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Protokollet omfattar §§ 209 - 225 
 
 
 
Justeras fredag 2022-12-16 
 
 
 
 
Jonas Väst (S) 
Ordförande 
 

Markus Juth 
Sekreterare 

 
 
 
Thomas Burman (M) 
Justerare 

 
 
 
 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordföranden ska Thomas Burman (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Marcus Hellström (L). 
 
_ _ _ _  
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§ 209 Goda exempel - Hälsokul 
(IAN-2022-00002) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Annica Ellring, enhetschef för Arbetsgrupper, Tommy Johansson och  
Anna-Lena Hedman, aktivitetshandledare, informerar om Hälsokul, en 
mötesplats och prova-på aktiviteter för vuxna med funktionsvariation. 
 
_ _ _ _ 
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§ 210 Information från förvaltningen; förvaltnings-
direktörens information, information och utbild-
ningar inför nya mandatperioden 
(IAN-2022-00002) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Denise Wallén, förvaltningsdirektör, informerar följande: 
 
- Förvaltningen håller på att sammanställa verksamhetsåret 2022 och 

ta fram nya verksamhetsplaner för 2023. Analysarbeten pågår. 
- Utlokaliseringen av verksamheten Barn och unga vid Ljustadalen 

pågår. Där har det varit problem med personalrekryteringen. Åtta 
av fjorton tjänster är bemannade. För området Skönsberg väntar för-
valtningen på ritningar till lokalerna vid plan två i Folkets Hus. 

- Den regionala samverkansstrukturen Socialreko byter namn vid 
årsskiftet till HälSam. 

- För Barnahus är medfinansieringen ännu inte klar.  
 
Annika Backström, stabschef, informerar följande: 
 
- Viktiga dagar i januari 2023; 2 Januari är det konstituerande sam-

manträde, ordinarie sammanträde 26 Januari. Internutbildningarna 
hålls den 25 Januari (heldag) och 26 Januari (halvdag). 

- För nya ledamöter i individutskottet kommer en utbildning i aktuell  
lagstiftning att hållas efter nämnden konstituerande möte den 2 Ja-
nuari.   

 
Ulla Näsman (S) har ett medskick till förvaltningen att man informerar 
varför vissa individärenden inte är delegerade till politiken.   
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2022-12-13 7 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 211 Ordföranden informerar 
(IAN-2022-00002) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Jonas Väst (S) informerar följande:  
 
- Den nya regionala samverkansstrukturen HälSam börjar gälla från 

årsskiftet.  
 
- Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat om en fördelning av mot-

tagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvis-
ning till kommuner i Västernorrlands län (kommuntal) för kalen-
deråret 2023. För Sundsvall är det 14 st.  

 
_ _ _ _ 
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§ 212 Månadsrapport november 2022 med om-
världsanalys, Individ- och arbetsmarknadsnämn-
den 
(IAN-2022-00009) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna månadsrapporten för november 2022. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden visar ett positivt resultat på 
13,6 miljoner kronor för perioden Januari – November 2022. För mot-
svarande period föregående år redovisades ett resultat om -13,9 miljo-
ner kronor, dvs en resultatförbättring för 2022 med 27,5 miljoner kro-
nor. Förbättringen beror till stor del på att nämnden erhållit skatteme-
del för förstärkning av arbetslinjen på totalt 15 miljoner kronor, som 
för perioden utgör cirka 13,7 miljoner kronor. men även det omfat-
tande arbetet med nämndens åtgärdsplan för att få en budget i balans 
visar sig nu i resultatet. Där främst de minskade kostnaderna för ex-
terna placeringar för både barn, unga och familj samt vuxna nu visar 
på stora positiva kostnadsminskningar. 
 
Förvaltningens överväganden 
Prognosen för nämnden uppskattas till plus 9 miljoner kronor, en för-
bättring från månadsrapport oktober med 9 miljoner kronor. I progno-
sen har även hänsyn tagits till de 15 miljoner kronor som ska gå till 
förstärkningen av arbetslinjen där 8 miljoner kronor av dessa inte be-
räknas kunna utnyttjas under 2022. Dessa 8 miljoner kronor är den 
största positiva posten som bidrar till helårsprognosen. 
 
Ett omfattande arbete med att vända nämndens negativa avvikelser av-
seende kostnader för externa placeringar och ekonomiskt bistånd har 
pågått under året och resultatet börjar nu visa sig. Den positiva trenden 
till följd av detta omfattande arbete visar sig i prognos och resultat. 
Med tanke på den komplexa karaktär av verksamheter som faller under 
nämnden kan snabba och kostsamma förändringar komma att ske på 
kort tid. En eventuell revidering av den nu lagda prognosen kan därför 
komma att ske under årets sista månader. 
 
Överläggning 
Maria Pedersén, förvaltningscontroller, redovisar ärendet. Anette 
Ståby, ekonomichef, ger en omvärldsanalys av det ekonomiskt läget.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-12-06.  

 
_ _ _ _ 
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§ 213 Årsrapport intern kontroll för Individ- och ar-
betsmarknadsnämnden 
(IAN-2021-00292) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
att godkänna förvaltningens årsrapport för intern kontroll 2022,  
 
att godkänna det samlade systemet för intern kontroll, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens revi-
sorer. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i februari om en intern 
kontrollplan inför 2022. Enligt kommunens reglemente för intern kon-
troll, fastställt av kommunfullmäktige, ska planen följas upp i samband 
med delårsrapporteringen samt vid en årsrapport. Ärendet omfattar 
årsuppföljningen för 2022.  
 
