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Protokollet omfattar §§ 21 – 44
Det noteras till protokollet att sammanträdet ajournerades kl 16.00 –
16.10, § 32.

Justeras torsdag 24 februari 2022

Jonas Väst (S)
Ordförande

Markus Juth
Nämndsekreterare

Emir Özcelik (SD)
Justerare
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Justering
Utöver ordföranden ska Emir Özcelik (SD) justera dagens protokoll.
Ersättare är Oskar Brusell (M).
____
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§ 21 Förvaltningsdirektören informerar
(IAN-2022-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Denise Wallén, förvaltningsdirektör, informerar följande:
- Covid-19; en successiv återgång till arbetsplatserna ska ske fram
till och med 4 april. Förvaltningen har en alltmer positiv lägesbild
av pandemin samt att den semesterstopp som togs i januari inom
socialspsykiatrins verksamhetsområde är nu hävd. Förvaltningen
ger en lägesrapportering till länsstyrelsen varannan vecka och man
hoppas snart att man kan rapportera att det inte finns någon påverkan.
- LVU-ärenden och ev hotbild mot förvaltningen; förvaltningen har
haft möten med länsstyrelsens säkerhetsschef. Lokalt bedöms det
ännu inte finnas någon hot- eller hatbild mot socialtjänsten i
Sundsvall. Rutiner kring hot och våld finns och som man är van att
hantera. Personalen har signalerat om stöd och hjälp ifall det skulle
dyka upp något skarpt läge.
- Barn- och utbildningsnämnden planerar att ta beslut om att utöka
verksamheten för fordonsprogrammet, inriktning mot transport.
Vuxenutbildningen ämnar köpa 24 extra platser i programmet och
ett ärende kommer att beredas till nämndens marssammanträde.
- Vid den gemensamma beredningen med Barn- och utbildningsnämnden den 8 mars kommer man att ta upp gemensamma kostnader.
- Det har inkommet ett klagomål om ett placeringsärende vid Tallgårdens särskilda boende. Åtgärder har vidtagits och IVOI har kontaktats. Fler placeringar kommer inte att ske på Tallgården och de
med befintliga placeringar (inom missbruk och psykisk ohälsa)
kommer att erbjudas placeringar på andra boenden.
- Utlokaliseringar; i Nacksta sker anpassningar och ombyggnationer.
I Skönsberg är det tillfälliga lokaler fram till 1 mars. För Ljustadalen är investeringsbeslutet klart.
____
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§ 22 Ordföranden informerar
(IAN-2022-00002)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Jonas Väst (S) informerar följande:
- Arbetsutskottets möte den 16 mars kommer att hållas på plats.
Nämndens sammanträde den 29 mars kommer även att hållas på
plats och där planeras ett verksamhetsbesök hos Barn, unga och familj. Besökets upplägg kommer att diskuteras vid nästa möte med
arbetsutskottet.
____
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§ 23 Ekonomisk månadsrapport januari 2022 IAN
(IAN-2022-00009)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna upprättad månadsrapport för januari 2022.
Ärendet
Förvaltningen presenterar en månadsrapport för januari 2022.
Intäkterna uppgår till 13,7 milj kr, vilket är 2,9 milj kr högre än motsvarande månad föregående år.
Personalkostnaderna uppgår till 43,8 milj kr vilket är 1,5 milj kr högre
än motsvarande månad föregående år.
Övriga kostnader uppgår till 32,6 milj kr vilket är 3,9 milj kr högre
jämfört med motsvarande månad föregående år.
Budgetramen för år 2022 uppgår till 696,8 milj kr.
Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer framåt och under 2022 som innebär svårigheter att klara en ekonomi i balans:
Ekonomiskt bistånd
Strategin är att ”Kom i jobb-platserna” i huvudsak ska vara ute på förvaltningarna. En sådan modell har större chanser att leda vidare till en
anställning samtidigt som förvaltningen får råd till fler anställningar
jämfört med att bygga upp fler egna arenor. Den ekonomiska biten blir
ännu viktigare de år, som 2022, då de billigaste anställningsstöden,
som extratjänster, inte är tillgängliga från Arbetsförmedlingen längre
(beroende på att regeringens budget inte gick igenom). Det är extra
viktigt att platserna är ute på ”vanliga” arbetsplatser utifrån att förvaltningens målgrupp i stor utsträckning är utlandsfödda med språksvårigheter. De får en bättre språkutveckling med svensktalande arbetskamrater än om förvaltningen samlar de på en arbetsträningsarena.
Bostadssociala gruppen
Inga skattemedel har satts av till bostadssociala gruppen avseende obetalda hyror och återställningskostnader i lägenheter. Detta medför att
kostnader för renoveringar, uteblivna hyresbetalningar, uppsägningstider och väntetider medför ett underskott.
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Årliga kostnadsökningar
Förvaltningen har årliga kostnadsökningar som inte kan påverkas och
som inte är budgeterade. Där ingår den uppräkning av riksnormen
varje år som 2022 beräknas till 1,6 % och som motsvarar ca 3 milj kr.
Andra kostnadsökningar avseende höjningar av konsumentprisindex
motsvarar ca 1 milj kr på årsbasis.
Komplexa ärenden
En antal tillkommande kostnader handlar om komplexa ärenden som
är omfattande. Det ena handlar om ett bistånd enligt SoL till asylsökande som har behov av stödinsatser via LSS, men som p.g.a. sin flyktingstatus inte har rätt till dessa insatser. Detta leder till att förvaltningen får köpa behövliga insatser, t.ex. särskilt boende, korttids- och
assistans via stöd och omsorg inom Vård- och omsorgsförvaltningen.
Det andra avser ett extraordinärt ärende. Tillsammans omfattar dessa
ärenden en kostnadsökning motsvarande ca. 6 milj kr för förvaltningen.
Att uppnå en ekonomi i balans trots den tagna åtgärdsplanen.
Överläggning
Peter Timståhl, controller, redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-02-02.
____
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§ 24 Uppföljning av nyckeltal - svar på yrkande om
nyckeltal chefstjänster
(IAN-2021-00009)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen samt,
att överlämna förtydligandet till kommunstyrelsen.
Ärendet
Uppföljning i ärendet från nämndens sammanträde 2021-12-14, § 200,
och svar på frågan om varför antalet chefer ökat mellan tidpunkterna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-12, § 190, att utifrån sin uppsiktsplikt årligen följa upp föreslagna nyckeltal för de två nya nämnderna Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) samt Vård- och
omsorgsnämnden (VON) under perioden 2019-2024.
Syftet med dessa nyckeltal är att fastställa ett utgångsläge för IAN samt
VON. Genom att identifiera ett antal indikatorer som kan sammanställas årligen så kan de kommande åren utvecklingen följas upp översiktligt och rättvisande. För att fastställa utgångsläget kommer året 2019
att användas, men i de fallen att det inte finns data för det året kommer
2018 att användas istället.
Förvaltningen korrigerar siffrorna under punkt 3. Medarbetare, ”Antal
medarbetare per chef” från 20 till 18 vid utgångsläget och från 18,7 till
20 vid nuläget. Det innebär efter justering att förvaltningen hade 37
chefer och inte 33 vid tidpunkten för utgångsläget. Vid tidpunkten för
nuläget hade förvaltningen 35 chefer och inte 37 st.
Överläggning
Peter Timståhl redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-02-10.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-22

