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I beslutet som föranledde tillskapandet av ansvarsområde VUXIAM, d.v.s. vuxenutbildning,
integration och arbetsmarknadsåtgärder, står det att den nya organisåtionen kontinuerligt ska ses över
och att organisationen måste vara flexibel för att möta snabba förändringar. Ansvarsområdet innebar
ett mellanchefsled som inte funnits på många år i kommunen.
Under vintern och våren har hemtagandet av ensamkommande barn och ungdomar till kommunens
HVB Bergsgården ökat markant. Boendet gick från att knappt vara belagt till hälften till att nu vara
näst intill fullbelagt. Samtidigt är många av ungdomarna från Afghanistan och näimar sig 18 år utan
att ha fått ett beslut om uppehållstillstånd alternativt avslag. De flyttas då till Migrationsverkets
ansvar och det gör en del ungdomar oroliga. Åldersuppskrivningar pågår parallellt. Samtidigt ser vi
att det till årsskiftet kan vara så få som 6 ungdomar på HVB Bergsgården förutsatt att inga nya
anvisas (vilket ej är troligt).
Dessa svängningar i antal boende, omsättning av personal och tillsyn från IVO efter en anmälan samt
släpande vårdplaner från IFO för respektive ungdom har skapat spänningar och svårigheter att inom
organisationen följa rutiner/processer likadant. Det kommer behöva läggas mycket tid och energi på
att se över, utveckla arbetssätt samt säkerställa att alla anställda förstår och tolkar rutinerna på samma
sätt.
I den kommande förändringen med ett färre antal ungdomar samtidigt som antalet egenbosättare
ligger på en relativt hög nivå bör fokus rikta sig mot den sistnämnda gruppen. Det är även ett ökande
antal nyanlända som är på väg ut ur etableringsersättningstiden vilket gör att det ekonomiska ansvaret
för dessa riskerar att hamna hos socialtjänsten. Det är av mycket stor vikt att integrationen för dessa
fungerar och för det krävs en välutvecklad samverkan mellan vuxenutbildningen, socialtjänsten och
arbetsmarknadsenheten.
Utifrån ovanstående bedömer undertecknad det lämpligt att flytta ansvarsområde 190 HVB
Bergsgården till att bli direkt underställd kommunchefen, dvs att mellanchefsledet upphör. Ansvarig
för VUXIAM kan därmed i stället lägga mer tid på egenbosättare och nyanlända vilket är kärnan i
integrationsarbetet.
Berörda fackliga företrädare (Kommunal och Vision), enhetschef Bergsgården och chefen för
VUXIAM är informerade om förändringen och den föreslås träda i kraft omedelbart.
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