2020-00224)
Beslut
Nämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendet
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om en verksamhetsplan för 2021. Med utgångspunkt från denna plan har Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsområden tagit fram verksamhetsplaner för respektive verksamhetsområde. Dessa planer redovisas
för nämnden.
Ärendets tidigare handläggning
Beslut om verksamhetsplan för Individ- och arbetsmarknadsnämnden
i januari 2021.
Förvaltningens överväganden
Enligt den modell nämnden och förvaltningen arbetar efter tar respektive verksamhetsområde fram en verksamhetsplan som utgår från
nämndens verksamhetsplan. Förvaltningen har inte tagit fram någon
gemensam mall för verksamhetsplanerna utan det är upp till varje
verksamhetsområde att utforma planerna utifrån verksamhetens behov. Planerna bryts därefter ned på enhetsnivå. Planerna för respektive
verksamhetsområde fastställs på förvaltningsnivå och nämnden får ta
del av planerna som information.
Överläggning
Verksamhetscheferna redovisar kort om sina respektive verksamhetsplaner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-03-16.
____
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§ 44 Information kring sommarjobben
(IAN-2021-00037)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Mattias Berglund och Jessica Olsson ger information kring arbetet
med årets sommarjobb.
Ansökningsperioden är 1 – 31 mars och hittills och ungefär 1 700 ansökningar räknar man med, dvs samma antal som förra året. Ungefär
500 arbetsplatser finns att tillgå hittills. Osäkerheten är hur man kan ta
emot sommarjobbare p.g.a. pandemin. Förvaltningen har planer på att
förlänga sommarjobbsjobben längre in mot hösten, t.ex med någon
månad.
277 000 kr är IAN:s finansiering till Kultur- och fritidsförvaltningen
som reserveras för sommarjobbsdeltagare (15 år) i de prioriterade målgrupperna. Arbetsförmedlingen fördelar 200 milj kr ur statliga medel
till kommunerna för sommarjobbsåtgärder, där ca 2 milj kr lämnas till
Sundsvall.
____
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§ 45 Information kring återöppning av dagliga
verksamheter
(IAN-2020-00147)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Håkan Norberg informerar kort om daglig verksamhet som återöppnas
successivt fram till och med sista mars 2021.

____
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§ 46 Svar på remiss - Uppföljning av kulturpolitisk
strategi
(IAN-2020-00323)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag på uppföljning av handlingsplan
gällande kulturpolitisk strategi.
Ärendet
Ärendet omfattar svar på remiss gällande uppföljning av handlingsplan
gällande kulturpolitisk strategi i Sundsvalls kommun. Förvaltningen
föreslår nämnden godkänna återrapportering gällande arbetet med den
kulturpolitiska strategin.
Bakgrund
I september 2017 antog Sundsvalls kommunfullmäktige en kulturpolitisk strategi. I strategin angavs de viktigaste fundamenten för hur kommunen ska jobba med kultur fram till och med 2023. Strategin ska
ligga till grund för prioriteringar för verksamheter som omfattas av
strategin.
Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att samordna arbetet för
framtagandet av en handlingsplan och i uppdraget uppdrogs samtliga
nämnder och bolag att bidra med och i genomförandet av den kulturpolitiska handlingsplanen.
Ärendet avser att vara en avstämning och uppföljning för hur arbetet
fortgår inom Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Förvaltningens överväganden
Strategin omfattar många olika uppdrag. Förvaltningen konstaterar att
effekterna av pandemin påverkat arbetet med och för den kulturpolitiska strategin negativt. Förvaltningen har skapat aktiviteter med syfte
att stärka elevers, brukares och individers möjligheter att få tillgång till
ett rikare kulturliv både när det gäller inflytande och deltagande, men
att effekterna av pandemin inte har varit till fördel för arbetet.
Förvaltningen menar vidare att arbetet med att finna alternativa vägar
för att genomföra fler aktiviteter kommer att fortsätta. Strategin omfattar många olika uppdrag.
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Förvaltningen uppskattar den kulturpolitiska strategin då kultur bidrar
till förvaltningens målgrupper både när det gäller utveckling och tillfriskning. Kulturen är självklara inslag i förvaltningens verksamheter
under alla normala omständigheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-03-17.
____
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§ 47 Upphandling - distribution av matlådor till socialpsykiatrins boende
(IAN-2021-00083)
Beslut
Nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla distribution av matlådor
till socialpsykiatrins boenden.
Ärendet
Sundsvalls kommun har för närvarande ett avtal med en privat aktör
(Västernorrlands logistik AB – Riksbud) för distribution av matlådor
till personer som har matlåda som insats eller boenden inom socialpsykiatrin. Avtalet går ut 2021-08-31.
Förvaltningen föreslår individ- och arbetsmarknadsnämnden besluta
att uppdra till förvaltningen att genomföra en upphandling av distribution av matlådor för socialpsykiatrin.
Bakgrund
Personer som av någon anledning inte klarar sin mathållning på egen
hand har möjlighet att få en färdiglagad kyld matlåda levererad till sin
bostad. Sundsvalls kommun har sedan september 2013 upphandlat distribution av matlådor till personer i ordinärt boende och socialpsykiatin. Utifrån den omorganisation som gjorts av dåvarande socialtjänsten
och FAVI med skapandet av två nya nämnder så berör denna upphandling både brukare inom vård- och omsorgsförvaltningen och individoch arbetsmarknadsförvaltningen (socialpsykiatrin)
Sundsvalls kommun har för närvarande ett avtal med en privat aktör
(Västernorrlands logistik AB – Riksbud) för distribution av matlådor
till personer som har matlåda som insats eller boenden inom socialpsykiatrin. Avtalet går ut 2021-08-31.