10

§ 25 Intern kontrollplan 2022
(IAN-2021-00292)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna intern kontrollplan 2022 för individ- och arbetsmarknadsnämnden med tillägget att ekonomiskt bistånd kvarstår som kontrollpunkt.
Ärendet
Nämnden antog 2022-01-25 § 5, IAN-2021-00292, intern kontroll
punkter för 2022 utifrån förvaltningens och arbetsutskottets bruttolista
med förslag till kontrollområden för 2022.
Följande intern kontrollpunkter beslutades av nämnden inför 2022;
Rättssäkerhet, utredningstider
Brist på planering och strategiskt arbete
Yrkesutbildning
Verkställighet daglig verksamhet
Ekonomiskt bistånd
GDPR
Utifrån nämndens val av kontrollpunkter har förvaltningen arbetat
fram ett förslag till fullständig intern kontrollplan 2022 som nämnden
ska besluta om. Förvaltningen föreslår att kontrollpunkten Ekonomiskt
bistånd utgår eftersom utvecklingen för ekonomiskt bistånd följs upp
av förvaltningen och redovisas särskilt till nämnden varje månad.
Uppföljning av internkontrollen
Nämndens intern kontrollplan 2022 kommer att följas upp med statusrapporter till nämnden i samband med delårsrapport 1 och 2 samt med
en rapport vid årets slut till nämnden. Resultatet av den årliga uppföljningen ska även rapporteras till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.
Överläggning
Camilla Röckner, verksamhetscontroller, redovisar ärendet och svarar
på ledamöternas frågor.
Oskar Brusell (M) yrkar att ekonomiskt bistånd kvarstår som en kontrollpunkt, som nämnden beslutade vid sammanträdet 2022-01-25.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-22

11

Erfan Kakahani (V), Sanna Jonsson (C) och Dan Rasmusson (SD) ställer sig positiva till att ekonomiskt bistånd bibehålls som en kontrollpunkt.
Jonas Väst (S), Marcus Hellström (L) och Emir Özcelik (SD) bifaller
Oskar Brusells (M) yrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-02-08.
Protokoll Individ- och arbetsmarknadnämndens arbetsutskott 202202-08, § 18.
____
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§ 26 Svar på revisionsrapport "Budgetefterlevnad"
(IAN-2021-00171)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till synpunkter på de slutsatser
som finns redovisade i rapporten avseende Individ- och arbetsmarknadsnämnden.
Ärendet
Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer fått i
uppdrag att granska om styrning, strategier och åtgärder, med fokus på
åtgärder, är tillräckliga för att hantera ekonomiska underskott.
Den sammanfattande bedömningen av revisionen utifrån granskningens syfte, avseende Individ- och arbetsmarknadsnämnden, är att nämnden behöver ta ett tydligare tag om ekonomin för att uppnå en ekonomi
i balans. Revisorerna konstaterar att om samtliga beslutade åtgärder
effektueras pekar det mot att nämnden kan ha fattat tillräckliga beslut
och åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. Dock är det inte tydligt hur
mycket nämnden behöver effektivisera för att få en ekonomi i balans,
nämnden flaggar frekvent för att beslutade effektiviseringar inte är tillräckliga.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar kommunrevisionen
Individ- och arbetsmarknadsnämnden att:


tydliggöra redovisningen av åtgärdsplaner, om effektiviseringarna
är tillräckliga, effekter, etc.



säkerställa att de styrande dokumenten ”Regler för ekonomi- och
verksamhetsstyrning” samt ”Mål- och resursplan (MRP) 20212022 med plan för ekonomin 2023-2024” efterlevs.

Av Mål- och resursplanen framgår bland annat att budgetföljsamheten
för kommunen inom driftverksamheten ska vara god, högst en procents avvikelse. Individ- och arbetsmarknadsnämnden redovisar för år
2021 ett negativt resultat om –17,4 miljoner kronor samt en avvikelse
mot budget med 2,5 procent. Den ingående ekonomiska obalansen att
hantera, baserat på bokslut 2020, uppgick till –46,8 miljoner kronor
motsvarande en avvikelse mot budget med 7,1 procent. Det innebär för
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år 2021 en resultatförbättring om 29,4 miljoner kronor samt en förbättring med 4,6 procentenheter avseende budgetföljsamheten.
Det framgår även i de styrande dokumenten avseende ekonomin att det
i samband med uppföljning och rapportering är särskilt viktigt att
nämnderna vid befarad avvikelse agerar snabbt och vidtar åtgärder.
Nämnden beslutade i augusti 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på åtgärder för att ekonomin skulle komma i ram år 2021
med fortlöpande rapportering till nämnden.1
Effektiviseringsåtgärder beslutades i anslutning till verksamhetsplanen för år 2021 om totalt ca 41 miljoner kronor för perioden 20212023, varav en ekonomisk målsättning om ca 29 miljoner kronor för
år 2021. I verksamhetsplanen konstaterades dock av förvaltningen att
från 2022 och framåt kommer nämnden närmare en ekonomi i balans
men det kommer fortfarande att saknas medel utifrån resultatet 2020.
Under år 2021 har ytterligare beslut om åtgärder fattats av nämnden,
vilket inneburit att åtgärdsplanen för året omfattat en ekonomisk effekt
om 43,6 miljoner kronor. I nämndens årsrapport för år 2021 konstaterades en ekonomisk effekt av beslutade åtgärder om 31,7 miljoner kronor. Bedömningen i årsrapporten är dock att de beslutade åtgärderna
kommer att kunna verkställas med angiven ekonomisk effekt. Däremot
måste vissa åtgärder förskjutas i tid, bland annat då det gäller omställning i egen regi för att minska externa placeringar.
Faktorer som inverkar på besparingarnas effekt avseende resultatet påtalades, vilka bl.a. är höjningar av olika kostnadsposter där inte nämnden kompenseras av kommunen. Exempel på detta är riksnormen för
ekonomiskt bistånd som fastställs av regeringen och bygger på ett prisoch konsumtionsindex.
Tillskottet på 20 miljoner kronor som beslutats av kommunfullmäktige
inför 2021 års budget har ökat möjligheten att komma närmare en ekonomi i balans. En förutsättning var dock att det blir full effekt av de
beslutade sparåtgärderna och att allt annat är lika.
Besparingsförslagen har kommunicerats med ansvariga chefer. Det
som förvaltningen främst arbetat med är att styra om externa placeringar till hemmaplanslösningar och även korta ner dem tidsmässigt.

1
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Till de föreslagna åtgärderna finns tydliga konsekvensanalyser. Förutom ekonomiska effekter beskrivs om påverkan på verksamheten kommer att var stor, måttlig eller ingen alls.
Ett fortsatt intensifierat arbetet pågår inom förvaltningen med dels
verkställighet av redan beslutade åtgärder samt dels ytterligare åtgärder för beslut av nämnden under våren för att uppnå en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi i balans. Åtgärdsplanens struktur ses även över
i syfte att tydliggöra de olika aktiviteterna med ekonomisk effekt samt
den månadsvisa uppföljningen av åtgärderna.
Överläggning
Anette Ståby, avdelningschef för ekonomi och analys, redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-02-08, § 19.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-01-30.
____
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§ 27 Information om extratjänsterna
(IAN-2021-00054)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Bodil Mattsson, enhetschef arbetsmarknad, och Håkan Norberg, verksamhetschef för Arbete och försörjning, informerar om ärendet; hur
många anställda med extratjänst, prioriterade målgrupper för extratjänster och vad som har hänt efter att extratjänsterna har avslutats.
____
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§ 28 Redovisning av aktuell arbetslöshetsstatistik
(IAN-2022-00009)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Håkan Norberg ger en aktuell arbetslöshetsstatistik.