Bakgrund 
Som en förutsättning för en god tillsyn över den egna verksamheten 
och för att följa den av kommunfullmäktiges fastställda internkontroll 
reglemente, ska nämnden årligen genomföra en riskinventering och ta 
fram en kontrollplan.  
 
Den interna kontrollplanen för verksamhetsåret ska följas upp och 
nödvändiga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att nämnden följer de 
mål som finns för den interna kontrollen;  
 
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, 
samt  
 
- efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer med mera. 
I individ- och arbetsmarknadsnämndens intern kontrollplan för 2022 
ingår följande kontrollpunkter; 
- Rättssäkerhet, utredningstider 
- Brist på planering och strategiskt arbete 
- Yrkesutbildning 
- Verkställighet daglig verksamhet 
- GDPR 
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- Ekonomiskt bistånd 
 
Samtliga kontrollpunkter har under året följts upp med statusrapprote-
ring i samband med delåren. 
 
Kontrollpunkternas utfall 
Samtliga kontrollpunkter beslutade av nämnden har genomförts.  
 
1. Rättssäkerhet, utredningstider   Genomförd 
2. Brist på planering och strategiskt arbete Genomförd 
3. Yrkesutbildning    Genomförd 
4. Verkställighet daglig verksamhet  Genomförd 
5. GDPR     Genomförd 
6. Ekonomiskt bistånd    Genomförd 
 
Överläggning 
Denise Wallén redovisar ärendet.  
 
Dan Rasmusson (SD) ser positivt på att GDPR kom med som kontroll-
punkt.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag IAN:s arbetsutskott 2022-11-30, § 126. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-11-21.  

 
_ _ _ _ 
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§ 214 Intern kontrollplan 2023 för Individ- och ar-
betsmarknadsnämnden 
(IAN-2022-00254) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
att följande kontrollområden ska ingå i 2023 års internkontroll för In-
divid- och arbetsmarknadsnämnden 
 
- Kompetensförsörjning 
- Organisationsförändring 
- Intern samverkan 
- Avvikelsehantering 
- Digitalisering med verksamhetssystem 
 
att överlämna intern kontrollplanen för kännedom till kommunstyrel-
sen.   
 
Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda reglemente för intern 
kontroll ska varje nämnd och styrelse årligen anta en särskild plan för 
den interna kontrollen och dess uppföljning. Inför 2023 har Individ- 
och arbetsmarknadsförvaltningens ledningsgrupp tagit fram förslag på 
intern kontrollplan 2023 för Individ- och arbetsmarknadsnämnden. Ar-
betet föregås av risk- och konsekvensanalys som har gjorts av individ- 
och arbetsmarknadsförvaltningens ledningsgrupp samt risk- och kon-
sekvensanalyser genomförda för varje verksamhetsområde.  
 
Bakgrund 
Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa effektivitet, säker-
het och styrbarhet. Syftet är även att undvika förlust och förstörelse av 
tillgångar, att undgå allvarliga fel och brister och att generera underlag 
för kontinuerliga förbättringar.  
 
Förvaltningens förslag till kontrollområden är kompetensförsörjning, 
avvikelsehantering, digitalisering och intern samverkan. 
 
Överläggning 
Maria Pedersén informerar om ärendet. Denise Wallén förtydligar att 
de punkter som nämnden inte kommer att välja som kontrollpunkter 
kommer även förvaltningen att granska.    
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Dan Rasmusson (SD) rekommenderar att informationssäkerhet inom 
Vuxenutbildningen borde tas med som en kontrollpunkt.  
 
Marcus Hellström (L) yrkar att målen kompetensförsörjning, organi-
sationsförändring och intern samverkan väljs som kontrollpunkter.  
 
Ordföranden föreslår avvikelsehantering som en fjärde kontrollpunkt. 
 
Ulla Näsman (S) och Erfan Kakahani (V) yrkar bifall till ordförandens  
förslag om avvikelsehantering som den fjärde kontrollpunkten.  
 
Emir Özcelik (SD) yrkar på att verksamhetssystem tas som en femte 
kontrollpunkt och frågar om det går att kombinera med målgruppen 
digitalisering. Denise Wallén att det är möjligt att kombinera dessa två 
målgrupper till en och samma kontrollpunkt.  
 
Nämndens ledamöter har inga invändningar mot Emir Özceliks (SD) 
förslag.  
 
Efter avslutad överläggning föreslår nämnden om följande mål till 
2023 års internkontrollpunkter: 
 
- Kompetensförsörjning 
- Organisationsförändring 
- Intern samverkan 
- Avvikelsehantering 
- Digitalisering med verksamhetssystem  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag IAN:s arbetsutskott 2022-11-30, § 127. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-11-21.  
 
_ _ _ _ 
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§ 215 Attestförteckning 2023 Individ- och arbets-
marknadsnämnden 
(IAN-2022-00250) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
att fastställa attestanter och ersättare utifrån upprättad förteckning 
2023. 
 