Upphandlingen genomförs enligt lagen om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattar att transportera och distribuera matlådor från
kommunens produktionskök till personer med beslut om matlåda som
insats samt till socialpsykiatrins boenden. Avtalstiden är 2 + 1 + 1 år.
Förvaltningen arbetar tillsammans med inköpsenheten kring framtagande av ett förfrågningsunderlag. Beslutad inköpsstrategi för kommunen ligger till grund för förfrågningsunderlaget.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-14.
____
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§ 48 Uppsägning av ramavtal avseende yrkespaket (UH-2018-00132)
(IAN-2021-00069)
Beslut
Nämnden beslutar
att säga upp ramavtalen om yrkespaket med YrkesAkademin AB gällande Bygg- och anläggningsprogrammet och med AB Taktik Sweden
gällande Hotell- och konferensprogrammet (UH-2018-00132).
Ärendet
Förslag att ramavtalen om yrkespaket med YrkesAkademin AB för
Bygg- och anläggningsprogrammet samt med AB Taktik Sweden AB
för Hotell- och konferensprogrammet (UH-2018-00132) sägs upp. Det
är tre månaders uppsägningstid och sägs inte avtalen upp innan maj
månads slut så fortlöper det ytterligare med ett år.
Yrkespaketen upphandlades under 2018 där Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration (NAVI) beslutade 201803-28, § 19, att godkänna upphandlingen och fastställa kravspecifikationen med angivna skallkrav. Via ett delegationsbeslut 2018-07-04
tilldelades tilldelades Miroi AB yrkespaketen Barnskötare, Elevassistent, Bokning och försäljning och Städ och service. YrkesAkademin
AB tilldelades Murare, Plattsättare, Träarbetare, Väg- och anläggningsarbetare samt Golvläggare.
Ramavtalet med Miroi AB sades sedan upp med omedelbar verkan
2018-11-12 med anledning av att Miroi AB försattes i konkurs och
ersattes med YrkesAkademin AB.
Bakgrund
Vuxenutbildningen har tecknat nya avtal inom samma utbildningsområde men med andra utbildningsanordnare med hjälp av kommunstyrelsekontorets upphandlingsenhet. Dessa avtal började gälla från och
med 2020-09-01. De nya utbildningsanordnarna Astar AB, för Byggoch anläggningsprogrammet (BA), har för avsikt att starta inriktningar
inom BA-programmet hösten 2021. Arena Utbildning, för Hotell- och
konferensprogrammet, kommer att starta en utbildning i början på april
2021. Det är en överlappning av avtalstider och på detta sätt växlar
Vuxenutbildningen succesivt ut utbildningsanordnare som vi haft avtal
med inom områden och växlar in de två nya som vunnit upphandlingen. På så sätt har man ett kontinuerligt flöde av utbildningsplatser
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inom berörda yrkesutgångar och säkerhetsställer att man är avtalslojala.
Gällande utbildningen för Barnskötare finns ett nytt avtal från 202009-01, men där har inget avrop gjorts eftersom utbildningen finns i
egenregi och på så vis finns inget behov av en extern leverantör.
Ärendets tidigare handläggning
NAVI 2018-03-28, § 19.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-03-09, § 24.
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-03-01.
____
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§ 49 Fortsatt distansundervisning inom Vuxenutbildningen
(IAN-2020-00307)
Beslut
Nämnden beslutar
att vuxenutbildningen i Sundsvalls kommun ska bedrivas på distans
från och med 2021-03-24,
att beslutet gäller i första hand till 2021-08-08,
att ta upp ärendet till IAN:s sammanträde 2021-06-23 för behandling
och eventuellt beslut om fortsatt distansundervisning ifall smittoläget
fortsatt är allvarligt, samt
att förvaltningen redovisar vid varje nämndssammanträde vilka åtgärder som har vidtagits samt vilka konsekvenser beslutet får för elevernas möjlighet till måluppfyllelse.
Ärendet
Beslut om fortsatt distansundervisning inom vuxenutbildningen,
Sundsvalls kommun på grund av Coronapandemin.
Bakgrund
Folkhälsomyndigheten rekommenderade 2020-03-17 att Sveriges
gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet skulle gå över till att bedriva fjärr- och distansundervisning från och med 2020-03-18. Rekommendationen syftade
till att bromsa takten i spridning av Covid-19 i samhället och därmed
avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara i samhället från att
smittas.
Enligt ett ordförandebeslut 2020-03-17 övergick vuxenutbildningen
till distansstudier med omedelbar verkan. I juni 2020 upphävdes beslutet om fjärr- och distansundervisning och vuxenutbildningen utökade den platsbundna undervisningen utifrån elever/elevgruppers behov. Lärvux, introduktionskursen till SFI samt studieväg 1 inom SFI
erhöll platsbunden undervisning och fler elevgrupper fick regelbunden
handledning och undervisning i skolan. Medarbetarna utökade sin arbetstid på arbetsplatsen. Fler möten genomfördes på plats och skolan
var öppen för elever att besöka.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-03-23

20

Med anledning av den snabba utvecklingen av smittspridning återgick
Vuxenutbildningen till distansstudier från och med 2020-11-17 till och
med 2021-03-23.
