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Justering 
 
Utöver ordföranden ska Lina Modén (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Thomas Burman (M). 
 
_ _ _ _  
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§ 1  Allmän information från förvaltningen 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Denise Wallén informerar kort om uppstarten av den nya förvalt-
ningen. 
 
Markus Juth informerar att nya inpasseringskort till nämnden ska be-
ställas och att läsplattor till de förtroendevalda som inte tidigare haft 
politiska uppdrag i kommunen.   
 
 
_ _ _ _ 
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§ 2  Inrättande av Individ- och arbetsmarknads-
nämndens arbetsutskott samt val av ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande till ar-
betsutskottet för mandattiden 2020-01-01 - 2022-
12-31 
(IAN-2019-00004) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att för mandattiden 2020-01-01 – 2022-12-31 inrätta ett arbetsutskott 
för Individ- och arbetsmarknadsnämnden bestående av följande le-
damöter och ersättare: 
 
Ledamöter 
Christiane Rüdiger (V), ordförande 
Jonas Väst (S), vice ordförande 
Annika Söderberg (S) 
Lina Modén (M) 
Marcus Hellström (L) 
 
Ersättare 
Magnus Haak (S) 
Caroline Sundström (S) 
Anja Åkerlund (C) 
Thomas Burman (M) 
Inga-Lisa Svanstedt (L) 
 
att ordningen för ersättarplatserna för (S) i Individ- och arbetsmark-
nadsnämnden är följande: 
Caroline Sundström (S) 
Jan Haraldh (S) 
Monika Lindberg (S) 
Johan Nilsson Alsterbåge (S) 
Kurdistan Kasem (S) 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har att inrätta ett arbetsutskott 
samt att utse fem st ledamöter, fem st ersättare samt ordförande och 
vice ordförande arbetsutskottet för mandattiden 2019-01-01 – 2019-
12-31. 
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Överläggning 
Annika Söderberg (S) föreslår att Christiane Rüdiger (V), Jonas Väst 
(S) och Annika Söderberg (S) utses till ledamöter för majoriteten i 
Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott samt att Magnus 
Haak (S), Caroline Sundström (S) och Anja Åkerlund (C) utses till 
ersättare i arbetsutskottet. Annika Söderberg (S) föreslår även att 
Christiane Rüdiger (V) väljs till ordförande och Jonas Väst (S) till 
vice ordförande i arbetsutskottet.  
 
Lina Modén (M) föreslår att Lina Modén (M) och Marcus Hellström 
(L) utses till ledamöter för oppositionen i Individ- och arbetsmark-
nadsnämndens arbetsutskott samt Thomas Burman (M) och Inga-Lisa 
Svanstedt (L) som ersättare. 
 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar om rätt ordningsföljd för 
Socialdemokraternas ersättarplatser i Individ- och arbetsmarknads-
nämnden, enligt följande: 
Caroline Sundström (S) 
Jan Haraldh (S) 
Monika Lindberg (S) 
Johan Nilsson Alsterbåge (S) 
Kurdistan Kasem (S) 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 3  Inrättande av Individ- och arbetsmarknads-
nämndens individutskott samt val av ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande till indi-
vidutskottet för mandattiden 2020-01-01 - 2022-12-
31 
(IAN-2019-00005) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att för mandattiden 2020-01-01 – 2022-12-31 inrätta ett individut-
skott för Individ- och arbetsmarknadsnämnden bestående av följande 
ledamöter och ersättare: 
 
Ledamöter 
Jonas Väst (S), ordförande 
Frida Burman (S), vice ordförande 
Jan-Ola Andersson (C) 
Thomas Burman (M) 
Inga-Lisa Svanstedt (L) 
 
Ersättare 
Ann Modin (V) 
Ulla Näsman (S) 
Jan Haraldh (S) 
Lina Modén (M) 
Ali Khostajeh Daryadoust (KD) 
 
att fastställa föreslagen arbetsordning för individutskottet,  
 
att begära att Sundsvalls kommuns arvodeskommitté beslutar om 
arvodesnivån för ledamöterna i Individ- och arbetsmarknadsnämn-
dens individutskott och att man justerar arvodesnivåerna utifrån om 
man är ordinarie eller ersättare i individutskottet, samt 
 
att Individ- och arbetsmarknadsnämnden fattar ett nytt beslut om in-
rättande av individutskott och arbetsordning för utskottet vid inled-
ningen av varje ny mandatperiod eller när behov av nytt beslut upp-
står. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar bland annat för indi-
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vid- och familjeomsorg samt omsorg om människor med funktions-
nedsättningar. Det innebär att nämnden behöver fatta många beslut 
som rör enskilda. Förvaltningen föreslår därför att individ- och ar-
betsmarknadsnämnden inrättar ett individutskott som beslutar i ären-
den som rör enskilda som inte delegerats till tjänsteman enligt nämn-
dens delegationsordning. Individutskottet föreslås också ansvara för 
att besluta i ärenden om serveringstillstånd enligt Alkohollagen samt 
beslut enligt lag om tobak och liknande produkter som inte delegerats 
till tjänsteman enligt nämndens delegationsordning.  
 