Ärendet 
Enligt kommunens attestreglemente som fastställdes av kommunfull-
mäktige 2007-04-23, § 125, ska nämnden årsvis fatta beslut om vilka 
som ska ha rätten att vara attestanter samt ersättare för dessa. Beslut 
att utse attestanter och behörighetskontrollanter samt ersättare för 
dessa däremellan är delegerat till förvaltningsdirektören.  
 
Attestanterna har rätt att hantera samtliga ekonomiska transaktioner, 
som exempel ingår leverantörsbetalningar, lönetransaktioner, bidrag, 
intäkter, fakturering av tjänster, medelsförvaltning samt medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Detta 
utifrån de ramar som anges i den upprättade attestförteckningen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag IAN:s arbetsutskott 2022-11-30, § 128. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-11-21.  
 
_ _ _ _ 
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§ 216 Revidering av taxor och avgifter inför 2023 
enligt Alkohollagen och LTLP 
(IAN-2022-00292) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar  
 
att fastställa förvaltningens förslag till reviderade taxor och avgifter 
inom alkohollagens (2010:1622) och Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkters tillämpningsområde, samt  
 
att ändringar i taxan och avgifterna börjar gälla från och med 2023-
01-01. 
 
------------- 
Jäv 
Emir Özcelik (SD) anmäler jäv i ärendet.  
 
------------- 
 
Ärendet 
Kommunen har rätt att ta ut vissa avgifter inom både alkohollagens 
och lag om tobak och liknande produkters tillämpningsområde. Det 
avser både ansökningsavgifter samt avgifter och taxor för tillsyn. 
Taxor och avgifter inom detta område har inte reviderats sedan 2019. 
 
Uppräkningen av de angivna taxorna och avgifterna sker enligt Prisin-
dex för kommunal verksamhet, PKV, vilket är på 6 % inför 2023. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019, i samband med att dåvarande 
taxor och avgifter reviderades, att delegera till ansvarig nämnd att fort-
satt justera avgifterna årligen utifrån PKV från och med år 2021. Detta 
har dock inte gjorts av hänsyn till näringslivets ansträngda situation 
under pandemin där ett flertal olika stödåtgärder genomfördes. Upp-
fattningen var att det då inte var önskvärt att höja de avgifter som nä-
ringslivet skulle betala till kommunen. Förvaltningen kunde även se 
att omsättningen hos krögarna i synnerhet var lägre än normalt under 
både 2020 och 2021. 
 
PKV är ett index som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Reg-
ioner (SKR) och som tas fram genom att löner, material och tjänster 
samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV är avsett 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2022-12-13 16 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostna-
dernas utveckling i fasta löner och priser. 
 
Överläggning 
Annika Backström redovisar ärendet.   
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag IAN:s arbetsutskott 2022-11-30, § 129. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-11-17.  
 
_ _ _ _ 
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§ 217 Svar på remiss rörande Handlingsplan för bo-
stadsförsörjning i Sundsvalls kommun 2023 – 
2024” 
(IAN-2022-00274) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens skrivelse som nämndens remissvar.  
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har via missiv begärt att Individ- och arbetsmark-
nadsnämnden yttrar sig över det förslag på handlingsplan för bostads-
försörjning som tagits fram. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsekontoret tog under våren 2022 fram nya riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Dessa riktlinjer beslutades i kommunfullmäktige 
2022-06-27. Därefter har kommunstyrelsekontoret arbetat vidare med 
att ta fram en handlingsplan för bostadsförsörjning med utgångspunkt 
i riktlinjerna. Metoden för framtagande av handlingsplanen har varit 
att genomföra ett antal workshops med berörda verksamheter. Individ- 
och arbetsmarknadsförvaltningen deltog vid en sådan workshop. 
 
Förvaltningens överväganden 
I missivet efterfrågas svar på fyra frågor samt övriga synpunkter. Sva-
ren redovisas i turordning 
 
1. Är handlingsplanens förslag på åtgärder begripliga, korrekta 

och relevanta utifrån verksamheternas nuläge och mål? 
Ja. Handlingsplanen stämmer väl överens med Individ- och Ar-
betsmarknadsnämndens mål. Visst arbete har påbörjats medan 
andra delar kommer påbörjas under den senare delen av hand-
lingsplanens giltighetstid. 

 
2. Finns det motsägelser kopplat till handlingsplanens förslag på 

åtgärder som kan förhindra eller försvåra ett genomförande? 
Till exempel motsägelser mellan olika åtgärder i handlings-
planen eller motsägelser mot andra mål och annan styrning i 
kommunen och kommunkoncernen? 
Olika direktiv kan ibland upplevas motsägelsefulla. T.ex. vilka 
övriga krav som kan ställas om ett krav är låg hyra. Det finns risk 
att man behöver göra eftergifter på andra mål.  
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3. Ser nämnden, förutom motsägelser, några andra hinder eller 
kritiska nyckelfrågor som är viktiga att ha observans på 
och/eller överbrygga för att säkerställa ett genomförande av 
handlingsplanens åtgärder? 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har fått i uppdrag att vidare 
utreda ett vräkningsförebyggande arbete samt att skapa boende-
platser för akut hemlöshet och särskilja dessa från bostadssociala 
kontrakt. Detta ligger i linje med nämndens målsättning men en 
kritisk nyckelfråga blir, beroende på beslut, hur dessa verksam-
heter skall finansieras. 