Utifrån det fortsatt allvarliga läget vad gäller Covid-19 finner Vuxenutbildningen behov av fortsatt distansundervisning till och med höstens första antagning 2021-08-09.
Ansvariga chefer följer kontinuerligt elevers progression och måluppfyllelse och kan vid behov rikta särskilt stöd till elever/mindre grupper.
Överläggning
Kerstin Nordensson redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-03-09, § 25.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-03-02.
____
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§ 50 Avslutande av överenskommelse om förlängda studieplaner mellan Sundsvalls gymnasium och Vuxenutbildningen
(IAN-2021-00077)
Beslut
Nämnden beslutar
att avsluta överenskommelsen om förlängda studieplaner mellan Vuxenutbildningen i Sundsvalls kommun och Sundsvalls gymnasium.
Ärendet
Överenskommelsen om förlängda studieplaner mellan Sundsvalls
gymnasium och Vuxenutbildningen.
Bakgrund
Samverkan mellan Sundsvalls gymnasium och Vuxenutbildningen har
sitt ursprung ur ett politiskt uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI). En skriftlig överenskommelse har upprättats och reviderats årligen utifrån skollagens krav på individuell studieplan på Introduktionsprogrammen och Vuxenutbildningen.
Ärendets tidigare handläggning
Den senaste förlängningen och revideringen av överenskommelsen beslutades av Barn- och utbildningsförvaltningen och Individ- och Arbetsmarknadsförvaltningen januari 2020.
Förvaltningens överväganden
Målet med de Individuella förlängda studieplanerna är att undvika
glappet som kan uppstå för elever som avslutar sina studier på Introduktionsprogrammen på gymnasieskolan vid 20 års ålder utan att ha
sökt eller antagits till nationellt program, eller är i annan aktivitet.
Skollagen reglerar individuella studieplaner för studerande på Introduktionsprogrammen och inom Vuxenutbildningen enligt följande;
17 kap § 7. Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan
för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen
ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll
och längd.
En individuell studieplan ska upprättas för varje elev/studerande.
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20 kap § 8. Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell
studieplan för varje elev. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.
Den individuella förlängda studieplanen ska bygga på den individuella
studieplanen som eleven har under sin tid på Introduktionsprogrammen. När eleven avslutar sina studier på gymnasieskolan upprättas ett
gymnasieintyg enligt 8 kap 21§ gymnasieförordningen eller en sammanställning av individuell studieplan enligt 8 kap § 22 gymnasieförordningen. Dessa dokument används i den fortsatta planeringen för
eleven
När de förlängda studieplanerna infördes fanns inte samverkan med
BoU och det Kommunala aktivitetsansvaret, KAA. I dag finns en nära
samverkan mellan Vuxenutbildningen och BOU kring avhoppande/hemmasittande elever som är underåriga och därför inte behöriga till studier på Vuxenutbildningen. Dessa elever omfattades initialt
i överenskommelsen om förlängda studieplaner. Det är en av anledningarna till att överenskommelsen om förlängda studieplaner kan
vara överspelad till viss del. Dessa elever som förut fångades upp inom
förlängda studieplaner fångas nu upp inom ramen för samverkan med
KAA. Huvuduppdraget för KAA är att avhoppande/hemmasittande
elever först och främst skall tillbaka till gymnasiet. I andra hand kan
Vuxenutbildningen bevilja dessa kommunmedborgare, om de har särskilda skäl att inte återvända till gymnasiet, att få beviljat att påbörja
studier via Vuxenutbildningen. Dessa elever tilldelas en mentor på
Vuxenutbildningen som följer eleven genom dess studier. Detta är en
samverkan vi ser är viktig att fortsätta. Den samverkan omfattar samtliga unga i kommunen.
Sedan samverkan upprättades så har mängden flyktingar minskat och
därmed mängden gymnasieelever som kan tänkas omfattas av detta
samarbete och överenskommelsen.
Nuvarande rutin anses vara resurskrävande och vi behöver rikta resurser mot nya behov som leder till elevernas ökade måluppfyllelse. Elever har rätten till förlängda studieplaner vilket Barn och Utbildning
tillsammans med vuxenutbildningen fortsatt kommer att möjliggöra.
Flera vägar finns för eleverna in mot vuxenutbildningar och förlängda
studieplaner utgör endast en av dessa vägar. En fördjupad samverkan
finns med väl upprättade kanaler mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.
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Överläggning
Kerstin Nordensson redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-03-09, § 26.
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-03-05.
____
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§ 51 Socialsekreterarnas arbetssituation - information
(IAN-2021-00018)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen, samt
att nämnden ställer sig bakom förslagna åtgärder om 6+2, specialistsocionomer, överrekrytering och lönetillägg.
Bakgrund
Arbetssituation, samt löne- och bemanningsläge i de geografiska
team, verksamhetsområde barn unga och familj
Myndighetsutövningen inom den sociala barn och ungdomsvården har
under många år varit en utsatt verksamhetsgren. Hög arbetsbelastning,
en högt reglerad verksamhet med starka krav gällande handläggning
och dokumentation i kombination med många gånger svåra/komplexa
ärenden har bidragit till den sociala barn och ungdomsvårdens utsatta
läge. Situationen har lett till att personalomsättningen är hög, många
söker sig vidare till andra arbeten och det finns svårigheter att rekrytera
personal med tillräcklig kompetens och erfarenhet. Situationen är inte
unik för Sundsvalls kommun utan har varit pågående nationellt under
flera år. Åtgärder för att förbättra och stabilisera situationen har vidtagits, både på nationell, regional och lokal nivå.