____
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§ 29 Prisvärd 2022 på Sundsvalls Business Award
för en utmärkelse kopplad till integration och
mångfald i arbetslivet
(IAN-2021-00211)
Beslut
Nämnden beslutar
att vara prisvärd 2022 på Sundsvalls Business Award för en utmärkelse kopplad till integration och mångfald i arbetslivet, samt
att ge i uppdrag till verksamhet Arbete och försörjning att ta fram ett
upplägg för hur arbetet med utmärkelsen ska ske inom ramen för
Sundsvalls Business Award och ge en återkoppling till nämnden när
det är gjort.
Ärendet
Ärendet avser att vara prisvärd på Sundsvalls Business Awards för ett
Integrations och mångfaldspris.
Bakgrund
”Särskild utmärkelse för mångfald i arbetslivet” är en utmärkelse som
instiftats av Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration och har delats ut sedan 2008. Syftet är att uppmärksamma bra
och inspirerande mångfaldsarbete inom svenskt arbetsliv genom att
synliggöra det praktiska mångfaldsarbetet, initiativen och det aktiva
engagemang som bedrivs. Den särskilda utmärkelsen är ett erkännande
och uppmärksammande av ett utmärkt och inspirerande mångfaldsarbete inom arbetslivet. Utmärkelsen kan tilldelas en organisation, arbetsplats eller enskild person som på ett föredömligt sätt främjat mångfald i arbetslivet. Sedan Individ- och arbetsmarknadsnämnden bildades
har nämnden ansvarat för att dela ut utmärkelsen.
Samverkan med Sundsvalls Business Award
En av Arbete och försörjnings huvuduppgifter är att hjälpa de personer
som erhåller ekonomiskt bistånd till en egen försörjning. Det stöd man
behöver ge kan se väldigt olika ut beroende på individens behov. Men
ett viktigt inslag är att kunna erbjuda möjlighet till arbetsträning och
praktik hos företag som ger arbetslivserfarenhet och ibland även leder
vidare till en anställning. Man har därför ett behov av en bra samverkan
med företag, gärna i många olika branscher, för att kunna erbjuda platser som matchar våra deltagares behov.
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I det arbetet är utmärkelsen för mångfald i arbetslivet viktig då den kan
lyfta fram bra exempel som inspirerar andra företag och arbetsplatser
att engagera sig i mångfalds och integrationsarbetet i samverkan med
vår förvaltning. Den funktionen fyller utmärkelsen redan idag men förvaltningens bedömning är att man kan nå fler arbetsplatser och företag
genom en samverkan med Sundsvalls Business Award. Man får då en
större mediaexponering och även möjligheten att direkt nå ut till övriga
företag som medverkar.
Finansiering
Att vara prisvärd på Sundsvalls Business Award medför en kostnad på
ca 33 tkr/år. I det ingår ett antal biljetter till den prisgala som hålls samt
exponering i samtliga kanaler (hemsida samt sociala medier) som
Sundsvalls Business Awards använder sig av. Förvaltningen får också
möjligheten som prisvärd att ”göra reklam” för priset i samband med
prisutdelningen. Den kostnad som uppstår bedömer förvaltningen kan
finansieras inom Arbete och försörjnings ordinarie budgetram.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningens bedömning är att det skulle vara till fördel att inleda en
samverkan med Sundsvalls business Awards avseende en utmärkelse
för integration och mångfald i arbetslivet. Den ökade exponeringen i
samverkan med övriga insatser vi gör har stora möjligheter att leda till
fler samverkansparter och tillgång till fler platser hos framför allt privata företag. Då detta har en stor påverkan på arbetet att få deltagarna
till en egen försörjning så är ett rimligt antagande att kostnadsminskningen på försörjningsstödet blir större än kostnaden som följer med
att vara prisvärd.
Överläggning
Håkan Norberg redovisar ärendet.
Erfan Kakahani (V) och Oskar Brusell (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-02-08, § 22.
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-02-11.
____
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§ 30 Information och fråga, revidering av mål och
riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd generell kilometergräns vid handläggning av resor
(IAN-2021-00143)
Beslut
Nämnden beslutar
att i mål och riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd revidera avståndsgränsen generellt till 4 km i fråga om biståndsbedömning om resor.
Ärendet
Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) fastställde revidering av
mål och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Sundsvalls
kommun vid sitt sammanträde 2022-01-25. I samband med det fattade
nämnden beslut om att höja avståndet, för att bistånd ska beviljas vid
arbetsresor och arbetssökande, från 3 km till 4 km.
Förvaltningen ser skäl för att uppmärksamma nämnden om att resekostnader i samband med SFI-studier, kontakt med Sundsvall behandlingscentrum och LARO också är aktuellt inom försörjningsstödet och
att avståndet 3 km tillämpas.
Syfte
Syftet med riktlinjerna är bl.a likabehandling i kommunen när det gäller såväl bidragsnivå som förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt insatser för att sökande skall finna vägar till egen försörjning.
Reviderade mål och riktlinjer
Förvaltningen har utarbetat fram reviderade mål och riktlinjer för
handläggning av ekonomiskt bistånd med ändrad beloppsbilaga som
ersätter de riktlinjer som antogs av IAN 2021-06-23 samt revidering
2022-01-25.
Frågan gäller sida 34 och följande rubriker i mål och riktlinjerna:
- Vid kontakt med Sundsvalls behandlingscentrum (SBC)
- Vid SFI studier
- Vid kontakt LARO
Förvaltningen ser behov av samma avståndsgräns för ovannämnda
som vid resor till arbete eller arbetssökande utifrån brukarperspektiv
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och handläggning. Rekommendationen är att revidera avståndsgränsen
generellt till 4 km i fråga om biståndsbedömning om resor.
Överläggning
Marika Lingonblad-Öhlund, enhetschef för ekonomiskt bistånd, och
Håkan Norberg redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Emir Özcelik (SD) yrkar att ärendet återremitteras tillbaka till förvaltningen med motiveringen att ärendet saknar ekonomiska kalkyler över
hur mycket förslaget hade genererat i besparingar, samt att det saknas
en redogörelse vilka risker det hade kunnat medföra gällande rehabiliteringen av missbrukare.
Erfan Kakahani (V), Oskar Brusell (M) och Marcus Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer beslutsordningen om ärendet ska återremitteras
enligt Emir Özceliks (SD) förslag eller beslutas vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att ärendet ska beslutas under sammanträdet
och finner även att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Emir Özcelik (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-02-11.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-22