 
För åtgärden förhandla med privata aktörer som bygger hyresrät-
ter att minst 10 % av lägenheterna ska erbjudas till kommunen för 
kommunens särskilda behov av bostäder vill Individ- och Arbets-
marknadsnämnden lyfta att man även bör förhandla om den en-
skildas möjlighet att överta kontraktet. Individ- och Arbetsmark-
nadsnämnden har som målsättning att alla sociala kontrakt ska 
vara övertagsbara efter en viss tid och kommer ställa sådana krav 
på framtida samverkan med hyresvärdar. För närvarande finns så-
dan överenskommelse med Mitthem och tiden är två år. 

 
4. Är det korrekta angivelser av ansvarig nämnd/bolag för hand-

lingsplanens åtgärder?  
För åtgärden: Överför ansvaret för anskaffning, ägande, avyttring, 
förvaltning, drift och underhåll samt hyresadministration till 
Drakfastigheter när det gäller bostäder med sociala kontrakt anser 
Individ- och Arbetsmarknadsförvaltningen ska vara ett delat an-
svar med Drakfastigheter. 

 
5. Övriga synpunkter 

Bristen på bostäder har medfört att allt fler målgrupper vänder sig 
till socialtjänsten för att få hjälp att anskaffa bostad. Socialtjänsten 
har ett särskilt ansvar att tillhandahålla bostad anpassat för äldre 
och funktionsnedsatta samt att bistå enskilda och familjer som fått 
asyl med bostad. Det finns, utöver detta, inget reglerat i social-
tjänstlagen som ger enskilda rätt till hjälp med själva anskaffandet 
av bostad. Enskilda med särskilda svårigheter har dock enligt 
rättspraxis bedömts ha rätt till sådant stöd för att tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. Det rör sig om personer med missbruk och 
psykisk ohälsa samt i vissa fall personer i total skuldsituation. De 
senaste åren har antalet sociala kontrakt fördubblats. Det beror till 
stor del på att allt fler stängts ute från den ordinarie bostadsmark-
naden. Sundsvalls kommun har därmed antagit en generös håll-



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2022-12-13 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

ning till sociala kontrakt med hänsyn till kommunens yttersta an-
svar. Det är dock viktigt att påpeka att enskilda som erhåller soci-
alt kontrakt är hemlösa enligt Socialstyrelsens definition av hem-
löshet. Individ- och arbetsmarknadsnämnden har som målsättning 
att minska antalet sociala kontrakt och minska hemlösheten i 
Sundsvalls kommun. Vi välkomnar en kommunövergripande ge-
mensam handlingsplan där ansvaret synliggörs för samtliga aktö-
rer som skall tillgodose alla medborgares behov av och rätt till 
bostad. 

 
5.1  Individ- och Arbetsmarknadsnämnden vill särskilt lyfta fram 

några åtgärder som viktiga ur nämndens perspektiv där an-
nan nämnd eller bolag är ansvarig; 
- Genomför minst en markanvisning med förhållandevis låg hyra 
som urvalskriterium.  

 
- Utred möjligheterna för införande av fler typer av förturer till 
bostäder inom allmännyttan för olika grupper i syfte att motverka 
segregation i boendet. Samt identifiera tänkbara åtgärder för 
Sundsvalls kommun att genomföra utifrån den statliga offentliga 
utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad”. Individ- och Ar-
betsmarknadsförvaltningen medverkar gärna som referens i dessa 
utredningar för att synliggöra tänkbara målgrupper och åtgärder. 

 
-Fortsätta att löpande avsätta en kvot om 100 lägenheter till ung-
domar i åldern 18 – 26 år. Unga är en målgrupp som i allt större 
utsträckning kontaktar socialtjänsten för att kunna flytta hemifrån. 

 
-Se över och förändra vid behov Mitthems uthyrningspolicy när 
det gäller kraven om hyresgästers betalningsanmärkningar och 
skulder. Frågor som är viktigt att belysa i översynen är om kraven 
kan lättas utifrån aspekter som till exempel antal, storlek, typ av 
anmärkningar, när de uppstått i tiden och synen på borgenär som 
garant för hyresinbetalningar. En mer individuell bedömning kan 
med fördel göras. Särskild hänsyn bör också tas till unga där det 
kan vara föräldern som orsakat skuldsituationen. 

 
- Att Mitthem tillhandahåller 100 bostäder per år till Drakfastig-
heter för vidare uthyrning via sociala kontrakt till medborgare i 
enlighet med individ-och arbetsmarknadsförvaltningens behovs-
bedömningar samt att Mitthem tillhandahåller 12 bostäder per år 
till Drakfastigheter för vidare uthyrning till våldsutsatta i enlighet 
med individ- och arbetsmarknadsförvaltningens behovsbedöm-
ningar. 
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5.2  Individ- och Arbetsmarknadsnämnden önskar lyfta följande 

rörande åtgärder där nämnden är ansvarig 
- Rörande gränsöverskridande arbete mellan Individ- och arbets-
marknadsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen öns-
kar Individ- och Arbetsmarknadsnämnden en annan formulering 
på syftet. Ett gränsöverskridande arbete är nödvändigt men syftet 
bör formuleras om då det finns många behov av anpassningar uti-
från enskildas behov. Inom missbruk behöver man t.ex. anpassa 
för personer med funktionsnedsättning. Nämnderna har beslutat 
om en rutin för samverkan som bör vara utgångspunkt. En annan 
formulering kan vara; 
 