2014-07-01 infördes bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL) om krav
på behörighet för att utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Av 3 kap. 3 a § SoL framgår att socialnämnden ska
använda socialsekreterare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan, för att utföra sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som
innefattar;
-

bedömning av om utredning ska inledas
utreda och bedöma behovet av insatser eller andra åtgärder
uppföljning av beslutade insatser.

Av bestämmelsen framgår också att socialnämnden ansvarar för att
den socialsekreterare som självständigt utför ovanstående arbetsinsatser har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.
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2014 utsågs Cecilia Grefve till regeringens nationella samordnare för
den sociala barn och ungdomsvården. Hennes uppdrag var att i dialog
med företrädare för ett antal kommuner stärka och stödja socialtjänsten
i arbetet att ge barn och unga det stöd och den hjälp de behöver.
Sundsvalls kommun ingick som en av 50 kommuner i Cecilia Grevés
översyn. Resultaten av den nationella samordnarens arbete finns samlat i rapporten Barnets och ungdomens reform 2017.
På regional nivå infördes Regionala utvecklingsledare med uppdrag
att verka för, skapa nätverk för samverkan, stöd och lärande mellan
länen/regionerna, kommuner och nationellt. Nätverken är forum för
information- och erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd i arbetet med
kunskapsutveckling och förbättringsarbete.
I Sundsvalls kommun har flera satsningar gjorts i syfte att förbättra
förutsättningarna och göra myndighetsutövningen barn unga och familj till en attraktiv arbetsplats, med goda arbetsvillkor. Exempel på
genomförda satsningar är:
•
•
•
•

Lönesatsningar på socialsekreterare inom den sociala barn och
ungdomsvården.
Projekt ”Förkortad arbetstid” som var en pilotverksamhet i projektform under 2016-2017, och som därefter blev utgångspunkt
för arbetstidsmodellen 6+2.
Införande av lön – och kompetenstrappa
Införande av rollen specialistsocionom

Nuläge
Tyvärr har satsningarnas inledningsvis goda och stabiliserade effekter
avstannat/klingat av. I samband med omorganiseringen av ”barnspåret”, och bildandet av de geografiska teamen har en relativt stor personalomsättning uppstått. Flera erfarna socialsekreterare har valt att söka
andra arbeten, både inom verksamhetsområdet och hos andra arbetsgivare. Många av de som slutar anger att de å ena sidan gillar arbetet,
men att arbetsbelastningen över tid är för tung. Ansträngda arbetsvillkor och ständigt hög arbetsbelastning, i kombination med ett lågt löneläge, gör att mer erfarna socialsekreterare lämnar denna del av socialtjänsten. Möjligheten att rekrytera personal med rätt erfarenhet och
kompetens är en stor utmaning.
Förvaltningen måste tyvärr konstatera att tjänster inom myndighetsutövningen barn och unga inte uppfattas som attraktiva arbeten, samt att
Sundsvalls kommun lönemässigt inte längre är konkurrenskraftig.
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Just nu, i början av mars 2021, har man inom de geografiska teamen
flera aktuella eller inom kort aktuella vakanser, både tv-tjänster och
längre vikariat. Fyra rekryteringsomgångar har genomförts sedan sommaren 2020, och trots det lyckas förvaltningen inte fullt ut bemanna
teamen. Marknaden uppfattas som ”utfiskad” och i stort sett lyckas
man nu endast anställa helt nyutexaminerade socionomer, som inte
fullt ut uppfyller lagstiftningens kompetenskrav.
Möjliga åtgärder
- Oskäligt låga löner behöver korrigeras
Medarbetare som ligger under ingångslön, samt medarbetare med
några års erfarenhet och goda arbetsprestationer som är oskäligt lågt
lönesatta behöver erbjudas lön utifrån prestation, erfarenhet och kompetens.
-Rekrytera specialistsocionomer med generalistkompetens
Erfarna och kompetenta medarbetare bidrar till ökad stabilitet och
trygghet i en arbetsgrupp. Inskolning av nya och oerfarna medarbetare
underlättas och effektiviseras genom att kunna erbjudas inskolning/introduktion tillsammans med specialistsocionom.
-Överbemanning/utökad bemanning.
Successiv ökning av antalet inkommande ärenden. Under åren 20142020 har antalet utredningar ökat med 797 utredningar. Antalet aktualiseringar har under samma period ökat dramatiskt i antal, från 1566
aktualiseringar 2014 till 4917 år 2020, en ökning i antal med 3351.
Omgående återinföra arbetstidsmodellen 6+2 specifikt för de geografiska teamen.
Socialsekreterarna i de geografiska teamen ansvarar ytterst för att de
barn och unga som riskerar att fara illa får det stöd och/eller det skydd
de är i behov av, vilket är ett tungt ansvar.
Framåt
Den situation som beskrivs är allvarlig, och det behöver tas krafttag
för att situationen inte ytterligare ska försämras. Förändringar behöver
komma till stånd, både här och nu, och på längre sikt. I nuläget bedöms
omgående införande av arbetstidsmodellen 6+2, vara en förhållandevis enkel åtgärd. Att rekrytera specialister på vakanta tjänster samt att
tillfälligt överanställa socialsekreterare kan också göras förhållandevis
snabbt.