21

§ 31 Förstärkning av FUT-verksamheten (Felaktiga utbetalningar)
(IAN-2022-00050)
Beslut
Nämnden beslutar
att tillstyrka en utökning av 1.0 FUT-handläggare, samt
att begära en första återrapportering sju månader efter att tjänsten
tillsats
Ärendet
FUT står för Felaktiga Utbetalningar ur Trygghetssystemet vars huvuduppdrag är att motverka felaktiga utbetalningar av försörjningsstödet. Organisatoriskt tillhör FUT ekonomiskt bistånd inom Individ- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Sedan år 2008 har FUT två heltidsanställda utredare. FUT arbetar med att utreda misstänkta felaktiga utbetalningar, uppföljning av återkrav av ekonomiskt bistånd samt bistår
med verksamhetsutvecklande information till handläggare, arbetsgrupper och enhetschefer. FUT-utredning kan handla om misstänkta
dolda samboskap, inkomster/tillgångar eller sökande med utlandsvistelse.
Våren 2019 förändrades handläggningen inom ekonomiskt bistånd för
att frigöra tid till mer klientnära arbete. Handläggningen baseras på
klienternas egna uppgifter i ansökan istället för kontroll av underlag.
För FUT innebär det mer tidskrävande utredningar p.g.a. av att underlag vid misstankar felaktig utbetalning behöver begäras in i efterhand.
Nuläge
I dagsläget har FUT ett större inflöde av misstänkta felaktiga utbetalningar än vad som är hanterbart att förhandsbedöma, utreda och sedan
aktivt återkräva felaktiga bistånd samt följa upp återbetalningar.
FUT har i uppdrag att följa upp ca 200 återkravsärenden om en total
summa på cirka 7,2 miljoner kronor vilka avser felaktigt utbetalt bistånd och bistånd som beviljats med överenskommelse om återbetalning. Att följa upp återkravsärenden innefattar att kontrollera huruvida
personen följer återbetalningsplanen, ta kontakt om den inte följs och
därefter driva vidare skulden till Kronofogden via Förvaltningsrätten.
Återkravsärenden med tidsfrist (tre år) för möjlighet att väcka talan till
förvaltningsrätt är ungefär 3,7 miljoner, det är mer realistiskt att tro att
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det man efter utredning skulle kunna väcka talan om återbetalning i
förvaltningsrätt handlar om 1,5 miljoner kronor. Detta baseras på ärenden där det idag inte sker någon inbetalning samt där ärendepersonen
idag inte är försörjningsstödstagare.
Ärenden där tiden för möjlighet att väcka talan i förvaltningsrätt är
förbi motsvarar 3,6 miljoner kronor. Av den summan är motsvarande
det 1,7–2 miljoner kronor som är möjliga att jobba med frivillig återbetalning vilket kan generera med ytterligare 50-200 000 kronor per
år.
En till tjänst på FUT innebär tid till att aktivt arbeta med återkrav för
att få intäkter där bistånd utgått på felaktiga grunder. Det ger även möjlighet att jobba vidare med nya sätt för att beivra felaktiga utbetalningar t.ex:
- Strukturerad samverkan med relevanta samverkanspartners t.ex.
Polisen, Försäkringskassan, Skatteverket, CSN, Kronofogdemyndigheten, A-kassan, andra kommuner m.m.
- Fler riktade kontroller.
- Informationsinsatser om vikten av att lämna korrekta uppgifter och
konsekvenser av bidragsfusk.
- Punktinsatser, ex. årlig kontroll av inkomstdeklaration, kontroll av
mönster i handläggning och utbetalningar.
Lika viktigt som de ekonomiska fördelar som en till tjänst skulle medföra är värdet i att kommunen kan arbeta med de felaktiga utbetalningarna fullt ut. Att förvaltningen som i dagsläget hittar felaktigheter som
man sedan inte har förmåga att kräva in sänder felaktiga signaler både
till de klienter som gör fel och till personalen som upptäcker felaktigheterna.
Finansiering
En utökning av FUT-verksamheten skulle användas till strukturerat,
systematiskt arbete med återkrav av felaktiga utbetalningar och på det
sättet intäktsfinansiera resurstillsättning. Förvaltningens bedömning är
att man med införandet av den nya tjänsten kommer att kunna väcka
talan om återbetalning motsvarande en summa av 1,5 miljoner kronor
i de ärenden som är aktuella nu. En uppskattning utifrån statistik från
tidigare år är att det årligen kommer att upptäckas felaktigheter som
kan leda till återbetalning genom att förvaltningen väcker talan med
650 000 kronor per år plus ytterligare 50-200 000 kronor genom frivillig återbetalning.
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Uppföljning
- antal beslut om återkrav, 6 månader och 1 år.
- antal ärenden samt summa med frivillig återbetalning, 6 månader
samt 1 år.
- antal beslut att väcka talan till förvaltningsrätt, 1 år.
- utfall domar att driva skulder vidare till Kronofogden, 1 år.
Överläggning
Marika Lingonblad-Öhlund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-02-08, § 21.
Tjänsteskrivelse, 2022-02-01.
____
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§ 32 Åtgärdsförslag att minska antalet HVB- och
Stödboendeplatser i egen regi inom verksamhetsområde Barn, unga och familj
(IAN-2021-00293)
Beslut
Nämnden beslutar
att ärendet återremitteras där förvaltningen förtydligar hur man säkerställer skyddet av barn i åldrarna 0-12 år med en återkoppling till
nämndens sammanträde 2022-03-29.
Ärendet
Verksamheten Barn, unga och familjs ambition och inriktning är att gå
från en akut och händelsestyrd verksamhet till att arbeta mer strategiskt
och långsiktigt. Detta innebära nya synsätt, nya arbetssätt och en kulturförflyttning. Avsikten är att uppnå en verksamhet som kommer in
tidigt i människors liv, för att med små medel skapa förbättringar och
förutsättningar till proaktiva insatser istället för att som nu, komma in
sent, när problematiken är komplex, och ofta medför stora kostnader
och liten eller ingen effekt, vilket tyvärr är verkligheten för ett flertal
HVB placeringar. Denna förflyttning kräver ett långsiktigt arbete som
dessutom innefattar flera aktörer än bara Barn, unga och familj.
För att denna ambition ska kunna realiseras behöver en omfördelning
av resurser inom verksamhetsområdet genomföras. Utifrån dessa avsikter bedöms avveckling av delar av boendeenhet samt omfördelning
av vissa resurser, bl.a. till öppenvården och första linjen, vara det mest
rimliga beslutet.
Bakgrund
HVB och Stödboende
Verksamhetsområde Barn, unga och familj har med utgångspunkt
ifrån pågående åtgärdsplaner påbörjat ett omfattande arbete i syfte att
sänka kostnaderna för i första hand externa placeringar. De åtgärder
som vidtagits har i senare del av 2021 givit effekter på så sätt att antalet
externt placerade ungdomar successivt har minskat. Sett över hela
2021 har antal placerade minskat med 40 %, ett faktum som även visar
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sig i form av minskade kostnader på så vis att prognostiserat underskott
blir lägre än befarat.
Ytterligare åtgärder i syfte att uppnå en budget i balans behöver genomföras. Individ och arbetsmarknadsnämnden har av denna anledning uppdragit till verksamheten att se över och föreslå möjliga kostnadssänkande och åtgärder inom Boendeenheten.
Att i en kommun av Sundsvalls storlek driva två egna HVB-hem, med
16 vårdplatser, och en stödboendeverksamhet med tillgång till 30 stödboendeplatser med inriktning mot ungdomar ter sig överdimensionerat. Platsantalet är inte uppbyggt utifrån en behovsbedömning, utan
är snarare utfallet av en konvertering från tidigare EKB-verksamhet,
som skapats om för att kunna möta en annan målgrupps behov.
Med utgångspunkt ifrån verksamhetens egna behov och aktuell beläggningsstatistik, bedöms HVB-Stödboendeverksamheten för ungdomar, primärt i Sundsvalls kommun, vara volymmässigt vara väl tilltagen. I mån av utrymme har platser sålts till andra kommuner, vilket
givit en intäkt.
Att bedriva en för omfattande boendeverksamhet i egen regi kan leda
till ett slutet system där ungdomar blir kvar längre än nödvändigt. Med
en för stor tillgång på HVB och stödboendeplatser i egen regi uppstår
en risk för att placering blir en allt för lättillgänglig lösning.. Verksamheten behöver därför anpassas till både målgrupp och behov för att
få ett jämnt in- och utflöde.
Nuläge
Behoven att kunna genomföra externa placeringar av ungdomar på
HVB-hem kommer inte att upphöra. Kommunen har idag ca 20 ungdomar placerade på externa HVB-hem, det bedöms inte som realistiskt
att kunna sänka placeringsvolymerna ytterligare.
Det är under vissa omständigheter nödvändigt att åtminstone tillfälligt,
och för att stoppa pågående negativ utveckling, placera en ungdom
med distans från sin sociala kontext och innan behandlingsinsatser på
hemmaplan kan bli aktuella. En viktig del i avsikten att sänka kostnader för externa placeringar behöver tydligt inriktas emot att förkorta
placeringstiderna.
Under senare delen av 2021 syns en ökning av antalet inkommande
ärenden gällande ungdomar med koppling till gängkriminalitet och organiserad brottslighet, vilket är en målgrupp som med hänvisning till
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problematikens karaktär, inte bedöms kunna placeras inom den interna
HVB-verksamheten. Risk finns för att behoven av kostsamma placeringar komma att öka, samtidigt som nya placeringsformer, t.ex. ”behandlingsfamiljer” behöver byggas upp.
Kärnhuset
Kärnhuset är ett HVB- hem för barn och föräldrar. Målgruppen är barn
0-12 år och deras föräldrar. Kärnhuset tillgodoser i första hand
Sundsvalls kommuns behov av placeringar för skydd och/eller utredning och stöd. I mån av plats tas även externa placeringar, från andra
kommuner emot.
En översyn av Kärnhusets verksamhet har genomförts, i huvudsak med
utgångspunkt ifrån ekonomiska aspekter, men där även andra faktorer
så som förändrad målgrupp, nya arbetssätt och visioner samt arbetsmiljö, bemanning och kompetens har vägts in. Översynen har presenterats för IAN i december 2021.
Budgeterade kostnader för att bedriva Kärnhuset är 8 800 mkr/år, vilket ger en dygnskostnad på ca 24 000 kr. Individ och arbetsmarknadsnämnden beslutade i juni 2021 om åtgärder i form av kostnadsminskningar för Kärnhusets verksamhet motsvarande 1 125 mkr för 2022
och ytterligare 3 200 mkr för 2023. Redan beslutade kostnadsminskningar omöjliggör fortsatt drift av Kärnhuset i nuvarande form.
En av Kärnhusets viktigaste funktioner är att kunna tillgodose skydd
och stöd för de minsta barnen och deras föräldrar. Verksamheten fyller