Identifiera och vidta åtgärder för att lösa de brister i boendetrygg-
het som idag finns kopplat till att medborgare har komplex pro-
blematik och att boenden behöver anpassas efter enskildas behov. 
Att med utgångspunkt i beslutad samverkansrutin tillsammans 
synliggöra hur den enskildes behov bäst tillgodoses och hur man 
tillsammans kan bidra med insatser eller kunskaper kring ett visst 
behov för att skapa trygga boendemiljöer, till exempel när det gäl-
ler personer med olika funktionsnedsättningar som också har ett 
missbruk. 

 
Även syftet om en tydligare gränslinje mellan förvaltningarna bör 
ta sin utgångspunkt i den samverkansrutin som beslutats. Individ- 
och Arbetsmarknadsnämnden vill lyfta fram behovet av samver-
kan samtidigt som huvudansvaret för de båda förvaltningarna tyd-
liggörs. I samverkansrutinen klargörs en målgruppsindelning sna-
rare än en lagstiftningsindelning. Att utgå från målgrupp ökar kli-
entfokuset och minskar onödiga överlämningar mellan förvalt-
ningarna samtidigt synliggör rutinen förvaltningarnas huvudan-
svar och ansvar att samarbeta i komplexa frågor så att ingen ham-
nar mellan stolarna. 
  
En annan formulering kan vara; 
Tydliggöra behovet av samverkan mellan Vård- och omsorgsför-
valtningen och Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen genom 
rutin för samverkan. Att klargöra respektive nämnds huvudansvar 
utifrån olika målgrupper i samhället. Dokumentera rutiner när det 
gäller bedömningar av stöd och omsorg och samverka för att till-
handahålla den insats som på bästa sätt stärker den enskildes egna 
förmåga samtidigt som behovet av stöd tillgodoses. 
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5.3  Individ- och Arbetsmarknadsförvaltningen önskar göra föl-
jande tillägg  
Ta fram en lokalbehovsbeskrivning med en plan för behov av bo-
stad med särskild service för vuxna med psykiska funktionsned-
sättningar för genomförande 2023 – 2026 och med utblick för 
2026 – 2030. Med Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen som 
ansvarig. 

 
Överläggning 
Jennie Marklund, verksamhetschef för Missbruk och psykisk ohälsa, 
redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag IAN:s arbetsutskott 2022-11-30, § 131. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-11-28. 
 
_ _ _ _ 
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§ 218 Tillägg i överenskommelse mellan Vård- och 
omsorgsförvaltningen och Individ- och arbets-
marknadsförvaltningen om hälso- och sjukvårds-
insatser i socialpsykiatrin 
(IAN-2020-00013) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna tillägg i avtal mellan Vård- och omsorgsförvaltningen 
och Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen rörande hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 
 
Ärendet 
I samband med upprättande av avtal mellan Vård- och omsorgsförvalt-
ningen och Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAN 2020-01-
02, § 11) klargjordes inget ansvar rörande de som vistades i daglig 
verksamhet. Aktuellt avtal behöver därför kompletteras.  
 
I dialog med verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen har nuvarande avtal kompletterats så att det tyd-
ligt framgår att även de som vistas i daglig verksamhet omfattas av det 
avtal som upprättats.  
 
Med tillägget har möjligheten och ansvar för sjuksköterska att delegera 
hälso- och sjukvårdsuppgift till medarbetare klargjorts. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag IAN:s arbetsutskott 2022-11-30, § 132. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-11-23. 

 
_ _ _ _ 
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§ 219 Återkoppling rörande åtgärd att utöka öppen-
vården 
(IAN-2020-00007) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att permanenta utökningen av öppenvården missbruk för vuxna. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2020-03-25 att öppen-
vården för vuxna missbrukare skulle utvecklas och tillförde två tjänster 
för ändamålet. Förändringen sker på prov fram till 2022-12-31. 
 
Bakgrund 
Vid analys av placeringar som gjordes 2019 framkom att den egna öp-
penvården var starkt förknippad med 12-stegs behandling vilket i allt 
mindre utsträckning motsvarade enskildas behov. Öppenvården be-
hövde erbjuda en större flexibilitet och ha möjlighet att göra individu-
ella anpassningar utifrån den enskildes behov. Att kunna erbjuda en-
skilda behandlingsinslag utifrån andra behandlingsmetoder och att 
komplettera den 12-stegsbehandling som bedöms hålla hög kvalité.  
 
2019 placerades 68 män på externt behandlingshem för sina miss-
bruksproblem. Ur ett genomsnitt framgår att 24 av dessa placerades 
p.g.a. behov av flexiblare behandling rörande intag och utformning 
med individuella inslag i extern 12-stegsbehandling. Åtgärden avser 
primärt dessa placeringar. 
 