För att situationen ska bli hållbar över tid krävs ett långsiktigt, strukturerat arbete för att bygga en stabil och attraktiv verksamhet där man
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vill och orkar arbeta över tid. Statusen för arbetet som genomförs i de
geografiska teamen behöver höjas, och bli attraktivt för erfarna socialsekreterare.
Arbetet att göra riskbedömningar, utreda och bedöma behovet av insatser, genomföra placeringar – ibland mot vårdnadshavares vilja,
samt att följa upp beslutade insatser, får inte vara ett arbete för de
yngsta och minst erfarna socialsekreterarna. Löneläget för socialsekreterare behöver ses över och marknadsanpassas. En väg för att stabilisera situationen är att för den aktuella gruppen av socialsekreterare
anställda i geografiska teamen införa ett lönetillägg till och med 202103-31. Inför löneöversyn 2022 kommer förvaltningens att äska och
lyfta denna grupp som särskilt angelägen för att få kunna ta del av extra
medel. Utöver detta behöver vi kunna erbjuda kontinuerlig fortbildning, vilket sannolikt kommer att kunna genomföras inom ramen för
”Yrkesresan” som startar under året, samt extern handledning.
Med hänvisning till redovisade kostnader för externa konsulter, bör det
under förutsättning att behovet av konsulter kan arbetas bort, finnas ett
utrymme motsvarande ca 3 miljoner kr/år att använda till att stärka bemanning och kompetens, i första hand för de geografiska teamen.
Överläggning med beslutsgång
Eva Leijon redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Marcus Hellström (L), yrkar bifall till första att-satsen och avslag på
andra att-satsen med tilläggsyrkandet att skjuta upp beslutet med förvaltningens förslagna åtgärder till nämnden i april då nämnden har fått
mer information om socialsekreterarnas arbetsförhållanden.
Oskar Brusell (M) yrkar bifall till Marcus Hellströms (L) förslag.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med hänvisning till
det ovan beskrivna allvarliga läge. Annika Söderberg (S) och Erfan
Kakahani (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens och dels Marcus Hellströms (L) m.fl. förslag om avslag på
andra att-satsen med tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och konstaterar att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-03-09, § 22.
Tjänsteskrivelse, 2021-03-16.
____
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§ 52 Upphandling HVB Vuxna
(IAN-2020-00022)
Beslut
Nämnden beslutar
att förlänga befintliga ramavtal för HVB vuxna perioden 2021-07-01
- 2021-08-31.
att anmäla oss som avropsberättigad i SKR Kommentus upphandling
för HVB vuxen from 2021-09-01.
Ärendet
Sundsvalls kommun har tecknat ramavtal för placering hos extern
vårdgivare för HVB för vuxna. Avtalsperioden upphör 2021-07-01.
Bakgrund
Aktuella ramavtal har redan förlängts ett år och upphörde ursprungligen 2020-07-01. Arbetet med upphandlingen påbörjades våren 2019
och placeringskoordinator har haft en samordnande funktion för förvaltningen och arbetat tillsammans med upphandlingsenheten. Initialt
fanns behov att se över det nya avtalet för barn och unga och om det
skulle sägas upp för att göra en ny upphandling enligt LOV. En omvärldsbevakning rörande LOV och hur det fungerat i andra kommuner
genomfördes av placeringskoordinator för att klargöra detta. I samband med det inhämtades information för förfrågningsunderlag, vårdbehov- och ersättningsnivåer från de kommuner som upphandlat enligt
LOV för vuxna.
För vuxna stannade arbetet med avtalen rörande HVB upp i avvaktan
på att klargöra vilken typ av upphandling som var mest lämplig. I det
fall avtalen för barn och unga skulle sägas upp behövde denna upphandling ske först.
I december 2019 togs beslut att fortsätta med upphandling LOV för
HVB vuxna. En ny och mycket tajt tidsplan togs fram för att kunna
annonsera och få nya avtal på plats. En förutsättning var att kravprofil
var klar i februari för HVB vuxna. Då det inte fanns möjlighet att följa
den ursprungliga tidsplanen som gjordes våren 2019 meddelar upphandlingsenheten i slutet på februari att upphandlare behöver gå in i
andra planerade uppdrag och att inte samma tid inte kan läggas på
denna upphandling. Upphandlingsenheten bedömde att det saknades
förutsättningar för att ha nya ramavtal klart innan avtalens utgång.
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I samband med detta togs beslut att förlänga pågående ramavtal 1 år
till och med 2021-07-01.
Förvaltningens överväganden
Arbetet med upphandlingen har styrts av faktorer som förvaltningen i
stora delar inte har kunnat påverka. Arbetet med upphandlingen stannade på nytt av i samband med Coronapandemin då upphandlingsenheten behövde fokusera på inköp av skyddsutrustning. Den handläggare som varit ansvarig för upphandlingen av våra ramavtal slutade
sedan i början på sommaren och det tog tid innan ny handläggare tillsattes. Arbetet återupptogs under hösten med första fokus på bostad
med särskild service, denna upphandling ser ut att bli avklarad i tid.