också en viktig psykologisk funktion för socialsekreterarna som
många gånger befinner sig i svåra akuta situationer, som skapar stress
och oro för hur ett litet barn har det med sina föräldrar. Att ha Kärnhuset som alternativ för att lugna en kaotisk situation, skapa tid att planera, få hjälp att avlastas ansvar samt att få tid att analysera, är en viktig arbetsmiljöfaktor även för dessa arbetsgrupper.
Kopplat till genomförd översyn av Kärnhuset har försök gjorts att uppskatta kommunens behov av HVB-platser för målgruppen barn 0-12 år
och deras föräldrar. Av placeringsstatistik är det svårt att utröna verkligen akuta placeringar - det kan dock konstateras att den minskning
av antalet tillgängliga platser från fyra till två enheter, som genomförts
under Coronapandemin, inte har medfört att behovet av externa placeringar för målgruppen har ökat.
Under samma period har efterfrågan på ”hemutredningar”, dvs intensiva utredningar/bedömningar av barns omsorgssituation efterfrågats i
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allt högre grad. Hemutredningar är många gånger ett gott alternativ till
institutionsplacering, som innebär ett stort ingrepp i familjernas vardag. Dock kan hemutredningar inte i samma omfattning som en institutionsplacering garanterar skyddet, i de fall där oron för barnen är
mycket hög.
Arbetsmiljön på Kärnhuset är inte tillfredställande. Lokalerna är små
och inte fullt ut anpassade utifrån dagens behov. Praktiska sysslor
kring att sköta fastigheten tar mycket tid och stort fokus från familjearbetet.
Om Sundsvalls kommun ska driva ett HVB-hem med inriktning mot
de minsta barnen och deras föräldrar, behöver ett genomgripande förändringsarbete genomföras, som utöver att definiera målgrupp, arbetssätt, struktur och ledning, också behöver innefatta lämpliga lokaler och
personal med rätt kompetens.
Identifierade risker
-Utan möjlighet till placering vid Kärnhusets HVB finns risk för att
fler små barn än idag behöver placeras i andra placeringsformer; externa HVB, alternativ jourfamilj/familjehem, vilket i sin tur kan medföra kan komma att medföra fler beslut om vård enligt LVU. Dessa
placeringar kan idag i hög grad undvikas vid de tillfällen familj erbjuds
och samtycker till placering på hemmaplan.
-Risk finns för att behov av externa placeringar av målgruppen små
barn och deras föräldrar kommer att öka, då yngsta barnens behov av
skydd alltid måste prioriteras.
-Vissa ärenden, t.ex. nyfödda barn i högrisk, där skydd åtminstone initialt inte garanteras på annat sätt än via heldygnsvård, kommer att
kräva extern placering.
- Budgetera kostnader för 1-2 externa akuta HVB placeringar gällande
Kärnhusets tidigare målgrupp.
-Kärnhuset roll i att tillsammans med socialsekreterare kunna hantera
akuta kriser, lugna kaotiska situationer skapa tid att planera och analysera är en viktig faktor som blir svår att ersätta.
För att kunna tillgodose målgruppens behov av akut skydd och stöd
vid en avveckling av Kärnhuset behöver följande insatser komma till
stånd;
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• Rekrytering av 1-2 förstärkta familjehem med uppdrag att vid behov
akut ta emot yngre barn tillsammans med förälder, så kallad förälderbarn-placering. Familjehemmet behöver utöver att ansvara för skyddsaspekten, också ge föräldrar råd och stöd i att ta hand om sitt barn.
Vid behov av omsorgsbedömningar och/eller intensivstöd kan öppenvårdens familjebehandlare/intensivteam, ge insatser parallellt under
och efter placeringstid. Med förälder-barn-placering i familjehem kan
onödiga separationer för barnet undvikas.
• Inrättande av ”Intensivteam”/hemutredare med uppdrag att genomföra fördjupade kartläggningar och omsorgsbedömningar i familjers
hem, alternativt i förstärkta familjehem, behöver inrättas.
Genom tillgång till förstärkta familjehem, intensivteam samt att vid
akut behov ha möjlighet att placera på HVB externt, bedöms målgruppens behov kunna tillgodoses utan HVB i egen regi.
Om det visar sig att behovet av placering för Kärnhusets målgrupp blir
dyrare än beräknat bör frågan om att bygga upp ett nytt HVB aktualiseras. Verksamheten kan då startas upp utifrån ett annat läge; med
ändamålsenliga lokaler, adekvata och evidensbaserade arbetssätt och
behövlig kompetens.
Omfördelning av resurser
Budgeterade driftskostnader 2021, för Kärnhuset var 8,8 milj kr och
HVB och stödboende Norrmalm, 5,7 milj kr/år uppgår till 14,5 milj kr.
Successivt kommer även antalet stödlägenheter att minskas.
Som framgår av tjänsteskrivelsen behöver resurser omfördelas;
 Viss ökning av budget för externa placeringar.
 Utökning, ytterligare ett IHF-behandlingsteam, fyra familjebehandlare
 Hemutredare (f.d. Kärnhusuppdrag) fyra familjebehandlare
 Umgängesstödjare + kompensatoriskt stöd, två behandlingsassistenter
 Minst två kontrakterade jourfamiljer
 Familjehem enl. koncept ”behandlingsfamilj”
Överläggning
Eva Leijon, verksamhetschef inom området Barn, unga och familj, redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.
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Emir Özcelik (SD) begär att mötet ajourneras för en intern genomgång
av ärendet.
Ordföranden bifaller begäran. Sammanträdet ajourneras kl 16.00 –
16.10.
Beslutsgång
Emir Özcelik (SD) yrkar på en återremiss av ärendet med hänsyn till
det som ordföranden yrkade på vid arbetsutskottets sammanträde
2022-02-08, nämligen att förvaltningen får i uppdrag att förtydliga hur
man tillgodoser det mest akuta skyddet för barn i åldrarna 0-12 år.
Oskar Brusell (M) yrkar på en återremiss av ärendet med att förvaltningen förtydligar hur man säkerställer skyddet av barn i åldrarna 012 år med en återkoppling till nämndens sammanträde 2022-03-29.
Ulla Näsman (S) yrkar även på att ärendet återremitteras för att säkerställa skyddet av på barns säkerhet.
Erfan Kakahani (V), Sanna Jonsson (C) och Marcus Hellström (L) ställer sig bakom Oskar Brusells förslag (M) om återremiss.
Ordföranden har ingen erinran att ärendet handläggs i förvaltning med
en månad till, för att få ett förtydligande i frågan om skyddet för barn
i åldrarna 0-12 år. Förslaget på återremiss blir även nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-02-08, § 25.
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-02-15.
____
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§ 33 Redovisning av aktiviteter för att sänka kostnader på externa placeringar samt redovisning av
ekonomiska åtgärder som inte har uppnått beslutad effekt
(IAN-2022-00008)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Eva Leijon och Jennie Marklund, verksamhetschef Missbruk och psykisk ohälsa, redovisar aktiviteter för att sänka kostnader på externa placeringar samt de ekonomiska åtgärder som inte har uppnått beslutad
effekt.
____
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§ 34 Införande av LOV för HVB Vuxna
(IAN-2020-00022)
Beslut
Nämnden beslutar
att avvakta beslut rörande samsjuklighetsutredningen, preliminärt januari 2023, innan beslut om ny upphandling fattas, samt
att förvaltningen informerar om tidsperspektiv samt förväntat beslut
rörande samsjuklighetsutredningen vid nämndens sammanträde 202211-22.
Ärendet
Införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) rörande HVB Vuxna.
Bakgrund
Av Mål- och resursplan för Sundsvalls kommun framgår att upphandling inom ramen för individ- och omsorgsverksamheten, exempelvis
HVB-hem i större utsträckning skall ske genom lagen om valfrihetssystem (LOV) för att ha bättre kostnadskontroll. Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som gäller för en kommun som vill konkurrensutsätta kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till den enskilde. Lagen är ett
alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).
Sundsvalls kommuns ramavtal för HVB vuxna upphörde 2021-08-31.
Sundsvalls kommun har anmält sig som avropsberättigad i SKR Addas
upphandling för HVB vuxen.
Arbetet med upphandling av HVB för vuxna har tagit tid och har försents i två omgångar. Initialt p.g.a oklarheter kring HVB Barn och om
detta avtal skulle sägas upp och då prioriteras och sedan pga. Coronapandemin. Våren 2021 stod det klart att nytt ramavtal inte skulle
finnas på plats innan aktuellt avtal gick ut. Beslut togs då att anmäla
Sundsvalls kommun som avropsberättigad till SKR:s upphandling.
Sundsvalls kommun har möjlighet att avropa från detta avtal t.om.
2025-09-15 men ingen skyldighet att avropa en viss tid.
Överläggning
Jennie Marklund redovisar ärendet.
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Marcus Hellström (L) och Oskar Brusell (M) yrkar på alternativ nr 3 i
förvaltningens förslag, att fastställa förslag på krav för varje vårdbehovsnivå samt fortsätta införandet av LOV för HVB Vuxna och att
förvaltningen återkommer till nämnden i mars med uppdaterade prisnivåer för 2022 samt tidsplan för upphandlingen.
Sanna Jonsson (C) yrkar på alternativ nr 2 i förvaltningens förslag, att
avvakta beslut rörande samsjuklighetsutredningen, preliminärt januari
2023, innan beslut om ny upphandling fattas med tilläggsyrkandet att
förvaltningen informerar om tidsperspektiv samt förväntat beslut rörande samsjuklighetsutredningen vid individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-11-22.
Emir Özcelik (SD) yrkar på alternativ nr 2 i förvaltningens förslag,
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Marcus
Hellströms (L) m.fl. yrkande på alternativ nr 3 och dels Sanna Jonssons (C) m.fl. yrkande på alternativ nr 2. Ordföranden ställer dessa
förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar anta Sanna Jonssons (C) med fleras förslag.
Ordföranden bifaller även Sanna Jonssons (C) tilläggsyrkande.
Reservation
Marcus Hellström (L), Oskar Brusell (M) och Thomas Burman (M)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-02-15.
____
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§ 35 Redovisning av uppdrag - fortsätta med LOVupphandling av externa placeringar inom Individoch familjeomsorgen samt minska kostnader inom
socialpsykiatrins boenden och inom flyktingverksamheten i enlighet med Socialnämndens tidigare
handlingsplan
(IAN-2020-00007)
Beslut
Nämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendet
Jennie Marklund informerar kort om ärendet.
Beslutsunderlag