Av de 44 som placerats p.g.a. andra behov har ungefär hälften för-
längts med åtminstone tre månader p.g.a. svårigheter att hitta bostads-
lösning på hemmaplan. Det kan röra sig om både bristande rörelse på 
kommunens stödboende såväl som direkta behov av lägenhet. För 
denna målgrupp föreslogs en åtgärd att utöka antalet träningslägen-
heter. 
 
Förvaltningens överväganden 
Förvaltningen har övervägt såväl de kvalitativa som kvantitativa/eko-
nomiska effekterna av satsningen på utvecklingen av öppenvården. 
Den sammantagna bedömningen är att satsningen genererat mer flex-
ibla och individanpassade lösningar efter klienternas behov samt även 
ett flexiblare intag av nya klienter. Vilket motsvarar de kvalitativa ef-
fektmålen som önskades. 
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Utvecklingen av öppenvården har skett samtidigt som antalet tränings-
lägenheter ökade. Träningslägenheterna har därefter blivit en perma-
nent del i satsningen på bostadslotsar och bostad först. Det är inte en-
bart förändringarna i öppenvården som medfört det minskade behovet 
av externa placeringar. Träningslägenheterna har medfört en ökad ge-
nomströmning i våra stödboenden vilket gjort det möjligt att bevilja 
fler individer vård på hemmaplan. De har även möjliggjort att fler har 
kunnat flytta hem i tid efter sin placering. Det är svårt att renodla vil-
ken åtgärd som haft vilken effekt när man tittar på totalen. T.ex. kan 
antalet vårddygn minska både för att färre personer placeras och för att 
varje placering blir kortare.  
 
För att se den ekonomiska effekten av åtgärden behöver förvaltningen 
tänka på den totala satsningen som gjorts på såväl av öppenvården som 
träningslägenheter och ställa det i relation till den minskade behovet 
av extern vård.  
 
Förvaltningen ser såväl kvalitativa som ekonomiska effekter av ut-
vecklingen av öppenvården och träningslägenheterna. Verksamheten 
är under utveckling och förvaltningen behöver fortsätta analysera och 
diskutera vilka externa placeringar som görs för att löpande anpassa 
vår verksamhet framåt. Syftet med åtgärden – att minska externa pla-
ceringar p.g.a. behov av flexiblare och mer individuellt anpassad be-
handling på hemmaplan bedöms vara uppnått. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på frågor.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag IAN:s arbetsutskott 2022-11-30, § 133. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-12-07. 

 
_ _ _ _ 
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§ 220 Äskande av medel ur det tillfälliga kommuns-
stöd som utbetalats till Sundsvalls kommun med 
anledning av mottagande av flyktingar från Ukraina 
(IAN-2022-00110) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen begära medel på 1,1 miljoner kronor ur det 
tillfälliga kommunsstöd på 1,76 miljoner kronor som utbetalats till 
Sundsvalls kommun med anledning av mottagande av flyktingar från 
Ukraina. 
 
Ärendet 
Medel till förvaltningen att ta del av till kommunen inkommen statlig 
ersättning för Ukrainska flyktingar.  
 
Bakgrund 
I augusti 2022 betalades 1,76 miljoner kronor ut till Sundsvall kom-
mun, för kostnader under 2022 och 2023, som avser mottagandet av 
personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från 
Ukraina. Det finns inte några villkor kopplat till bidraget och inget 
återbetalningskrav. 
 
Utöver dessa medel tillkommer ersättning till kommunen för de initi-
ala boenden (evakueringsplatser) som Sundsvall haft under våren och 
för de boenden som kommunen ordnat enligt fördelningstal.  
 
Förvaltningens överväganden 
Mottagande av personer som fått uppehållstillstånd enligt massflykts-
direktivet är en ny målgrupp för förvaltningen och så även att hantera 
anvisningar till kommunala anläggningsboenden. Uppgiften sköttes 
initialt av medarbetare utöver deras ordinarie arbetsuppgifter vilket 
inte nu bedöms som hållbart. Behov finns att anställa en person att 
hantera mottagandet till boendeplatserna inklusive administration, 
praktisk vägledning, råd och stöd. Behov finns även att använda medel 
direkt till individerna i anläggningsboende diverse aktiviteter som 
främja gott mottagande målgruppen. Det tillfälliga kommunstödet är 
ej öronmärkt för specifika kostnader. Mottagandet av ukrainska flyk-
tingar har ansvaret ålagts integrationsteamet inom Individ- och arbets-
marknadsförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag IAN:s arbetsutskott 2022-11-30, § 134. 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-17.  
 
_ _ _ _ 
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§ 221 Återrapportering – förlängning av tilläggsbi-
draget till barnfamiljer med bostadsbidrag samt 
det ekonomiska utfallet för den aktuella perioden 
(IAN-2022-00148) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att Individ- och arbetsmarknadsnämnden inte räknar den tillfälliga till-
äggsbidraget som en inkomst vid prövning mot riksnorm,  
 
att beslutet ska gälla t.om juni 2023, samt  
 
att förvaltningen ger en redovisning av utfallet av tilläggsbidraget vid 
nämndens sammanträde i juni 2023. 
 
Ärendet 
Rapport från förvaltningen till nämnden huruvida regeringen avser att 
förlänga tilläggsbidraget samt det ekonomiska utfallet för den aktuella 
perioden. 
 