Ny upphandlare fick på nytt omprioritera sina uppdrag i samband med
andra vågen i Coronapandemin och återkopplar nu att det på nytt saknas förutsättningar att färdigställa upphandling enligt LOV för HVB
Vuxna. Ett alternativ för Sundsvalls kommun är att anmäla sig som
avropsberättigad till SKR Kommentus upphandling. För vuxna finns
ett sådant avtal på plats from september 2021 vilket skulle innebära att
nuvarande avtal behöver förlängas i två månader.
Sundsvalls kommun är sedan tidigare medlemmar i SKR Kommentus
och betalar en medlemsavgift på 1 000 kr/år. Några ytterligare kostnader är inte förenade med att nyttja ramavtalen i denna upphandling.
SKR Kommentus har dialog med kommuner och regioner för att säkerställa att deras behov tillgodoses.
Genom att förlänga pågående avtal i två månader möjliggör förvaltningen att från och med september 2021 kunna avropa plats på HVB
för vuxna via SKR Kommentus upphandling. Åtgärden medför ingen
merkostnad för förvaltningen. Möjlighet att avropa via SKR Kommentus utesluter inte att kommunen tecknar egna ramavtal vid ett senare
tillfälle. Kommunen kan kliva av det avtalet oberoende av avtalsperiod.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-03.
____
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§ 53 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende egenkontroll externa placeringar
vuxna
(IAN-2021-00007)
Beslut
Nämnden beslutar
att till Inspektionen för vård och omsorg avge yttrande över resultat
av genomförd egenkontroll.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) har beslutat om en riskbaserad tillsyn av socialtjänsten i Sundsvall och begärt att nämnden skall
genomföra en egenkontroll samt lämna yttrande till IVO. Egenkontrollen ska avse samtliga ärenden rörande vuxna över 21 år som 2020-1201 var beviljade insats i form av placering i enskilda verksamheter.
IVO har kompletterat begäran och att yttrandet även skall omfatta svar
på vem som genomfört granskningen, hur tillstånd kontrolleras samt
hur nämnden säkerställer att den placering som görs motsvarar den enskildes behov.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-03-09, § 32.
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-03-03.
____
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§ 54 Svar på revisionsrapport - Översiktlig granskning av dokumenthantering
(IAN-2020-00276)
Beslut
Nämnden beslutar
att anta Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse som svar
till revisorernas ”Övergripande granskning av dokumenthantering.”
Ärendet
Revisionsbyrån KPMG har, på uppdrag av kommunrevisionen, i
granskningen av hur Sundsvalls kommun säkerställer en rättssäker
hantering av dokument och handlingar gjort bedömningen att kommunen i allt väsentligt har goda rutiner och riktlinjer för hantering av allmänna handlingar. Det finns även ett systemstöd för ärendehantering,
Public 360. Det man dock påtalar och även rekommenderar insatser
för, är att säkerställa registratorernas förutsättningar att fortsätta hålla
en god kvalitet. Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen och
samtliga nämnder att:
• Säkerställa en ändamålsenlig introduktion av nya registratorer.
• Det utses en ansvarig samordnare eller chef för nätverket för registratorer som deltar på nätverkets sammanträden och som har mandat att ta frågorna vidare för förankring där ett eventuellt beslut i
frågan kan fattas.
• Det tas fram en kommunövergripande plan för kompetensutveckling för registratorer.
Revisionen önskar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i
rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska
vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Förvaltningens överväganden
Registrators- och nämndsekreterarnätverket träffas regelbundet och
har genom dessa träffar en övergripande samverkan med varandra.
Detta är ett forum för dem att både lyfta upp sådant som fungerar, sådant som kan förbättras och även sådant som behöver tas vidare till
andra instanser för beslut i olika frågor. Det vore naturligtvis en hjälp
på vägen om det fanns en person som kunde samordna både dessa träffar, ansvara för innehållet i träffarna och även ta med sig frågor vidare
som nätverket själva inte kan besluta om eller lösa. Förvaltningens
uppfattning är att en sådan samordnare bör ha ett centralt uppdrag och
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vara utsedd av alla förvaltningarna gemensamt. Denna samordnare behöver även vara förankrad hos registratorernas och nämndsekreterarnas chefer då det sannolikt kommer att framkomma ärenden som behöver lyftas till dessa om man ska kunna nå förändring och utveckling.
Det är väsentligt att registratorer är uppdaterade på de styrdokument
och den juridik som behövs för att kunna arbeta på ett korrekt och
rättssäkert sätt med dokument. Det finns dock två delar i detta, både
det mer övergripande gällande dokumenthantering och det som är förvaltningsspecifikt. För att säkerställa att registrator är fullt uppdaterad
krävs alltså mer utbildning än vad som kan fastställas i en kommunövergripande plan för kompetensutveckling. Dock är det positivt om
man tillsammans i kommunen kan fastställa någon form av årlig, återkommande utvecklingsplan där också någon kan få ansvar att bevaka
vad man ska fokusera på och vilket utbud som finns inom området som
är relativt smalt. Det som är förvaltningsspecifikt måste fastställas
inom respektive förvaltning.
Det vore önskvärt även utifrån ett ekonomiskt perspektiv om det fanns
en central, mer övergripande plan som kunde underlätta prioritering av
utbildningar, men även att man säkerställde att samtliga förvaltningar
hade ekonomi att tillgodose registrators behov av kompetensutveckling.