Protokoll Socialnämnden 2019-12-19, § 192.
Protokoll Socialnämnden 2019-02-28, § 23.
____
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§ 36 IAN:s återrapport på uppdrag enligt ordförandeförslag om åtgärder mot mäns våld mot kvinnor
(IAN-2021-00220)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna rapporten och anta den som sin egen, samt
att översända återrapporten till plan- och utvecklingsutskottet för vidare hantering.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28 att Sundsvalls kommun
uttalar en nollvision mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fullmäktige beslutade vidare att ge individ- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen och
Mitthem AB, i samarbete med civilsamhället och privata fastighetsägare, ta fram åtgärder för hur tiden för våldsutsatta att få en egen bostad
kan kortas. Därutöver beslutades även att ge samtliga nämnder samt
Stadsbacken AB i uppdrag att redogöra för hur de ska bidra till att uppfylla nollvisionens intentioner. Uppdragen skall återrapporteras till
plan- och utvecklingsutskottet.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har sedan tidigare ett långtgående ansvar för att arbeta mot våld och har arbetat med dessa frågor
under många år. Socialnämnden antog i december 2015 en handlingsplan för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer (SN-201500312). I samband med detta inrättades en ny verksamhet, Stödcentrum för vuxna, med uppdrag att både utreda och verkställa stödinsatser
för våldsutsatta personer samt agera konsultativt gentemot andra handläggare i sakfrågor där våldsutsatta kommer i kontakt med förvaltningen. Handlingsplanen från 2015 angav en vision och ett antal mål
som Stödcentrum för vuxna fortfarande arbetar enligt.
Förvaltningens rapporterade åtgärder
Individ- och arbetsmarknadsnämnden fick i uppdrag att i samverkan
med kommunstyrelsen och Mitthem AB, i samarbete med civilsamhället och privata fastighetsägare ta fram åtgärder för hur tiden för
våldsutsatta att få en egen bostad kan kortas. Mitthem AB har utökat
det antal lägenheter som årligen tilldelas Drakfastigheter för att tillgodose sociala behov med 12 lägenheter per år. Detta innebär att en lägenhet per månad viks för en våldsutsatt i behov av bostad. Socialsekreterare på Stödcentrum för vuxna identifierar behovet, aktualiserar
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detta hos Drakfastigheter samt prioriterar vem som ska få lägenheten
som tilldelats Drakfastigheter. Hyreskontrakt skrivs mellan Drakfastigheter och den enskilde, men efter två år har den enskilde möjlighet
att överta kontraktet och skriva ett förstahandskontrakt direkt med
Mitthem. En förutsättning att få en av dessa lägenheter är att man godkänns som hyresgäst av Mitthem. Våldsutsatta kan också vara i behov
av bostadssociala kontrakt om det finns annan social problematik.
Nämnden har ännu inte sökt samverkan med civilsamhället och privata
fastighetsägare. Förvaltningen har nyligen inlett samarbetet med Mitthem och arbetar för närvarande med att få dessa rutiner att fungera och
bedömer löpande hur väl behoven tillgodoses och eventuella behov av
att utöka samarbetet med privata aktörer. I uppdraget från kommunfullmäktige återstår detta att ta ställning till.
Åtgärder som syftar till att bidra till att uppfylla nollvisionens intentioner
I syfte att upptäcka våld tidigt har mottagningsgrupperna inom försörjningsstöd samt barn, unga och familj påbörjat ett arbete med att hitta
rutiner för att screena efter våld i nära relationer. Till sin hjälp har man
FREDA:s kortfrågor. Insatsen är ännu i ett tidigt skede och mycket
arbete kvarstår innan man hittat bra rutiner på rätt nivå för att göra
detta på ett bra och tillförlitligt sätt.
På mottagningsgruppen för barn, unga och familj har man också inlett
ett arbete med att skapa användarvänliga rutiner för hantering av anmälningar om prostitution och människohandel.
Förvaltningen är även delansvarig för driften av Barnahus där man, i
samverkan med andra myndigheter, möter barn som på olika sätt utsatts för våld, inklusive bevittnad våld.
I princip alla verksamheter inom Individ- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde kommer någon gång i kontakt med våldsutsatta.
För att arbeta mer effektivt och med god kvalitet med dessa personer
inrättades 2016 en ny verksamhet, Stödcentrum för vuxna, vars fokus
var att både ge stöd till personer som utsatts för våld men även utgöra
en specialistkompetens som stöd för handläggare inom andra verksamhetsområden inom dåvarande socialtjänsten. Idag ligger denna verksamhet inom Individ och arbetsmarknad.
Stödcentrums verksamhet utgår från individ- och gruppnivå och man
erbjuder ett flertal insatser:
 Rådgivning/service (1-3 samtal kan ges utan biståndsbeslut)
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 Råd och stödsamtal enligt biståndsbeslut, avser både stöd till våldsutsatta men även samtalsbehandling för utövare av våld
 Tillfälligt boende
 Skyddat boende genom placering på externa boenden, högt skyddsbehov
 Gruppverksamhet, utförs i nuläget av Kvinnojouren, ej biståndsbedömt
I uppdraget ingår även att förebygga, informera och utbilda, både internt och externt, men kan idag endast ske i mån av tid. Mycket samverkan sker också både internt och externt, i synnerhet i olika individärenden men även på mer övergripande nivå.
Förvaltningen är även delaktig i att tillsammans med polisen bedriva
viss uppsökande verksamhet mot prostitution.
Förvaltningen tar regelbundet del av olika utbildningar inom området
och strävar efter att utvecklas både kunskapsmässigt och i det stöd vi
ger till personer som utsatts för våld eller som utövar våld. För våra
verksamheter handlar det om att kunna hantera alla former av våld; i
nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel.
Överläggning
Annika Backström, avdelningschef kansli, redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-02-07.
____
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§ 37 Val av ny ledamot till IAN:s individutskott
(IAN-2020-00286)
Beslut
Nämnden beslutar
att utse Sanna Jonsson (C) till ledamot i Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 § 7, utse Sanna Jonsson
(C) till ny ledamot i Individ- och arbetsmarknadsnämnden.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har sedan tidigare en vakans i
individutskottet och till uppgift att utse en ny ledamot.
Överläggning
Individ- och arbetsmarknadsnämnden väljer Sanna Jonsson (C) till ny
ledamot i IAN:s individutskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-10.
____
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§ 38 Förordnande och delegation till förtroendevalda enligt lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) samt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
(IAN-2022-00065)
Beslut
Nämnden beslutar
att förordna Sanna Jonsson (C) att på Individ- och arbetsmarknadsnämndens vägnar fatta brådskande beslut om umgängesbegränsning,
hemlighållande av vistelseort samt beslut om den unges umgänge med
vårdnadshavare/föräldrar vid flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud enligt 6 kap. 39 § kommunallagen,
att förordna Sanna Jonsson (C) att på individ- och arbetsmarknadsnämndens vägnar fatta beslut om
- Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU,
- Hur vården ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden enligt 11 § 1 st. LVU,
- Den unge får vistas i sitt eget hem enligt 11 § 2 st. LVU
- Tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU,
- Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande 43 § LVU,
- Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM
att delegera beslutanderätten till Sanna Jonsson (C) i följande ärenden:
- Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 §
LVU,
- Beslut om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud 30 § LVU,
- Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 18 b §
LVM
- Beslut om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra
beslut
om vård eller omhändertagande enligt 45 § LVM
att delegera beslut i ärenden om ansökan om förlängning av utredningstid hos förvaltningsrätten enligt 8 § 2 stycket LVU till Erfan Kakahani (V) och Sanna Jonsson (C).
Ärendet
På grund av förändringar i individ- och arbetsmarknadsnämnden och
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individutskottet behöver individ- och arbetsmarknadsnämnden uppdatera delegationsordningen och beslut om att förordna ledamot att fatta
beslut på nämndens vägnar när det är av brådskande karaktär.
Alla beslut som ingår i individ- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag
går inte att delegera och nämnden kan därför förordna särskilda beslutsfattare för att kunna fullgöra sitt uppdrag även i de fall delegering
inte är tillåten. Ett förordnande måste omfatta viss namngiven person
och förordnandet att fatta beslut är personligt. Ordförande har en kompletterande beslutanderätt som följer av lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Denna kompletterande beslutanderätt får
endast användas i situationer då nämndens beslut inte kan avvaktas.
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 stycket punkt 2 LVU samt beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare/föräldrar vid flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud enligt 31 § LVU ska beslutas av individ- och arbetsmarknadsnämnden. Dessa beslut är principiellt viktiga och därmed ska hela nämnden fatta dessa beslut. I brådskande situationer finns det dock behov av att nämnden förordnar ett
fåtal ordinarie ledamöter i individ- och arbetsmarknadsnämnden, utöver ordförande och vice ordförande, att fatta beslut om umgängesbegränsning, hemlighållande av vistelseort samt beslut om den unges
umgänge med vårdnadshavare vid flyttningsförbud i enlighet med 6
kap. 39 § kommunallagen.
Nämnden har tidigare utöver nämndens ordförande och vice ordförande delegerat till individutskottets ledamöter Thomas Burman (M)
och Frida Burman (S) att fatta dessa beslut på nämndens vägnar när
det är av brådskande karaktär. Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att Sanna Jonsson (C) i individutskottet också får delegation att fatta beslut i dessa ärenden när det är av brådskande karaktär.