Bakgrund 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 22-06-15 att det till-
fälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag inte ska rä-
knas som en inkomst vid prövning mot riksnorm och att beslutet gäller 
till och med 2022-12-31. 
 
Förvaltningens återapportering 
Regeringskansliet har föreslagit att det tillfälliga tilläggsbidraget till 
barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med 2023-06-
30. Förslaget har skickats på remiss och remisstiden gick ut 2022-10-
27. Beslut inväntas. 
 
Den kalkylerade kostnaden för det ekonomiska biståndet maa av att 
tilläggsbidraget inte medräknas som inkomst är under augusti-novem-
ber 2022 1,1 milj kr och utgör ca 10 % av biståndet som utbetalas till 
barnfamiljer. Totalt för de sex månader som nämndens beslut omfattar 
beräknas kostnaderna uppgå till 1,7 milj kr. Antal hushåll med barn 
som lever med ekonomiskt bistånd har gått ned under hösten vilket 
innebär att biståndskostnaderna minskat under 2022. Biståndet för ja-
nuari 2023 förväntas öka maa av riksnormens höjning med 8,6 %. Be-
slutet om att inte räkna tilläggsbidraget som en kostnad beräknas med-
fört att ca fem fler familjer per månad har uppburit ekonomiskt bistånd 
i Sundsvalls kommun.  
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Förvaltningens överväganden 
Vid tiden för införandet av tilläggsbidraget gav den kraftiga inflat-
ionen ökade kostnader för hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd. 
Detta då riksnormen, som bl.a. ska täcka kostnaderna för livsmedel, 
inte hade förutsatt den kraftiga ökningstakten. Inför 2023 är förutsätt-
ningarna ändrade. Regeringen har med hänsyn till den kraftiga inflat-
ionen räknat upp riksnormen med 8,6 % vilket beräknas täcka de ökade 
kostnaderna på mat, kläder och de andra budgetposterna som ingår.  
 
Syftet med tilläggsbidraget har uppgetts vara att kompensera för ökade 
kostnader för el, bränsle och mat. Kostnaderna för de ökade elkostna-
derna betalas av förvaltningen (då vi betalar den faktiska elkostnaden 
varje månad). Bränslekostnader är ej aktuellt för försörjningsstödsta-
gare då bilinnehav ej ska förkomma då bil ses som en tillgång. I de 
undantagsfall som man behöver bil för ex sysselsättning så tas hänsyn 
till bensinkostnader. 
 
Sammanfattningsvis ser inte förvaltningen något behov av att inte 
räkna tilläggsbidraget som en inkomst fortsättningsvis. Den kraftiga 
höjningen av riksnormen i kombination med att förvaltningen står för 
kostnadsökningen avseende ett flertal poster, som el och hyra, säker-
ställer att det ekonomiska biståndet är på en skälig nivå. Sundsvalls 
kommun betalar dessutom redan ut en högre ersättning med 100 kr per 
barn och månad enligt nämndbeslutet ”100-lappen”. En ökning utöver 
detta motverkar den restriktiva hållning som nämnden vill ha vid ut-
betalning av ekonomiskt bistånd. 
 
Ekonomiskt hänsynstagande 
Politiken har aviserat ett tillskott på 10 milj kr 2023 för att täcka kost-
nadsökningen på ekonomiskt bistånd kopplat till den ökade riksnor-
men. Det finns ingen finansiering för ett förnyat beslut om att inte 
räkna tilläggsbidraget som en intäkt vid ansökan om ekonomiskt bi-
stånd (kostnad ca 1,7 milj kr). 
 
Överläggning 
Marika Lingonblad-Öhlund, enhetschef för Ekonomiskt bistånd, redo-
visar ärendet. 
 
Erfan Kakahani (V) yrkar att Individ- och arbetsmarknadsnämnden 
inte räknar den tillfälliga tilläggsbidraget som en inkomst vid prövning 
mot riksnorm, att beslutet ska gälla t.om juni 2023 samt att förvalt-
ningen ger en redovisning av utfallet av tilläggsbidraget vid nämndens 
sammanträde i juni 2023. 
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Emir Özcelik (SD) yrkar bifall till förslaget. 
 
Denise Wallén vill i samband med beslutet understryka att det finns 
ingen finansiering som täcker tilläggsbidraget och att kostnaden kom-
mer att belasta budgeten för försörjningsstödet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-12-05. 
 
_ _ _ _ 
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§ 222 Områdesplan Skönsberg - statusrapporte-
ring 
(IAN-2020-00176) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.   
 
Ärendet 
Pia Söderlund, integrationsstrateg, ger en statusuppdatering av gäl-
lande områdesplan Skönsberg för perioden hösten 2022: 
 
- Gemensamt arbete i processledargruppen med studiebesök i om-

rådena. 
- Samverkan med Trygghetsgrupp, Öppna förskolan, Hellbergssko-

lan, ideella föreningar och näringslivet. 
- Utökad marknadsföring av Skolan mitt i byn. 
- Uppstart av Din Framtid i Skönsberg med Vuxenutbildningen, Ar-

betsmarknad och integration. 
- Brobyggare på plats. 
- Samtal mellan den utlokaliserade socialtjänsten i Skönsberg och 

mammor (främst somaliska) området. 
- Planering med företagare, fastighetsägare och andra kring jul-

marknaden 2022. 
- Julmarknad 19 November. 
- Dialogsamtal med Barn- och utbildningsförvaltningen kring insat-

ser, arbetssätt, mandat, förutsättningar m.m. 
- Representant för processledargruppen i Sociala hållbarhetsrådet. 
- Planering för kommande insatser. 
 