Så som i beskrivningen ovan gällande kompetensutveckling för registratorer gäller delvis samma för introduktion av nya. Det vill säga det
vore önskvärt med en gemensam introduktionsplan för hela kommunen där man alltid går igenom vissa moment och får ta del av olika
förvaltningars ansvarsområden, men utöver detta kommer varje förvaltning även att ha sina specifika uppdrag, ansvarsområden och utmaningar. Utifrån detta krävs att en viss del av introduktionen utformas mer förvaltningsspecifikt. För Individ- och arbetsmarknadsnämndens har det gemensamma verksamhetsstödet med Vård- och omsorgsnämnden för avsikt att arbeta med frågan i syfte att tydliggöra vilka
moment en ny registrator behöver få ta del av och lära sig i sin introduktionsfas. Detta bör vara klart till hösten 2021, men kommer då
framför allt att fokusera på det verksamhetsspecifika.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-03-09, § 27.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-03-15.
____
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§ 55 Svar på revisionsrapport - Uppföljande
granskningar av tidigare genomförda revisionsgranskningar under år 2018
(IAN-2020-00153)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens svar, samt
att överlämna svaret till kommunens revisorer.
Ärendet
Revisionen har genomfört en uppföljning av genomförda granskningar
av kommunstyrelse och nämnder under året 2018. Syftet med granskningen har varit att bedöma om ansvarig styrelse/nämnd har vidtagit
beslutade åtgärder. Förvaltningarna har under 2020 lämnat underlag
till revisionen. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar på revisionens rapport.
Revisionens sammanfattande bedömning för samtliga nämnder är att
ett antal åtgärder har vidtagits i enlighet med lämnade rekommendationer, men att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Från
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen önskar revisionen svar
inom följande områden:
- Styrning och uppföljning av integration och etablering,
- Rutiner för att säkerställa att beslut genomförs,
- Rutiner och riktlinjer inom området för resor och representation efterlevs samt kontrollerar att rätt ersättning betalas ut till förtroendevalda.
Förvaltningens överväganden
Styrning och uppföljning av integration och etablering
Nämnden har i verksamhetsplanen för 2021 tagit fram en rad indikatorer som ligger till grund för styrning och uppföljning av integration
och etablering. Utöver detta följer förvaltningen löpande en rad andra
nyckeltal som rör området. Detta är en förändring som genomförts sedan senaste rapporteringen till revisionen.

Utifrån nämndens ansvarsområden handlar integration och etablering
till stor del om självförsörjning. Att ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsverksamhet samt vuxenutbildningen numera är organiserade i
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samma förvaltning underlättar styrning och uppföljning av integration
och etablering. Samverkan står i fokus.
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamheten är numera
också organiserade inom samma verksamhetsområde och inom samma
enheter. Av det ekonomiska biståndet går cirka 50 procent till utrikes
födda. De insatser som görs för att minska beroendet av ekonomiskt
bistånd sker alltså till stor del inom integrationsområdet. Samma sak
gäller vuxenutbildningen där Sfi, men även grundläggande vuxenutbildning, är insatser för att förbättra integrationen.
Rutiner för att säkerställa att beslut genomförs
Tidigare lämnade uppgifter gäller fortfarande. Nämndsekreteraren för
en förteckning över nämndbeslut som uppdateras efter varje sammanträde. Denna förteckning gås igenom av förvaltningens ledningsgrupp
efter och inför nämndsammanträden. På detta sättsäkerställs att beslut
fattade av nämnden genomförs eller återaktualiseras hos nämnden om
besluten inte kan verkställas eller vid andra avvikelser.
Rutiner och riktlinjer inom området för resor och representation efterlevs samt kontrollerar att rätt ersättning betalas ut till förtroendevalda
Det har tidigare inte funnits någon upprättad skriftlig rutin gällande
hur det ska säkerställas att rutiner och riktlinjer följs, samt kontroll av
utbetalningar, vilket har varit en brist. Förvaltningen har sedan uppföljningen utfördes tagit fram en skriftlig rutin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-02-16.
____
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§ 56 Revidering av individutskottets arbetsordning
(IAN-2021-00073)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna revideringen av individutskottets arbetsordning.
Ärendet
Förvaltningen har uppmärksammat att individutskottets arbetsordning
behöver revideras för att anpassa sig efter rådande omständigheter med
Covid-19 och utifrån digital teknik.
Ändringarna som föreslås är:
- § 4, Deltagande på distans, nytt avsnitt. Individutskottet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad att
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden i utskottet avgör om närvaro får ske på distans. Utskottet får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i utskottet.
- § 5, Företräde, nytt avsnitt. Enskilda vars ärenden ska beslutas av
nämnden har enligt 11 kap. 9 § socialtjänstlagen rätt att få företräde
inför nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat. Den enskilde
ska underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden. Rätten till
företräde gäller både i ärenden som avser myndighetsutövning och i
ärenden om ansökan eller yttrande till annan myndighet (11 kap. 8 §
3 st SoL). Rätten att få företräde inför nämnden är alltså rätten att få
företräde inför den som ska besluta i det enskilda ärendet. Vid företräde inför nämnden har den enskilde rätt att ha med sig ett ombud
eller biträde. Den enskilde kan också ha med sig en stödperson.
Den enskilde får företräda inför nämnden på distans om den enskilde
till exempel befinner sig på annan ort eller sitter inlås på institution.