Beslut som har fattats med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen ska
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Kompletterande beslutanderätt – förordnanden
Inom socialtjänstens verksamheter 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. Ett förordnande 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
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att den som har viss befattning är behörig att fatta beslut. Syftet är att
det alltid ska finnas någon tillgänglig som kan fatta beslut i brådskande
situationer. I lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
samt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) finns regler för
förordnanden som gäller vid vissa specifika ärenden och bara får tilllämpas i speciella och brådskande situationer när nämnden eller individutskottets beslut inte kan avvaktas. Nämndens ordförande har enligt
LVU- och LVM-lagstiftningen rätt att fatta beslut i dessa brådskande
situationer, så kallad kompletterande beslutanderätt. Nämnden har
också möjlighet att förordna andra ordinarie ledamöter i nämnden att
fatta motsvarande beslut.
Förvaltningen föreslår att individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förordna Sanna Jonsson (C) i individutskottet att fatta beslut om:
- Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU,
- Hur vården ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden enligt 11 § 1 st. LVU,
- Den unge får vistas i sitt eget hem enligt 11 § 2 st. LVU,
- Tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU,
- Begäran om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § LVU,
- Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM
Beslut som fattats av förordnad ledamot ska anmälas till individ- och
arbetsmarknadsnämndens nästa sammanträde. Ersättare i nämnden
kan inte ges kompletterande beslutanderätt.
Delegation
Det finns andra beslut enligt LVU- och LVM-lagstiftningen än de som
nämnts ovan som kan vara så brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas men där det inte går att tillämpa kompletterande beslutanderätt. För att tillgodose kravet på skyndsamhet kan nämnden delegera
beslutanderätten till några ledamöter i nämnden, vilket tidigare gjorts
till ordinarie ledamöter i individutskottet och nämndens ordförande.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att delegera beslutanderätten till Sanna Jonsson (C) i individutskottet i följande ärenden:
- Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 §
LVU,
- Beslut om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud 30 § LVU,
- Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 18 b §
LVM
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- Beslut om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra
beslut
om vård eller omhändertagande enligt 45 § LVM.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslås också besluta att delegera beslut i ärenden om ansökan om förlängning av utredningstid hos
förvaltningsrätten enligt 8 § 2 stycket LVU till Erfan Kakahani (V) och
vakant ledamot i individutskottet. Dessa beslut har tidigare delegerats
till Jonas Väst (S), Thomas Burman (M) och Frida Burman (S) och
nämnden behöver uppdatera delegationsordningen kring detta så att
det alltid finns en beslutsfattare tillgänglig vid brådskande situationer.
Förvaltningens överväganden
Individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att förordna
Sanna Jonsson (C) i individutskottet att fatta brådskande om umgängesbegränsning, hemlighållande av vistelseort samt beslut om den
unges umgänge med vårdnadshavare/föräldrar vid flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud enligt 6 kap. 39 § kommunallagen, samt
vissa beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Förvaltningen föreslår att individoch arbetsmarknadsnämnden.
Förslag till uppföljning
Beslut som fattas i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen samt beslut fattade av ledamöter med kompletterande beslutanderätt ska återrapporteras till nämndens nästa sammanträde. Beslut om begäran om
biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § LVU och 45 § LVM ska anmälas till individutskottets nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-10.
____
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§ 39 Förordnanden i ärenden om omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer - LVU
(IAN-2022-00065)
Beslut
Nämnden beslutar
att förordna individutskottets ordförande Erfan Kakahani (V) och individutskottets ledamot Sanna Jonsson (C) att vid brådskande situationer fatta beslut i ärenden om omedelbart omhändertagande enligt 6
a § LVU samt upphörande av omhändertagande av barn enligt 9 b §
LVU, samt
att upphäva individ- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2020-02-20
§ 40 att förordna Jonas Väst (S), Frida Burman (S) och Thomas Burman (M) att besluta i ärenden om ansökan hos förvaltningsrätten om
fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 8 § punkt 2 LVU.
Ärendet
Vissa beslut enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) kan vara så brådskande att nämnden eller individutskottets beslut inte kan avvaktas. VA den anledningen har nämndens
ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnar rätt att fatta
dessa beslut vid akuta situationer.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid nämndens sammanträde 2020-02-26 § 40 att delegera beslutanderätten till individutskottet i ärenden om omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer enligt 6 a § LVU, ansökan om fortsatt omhändertagande för tillfälligt vård enligt 8 § punkt 2 LVU, samt upphörande
av omhändertagande enligt 9 b § LVU. Individ- och arbetsmarknadsnämnden förordnade vid samma sammanträde nämndens ordförande
och ordinarie ledamöter i individutskottet som också är ordinarie ledamot i nämnden att vid brådskande situationer fatta beslut i ärenden om
omedelbart omhändertagande enligt 6 a § LVU samt upphörande av
omhändertagande av barn enligt 9 b § LVU.
På grund av förändringar i individutskottet föreslås att Erfan Kakahani
(V) och Sanna Jonsson (C) i individutskottet förordnas att vid brådskande situationer fatta beslut i ärenden om omedelbart omhändertagande enligt 6 a § LVU samt upphörande av omhändertagande av barn
enligt 9 b § LVU.
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Beslut i ärenden om ansökan hos förvaltningsrätten om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 8 § punkt 2 LVU kan enbart
delegeras till ett utskott som består av ledamöter/ersättare i nämnden.
Därför ska individ- och arbetsmarknadsnämndens beslut från 2020-0220 § 40 gällande förordnade till Jonas Väst (S), Frida Burman (S) och
Thomas Burman (M) att besluta i ärenden om ansökan hos förvaltningsrätten om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 8 §
punkt 2 LVU upphävas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-10.
____
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§ 40 Förordnanden att väcka och föra talan om faderskap
(IAN-2022-00065)
Beslut
Nämnden beslutar
att förordna Anna Lidén, Carolina Backlund, Jeanette Hedin, Jenni
Nilsson, Mariana Sundqvist, Åsa Vallin och Johannes Löfquist att besluta att väcka och föra talan i mål om faderskap i domstol enligt 2 kap.
1 § föräldrabalken, 3 kap. 5 § 2 stycket och 3 kap. 6 § 2 stycket föräldrabalken,
att utdraget ur protokollet ska tjäna som fullmakt, samt
att upphäva förordnanden att väcka och föra talan i mål om faderskap
i domstol enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken, 3 kap. 5 § 2 stycket och 3
kap. 6 § 2 stycket föräldrabalken för Alexandra Nordell, Emma Larsson och Hanna Viksell.
Ärendet
Enligt 10 kap. 2 § Socialtjänstlagen ska nämnden själv eller genom
ombud föra kommunens talan i mål och ärenden enligt socialtjänstlagen eller annan författning som ankommer på socialnämnden, som
t.ex. Föräldrabalken, Lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Det
finns behov av att utse ombud i mål enligt Föräldrabalken där Individoch arbetsmarknadsnämnden kan komma att behöva företrädas vid
domstol. Ombud måste utses efter beslut i nämnden. Rätten att företräda nämnden måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där beslut om förordnandet framgår.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att förordna
Anna Lidén, Carolina Backlund, Jeanette Hedin, Jenni Nilsson, Mariana Sundqvist, Åsa Vallin och Johannes Löfquist att besluta att väcka
och föra talan i mål om faderskap i domstol enligt 2 kap. 1 § Föräldrabalken, 3 kap. 5 § 2 stycket och 3 kap. 6 § 2 stycket Föräldrabalken.
Individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att upphäva förordnanden att väcka och föra talan i mål om faderskap i domstol enligt
2 kap. 1 § föräldrabalken, 3 kap. 5 § 2 stycket och 3 kap. 6 § 2 stycket
föräldrabalken för Alexandra Nordell, Emma Larsson och Hanna Viksell.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-10.
____
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§ 41 Redovisning av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, kvartal 4 2021
(IAN-2022-00006)
Beslut
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för fjärde kvartalet 2021, samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Ärendet
Kommunerna är skyldiga att rapportera beslut enligt socialtjänstlagen
som inte är verkställda inom tre månader från beslutsdatum alternativt
beslut som verkställts men sedan avbrutits och inte verkställts inom tre
månader från avbrottsdatum. Rapporten görs till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) varje kvartal och ska också lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
För fjärde kvartalet år 2021 lämnas bifogad rapport till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Nämnden redovisade totalt 13
stycken ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2021 enligt socialtjänstlagen. Totalt omfattas 5 män och 8 kvinnor. Av de 13 beslut som
inte verkställts kvartal fyra avser fyra beslut dagverksamhet, två beslut
bostad med särskild service, fyra beslut kontaktfamilj, fyra beslut kontaktperson.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-02-14.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2022-02-22