Höstens kulturella aktiviteter som varit: 
- Odlingen hade skördefest i September. 
- Medborgarskolan har haft en öppen scen på fritidsgården. 

 
_ _ _ _ 
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§ 223 Ändring av Individ- och arbetsmarknads-
nämndens delegationsordning – ändring av per-
sonnamn för polishandräckning med stöd av LVU 
(IAN-2022-00065) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att förordna Anna Axberg-Svelander, Hanna Salomonsson och Mia 
Eriksson-Selling besluta att begära polishandräckning för att genom-
föra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU enligt 43 
§ p. 2 LVU, 
 
att utdraget ur protokollet ska tjäna som fullmakt, samt 
 
att upphäva förordnandena att begära polishandräckning för att ge-
nomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU en-
ligt 43 § p. 2 LVU för Jenny Karlstein och Robert Gatugård.  
 
Ärendet 
Enligt 10 kap. 2 § Socialtjänstlagen ska nämnden själv eller genom 
ombud föra kommunens talan i mål och ärenden enligt socialtjänstla-
gen 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 Individ- 
och arbetsmarknadsnämnden kan komma att behöva företrädas vid 
domstol. Ombud måste utses efter beslut i nämnden. Rätten att före-
träda nämnden måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där be-
slut om förordnandet framgår. 
 
Förvaltningen föreslår Individ- och arbetsmarknadsnämnden besluta 
att förordna förordna förordna Anna Axberg-Svelander, Hanna Salo-
monsson och Mia Eriksson-Selling besluta att begära polishandräck-
ning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd 
av LVU enligt 43 § p. 2 LVU.  
 
Förvaltningen föreslår också Individ- och arbetsmarknadsnämnden be-
sluta att upphäva förordnanden upphäva förordnandena att begära po-
lishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhänderta-
gande med stöd av LVU enligt 43 § p. 2 LVU för Jenny Karlstein och 
Robert Gatugård. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-28. 
 
_ _ _ _ 
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§ 224 Redovisning av delegationsbeslut samt an-
mälningsärenden, december 2022 
(IAN-2022-00016) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och anmälningsä-
renden. 
 
Ärendet 
Följande delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas. 
 
Beslut Delegationsnummer 
Lönebeslut, som fattats under ti-
den 
2022-10-29 - 2022-11-15 

334/2022-357/2022 

 
Anmälningsärenden 
BRIS 
- Kommunundersökning 2022.  

 
Länsstyrelsen Västernorrland 
- Beslut, 2022-11-29. Ersättning för att skapa beredskap och mottag-

ningskapacitet samt för att utveckla samverkan. 
 

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
- Sammanträdesprotokoll 2022-11-15, § 2. ”Lönekartläggning 

2021¨. 
- Sammanträdesprotokoll 2022-11-15, § 3. ”Lönekartläggning 

2022¨. 
- Sammanträdesprotokoll 2022-11-15, § 5. ”Uppföljning, åtgärder 

mot mäns våld mot kvinnor¨. 
- Sammanträdesprotokoll 2022-11-15, § 9. ”Direktiv och ramar löne-

översyn 2023¨. 
 

Kommunstyrelsens service- och förvaltningsutskott 
- Sammanträdesprotokoll 2022-11-22, § 4. ”Inhyrning av lokal för 

verksamhet inom Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen. Torg-
gatan 4, GLÄDJEN 4¨. 
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Kommunstyrelsen 
- Sammanträdesprotokoll 2022-11-14, § 11. ”Uppföljning av använ-

dandet 2021 av den statliga schablonersättningen för mottagande av 
vissa nyanlända”. 
 

Kommunfullmäktige 
- Sammanträdesprotokoll 2022-11-28, § 37. ”Turordning för ersätta-

res tjänstgöring¨ 
- Sammanträdesprotokoll 2022-11-28, § 39. ”Uppföljning av använ-

dandet 2021 av den statliga schablonersättningen för mottagande av 
vissa nyanlända”. 

- Sammanträdesprotokoll 2022-11-28, § 40. ”Antagande av över-
siktsplan Sundsvall 2040, ÖP2040”. 

 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
- Uppdrag från IAN, december 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-12-05. 

 
_ _ _ _ 
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§ 225 Övrigt 
(IAN-2022-00002) 
 
 
Ärendet 
Marcus Hellström (L) tackar nämnden för ett gott samarbete.  
 
Dan Rasmusson (SD) tackar ordföranden för ett föredömligt arbete 
med nämnden.  
 
Thomas Burman (M) önskar en lista på förkortningar. Annika Back-
ström informerar att en sådan lista finns redan på nämndens Samar-
betsrum.  
  
Thomas Burman (M) informerar att Bergsåkersgruppen har av ATG 
tilldelats ett stipendium på 40 000 kr. 
 
Ordföranden önskar den avgående nämnden samt förvaltningen god 
jul och ett gott nytt år.   
 
_ _ _ _ 
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