Företräde på distans ska genomföras på ett säkert sätt i överenskommelse med den enskilde utifrån den enskildes förutsättningar.
- § 6, Kallelse och handlingar, reviderat avsnitt. Ordföranden ansvarar
för at kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen bör åtföljas av
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en föredragningslista. Vid individutskottets sammanträden ska skriftligt underlag bifogas kallelsen i den omfattning som ärendet kräver.
Utskick av kallelsen till utskottets sammanträden sker digitalt via
Sakom till ordinarie ledamöter. Kallelsen skickas till tjänstgörande
ersättare om ordinarie ledamot har meddelat nämndsekreterare eller
annan på kansliet om frånvaro i god tid innan utskick av kallelsen.
Extra ärenden kan förekomma och skickas då separat via Sakom.
Kallelsen skickas normalt ungefär fem arbetsdagar före sammanträdet.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-03-09, § 28.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-03-16.
____
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§ 57 Riktlinjer för säkra, digitala, utskottsmöten
(IAN-2021-00074)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag på riktlinjer för säkra, digitala, utskottsmöten.
Ärendet
Kommunstyrelsekontoret sände ut i april 2020 rutiner för sammanträden via Skype, ”Förslag till rutin för genomförande av nämnd via
Skype”, ”Så här genomför du säkra digitala möten” och ”Möjligheterna att delta på nämnds- och utskottssammanträden på distans”.
Förvaltningen har utifrån dessa allmänna riktlinjer tagit fram tillfälliga
rutiner, nya förtydliganden, vid distanssammanträde och företräde på
nämndens sekretessdel och individutskottet på grund av Covid-19.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-03-09, § 29.
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-03-17.
____
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§ 58 Ändring av IAN:s delegationsordning - ändring av lagrum i kap 9.2 punkt 3, förordnande till
tjänsteman
(IAN-2021-00030)
Beslut
Nämnden beslutar
att i kap 9.2, punkt 3, ändra lagrummet till 6 kap 13 a § p. 2 och p. 3
FB, samt
att förordna Emma Larsson att enligt 2 kap. 1 §, 3 kap. 5 § st och 3
kap. 6 § 2 st FB fatta beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap.
Ärendet
Förvaltningen föreslår följande ändringar.
9.2 Vårdnad, boende och umgänge
Lagrummet i delegationsrätten om beslut om åtgärder mot vårdnadshavares vilja när ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare och
den ene motsätter sig vård om det krävs med hänsyn till barnets bästa,
kap 9.2, punkt 3, i delegationsordningen är felskriven. Förvaltningen
föreslår att rätt lagrum ska vara 6 kap 13 a § p. 2 och p. 3 FB.

20. Förordnanden – Kompletterande beslutanderätt. A. Vid domstol väcka och föra talan om faderskap
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår periodvis situationer där
det finns behov av att snabbt kunna fatta beslut och därför har nämnden
möjlighet att förordna ledamot eller tjänsteman att fatta vissa beslut.
Ett förordnande är inte en delegation och skiljer sig från delegation på
så sätt att nämnden måste ange vem förordnandet avser. Det krävs att
personen namnges och det är inte möjligt att endast ange att den som
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har viss befattning är behörig att fatta beslut. Syftet är att det alltid ska
finnas någon tillgänglig som kan fatta beslut i brådskande situationer.
Förvaltningen föreslår att Individ- och arbetsmarknadsnämnden förordnar Emma Larsson att fatta beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap enligt FB (kap 20, punkt A).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-08.
____
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§ 59 Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen, mars 2021
(IAN-2020-00318)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av uppdragen.
Ärendet
Vid Individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-09-30,
§ 146, fick förvaltningen uppdraget att redovisa vilka uppdrag som
nämnden har lämnat till förvaltningen och hur dessa har eller kommer
att åtgärdas. Förvaltningen har gjort en sammanställning över avslutade och oavslutade uppdrag med tillhörande kommentarer som nämnden har lämnat under 2020 och 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-03-16.
____
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§ 60 Redovisning av anmälningsärenden, mars
2021
(IAN-2021-00026)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
Ärendet
Följande anmälningsärenden redovisas.
Kultur- och fritidsförvaltningen
- 2021-03-01. PM, inrättande av extratjänster i Kultur- och fritidsnämnden.
Skolverket
- 2021-01-08. Beslut, statsbidrag för Lärcentrum 2021.
Statskontoret
- 2020-11-02. Kartläggning, aktiv medverkan till bosättning i annan
kommun.
Migrationsverket
- 2021-02-18. Beslut, Vidarebosättningsprogrammets fördelning år
2021.
- 2021-02-19. Information om förändringar i arbetet med att överföra kvotflyktingar.
Kommunfullmäktige
- Protokoll 2021-02-22, § 34. Valärenden.
Inspektionen för vård och omsorg
- 2021-03-10. Beslut, avsluta ärende om tillsyn.
- 2021-03-10. Beslut, avsluta ärende om tillsyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-03-08.
____
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§ 61 Övrigt

(IAN-2021-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
Ärendet
Ulla Näsman (S) sänder en begäran till förvaltningen att till nämndens
sammanträde i april ge svar på SiS-platser för ungdomar, utifrån det
som har rapporterats i media; hur många placeringar fanns det 2020,
till vilken kostnad, erfarenheter av placeringar och åtgärder.
Förvaltningen tar med frågorna och kommer med svar till nämndens
sammanträde i april.
____
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