47

§ 42 Redovisning av ej verkställda beslut enligt
LSS, kvartal 4 2021
(IAN-2022-00005)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut enligt LSS för
fjärde kvartalet år 2021, samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Ärendet
Kommunerna är skyldiga att rapportera beslut enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte är
verkställda inom tre månader från beslutsdatum alternativt beslut som
verkställts men sedan avbrutits och inte verkställts inom tre månader
från avbrottsdatum.
Rapporten görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) varje
kvartal och ska också lämnas till kommunfullmäktige och revisorerna.
Vid rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas samtidigt de gynnande beslut som fanns med som ej verkställda vid föregående kvartal
men som har verkställts sedan dess.
För fjärde kvartalet år 2021 lämnas rapport till kommunfullmäktige
och kommunens revisorer. Nämnden redovisar totalt 38 ej verkställda
beslut inom daglig verksamhet för fjärde kvartalet 2021 enligt LSS.
Totalt omfattas 21 män och 17 kvinnor. Under fjärde kvartalet år 2021
har ett beslut avslutats utan verkställighet och ett beslut verkställts som
rapporterades som ej verkställda tredje kvartalet år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-14.
____
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§ 43 Redovisning av delegationsbeslut samt anmälningsärenden, februari 2022
(IAN-2022-00016)
Beslut
Nämnden beslutar
att länsstyrelsens rapport per 2022-02-01 om kritik i tillsynen mot
Sundsvalls kommuns handläggning av ärenden gällande alkohollagen
(2010:1622) och lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
överlämnas till individutskottet, samt .
att i övrigt godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden.
Ärendet
Följande delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas.
Beslut
Lönebeslut, som fattats under
tiden
2022-01-01 - 2022-02-01
Beslut
Yttrande till IVO
över uppgifter i klagomålsärendet dnr
3.5.1-43636/2021-2
(kap 3.1.5 p. 9)
Yttrande till
Skolväsendets
överklagandenämnd
angående överklagan
av beslut,
Vuxenutbildningen
(dnr IAN-202200037). Kap. 14.7 p.
1.

Delegationsnummer
1/2022 – 34/2022

Antal beslut
1

Delegat
Jimmy Hamrin

1

Annette Hultén

Anmälningsärenden
Inspektionen för vård och omsorg
- 2022-02-01, beslut. Avsluta ärende, tillsyn av ej verkställt beslut.
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Länsstyrelsen Västernorrland
- 2022-02-01, beslut. Kritik i tillsynen mot Sundsvalls kommuns
handläggning av ärenden gällande alkohollagen (2010:1622) och
lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).
Koncernstaben
- Riktlinjer för mobila enheter.
Kommunfullmäktige
- Protokoll 2022-01-31, § 7. Valärenden.
- Protokoll 2022-01-31, § 8. Styr- och ledningsmodell för Sundsvalls
kommunkoncern – uppdatering.
- Protokoll 2022-01-31, § 10. Finansiering av lokaler samt investering i samband med utlokalisering av verksamhet.
- Protokoll 2022-01-31, § 13. Höjning av avgifter inom Tolkförmedling utöver årlig indexjustering.
- Protokoll 2022-01-31, § 15. Riktlinje för representation, gåvor och
uppvaktning.
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
- Bevakning av nämndens uppdrag till förvaltningen, februari 2022.
Överläggning
Thomas Burman (M) begär att förvaltningen redogör närmare länsstyrelsens tillsynsrapport på individutskottet.
Ordföranden föreslår att länsstyrelsens rapport skickas till individutskottet för närmare genomgång.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-02-15.
____
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§ 44 Övrigt
(IAN-2022-00002)

Ärendet
Peter Timståhl meddelar att han kommer att avsluta sin anställning på
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och tackar nämnden för ett
gott samarbete.
Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden tackar för ett gott samarbete.
____
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