Förvaltningen föreslår att individutskottet består av fem ledamöter 
och fem ersättare. Nämnden behöver välja ordförande, vice ordfö-
rande, ledamöter och ersättare till individutskottet för perioden 2020-
01-01 – 2022-12-31. 
 
Överläggning 
Annika Söderberg (S) föreslår att Jonas Väst (S), Frida Burman (S) 
och Jan-Ola Andersson (C) utses till ledamöter för majoriteten i Indi-
vid- och arbetsmarknadsnämndens individutskott samt att Ann Mo-
din (V), Ulla Näsman (S) och Jan Haraldh (S) utses till ersättare i in-
dividutskottet. Annika Söderberg (S) föreslår även att Jonas Väst (S) 
väljs till ordförande och Frida Burman (S) till vice ordförande i ind-
vidutskottet.  
 
Lina Modén (M) föreslår att Thomas Burman (M) och Inga-Lisa 
Svanstedt (L) utses till ledamöter för oppositionen i Individ- och ar-
betsmarknadsnämndens individutskott samt Lina Modén (M) och Ali 
Khostajeh Daryadoust (KD) som ersättare. 
 
Ordföranden har ett ändringsyrkande till förvaltningens fjärde att-
sats: att begära att Sundsvalls kommuns arvodeskommitté beslutar 
om arvodesnivån för ledamöterna i Individ- och arbetsmarknads-
nämndens individutskott och att man justerar arvodesnivåerna utifrån 
om man är ordinarie eller ersättare i individutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-18. 
 
_ _ _ _ 
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§ 4  Val av ombud för Individ- och arbetsmark-
nadsnämnden enligt Rättegångsbalken 
(IAN-2019-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att för 2020-02-01 till och med 2022-12-31 förorda kommunjurist 
Jimmy Andersson att vara ombud för Sundsvalls kommun inom In-
divid- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningsområde med behö-
righet som anges i 12 kap. 14 § Rättegångsbalken, varvid utdrag av 
detta protokoll ska tjäna som fullmakt, samt  
 
att förordnandet även omfattar rätt för ombudet att på IAN:s vägnar 
uppbära, ta emot och kvittera IAN:s tillkommande handlingar, att 
förorda annan i sitt ställe samt att i övrigt vid alla tillfällen bevaka 
kommunens rätt inom IAN:s förvaltningsområde. 
 
Ärendet 
Enligt Rättegångsbalkens regler får parts talan föras genom ombud. 
IAN:s ombud behöver visa fullmakt för att styrka behörigheten att 
företräda kommunen vid domstolar och liknande inrättningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-18. 
 
Uppföljning av beslut 
Ett nytt beslut behöver tas ifall det sker en ändring av ombuden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 5  Val av företrädare till socialnämndspresi-
diet, länssamverkan Kommunförbundet Västern-
orrland 
(IAN-2019-00010) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Christiane Rüdiger (V) från majoriteten och Lina Modén (M) 
från oppositionen till Kommunförbundet Västernorrlands social-
nämndspresidium för resterande delen av mandatperioden, t.o.m 
2022-12-31.   
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden behöver utse en representant 
från majoriteten och en från oppositionen till Kommunförbundet 
Västernorrlands socialnämndspresidium. Socialnämndspresidiet 
sammanträder fem gånger per år.     
 
Överläggning 
Christiane Rüdiger (V) från majoriteten och Lina Modén (M) oppo-
sitionen föreslås som IAN:s representanter till socialnämndspresidiet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-18. 
 
_ _ _ _ 
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§ 6  Förordnande och delegation till förtroende-
valda enligt lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) samt brådskande beslut enligt 
kommunallagen 
(IAN-2019-00012) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att jämte nämndens ordförande Christiane Rüdiger (V) förordna vice 
ordförande Jonas Väst (S) att fatta beslut på Individ- och arbetsmark-
nadsnämndens vägnar när det är av brådskande karaktär enligt 6 kap. 
39 § Kommunallagen, 
 
att utöver nämndens ordförande och vice ordförande förordna Frida 
Burman (S), Thomas Burman (M) och Jan-Ola Andersson (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 flyttnings-
förbud eller tillfälligt flyttningsförbud enligt 6 kap. 39 § Kommunal-
lagen, 
 
att förordna Christiane Rüdiger (V), Jonas Väst (S), Frida Burman 
(S), Thomas Burman (M) och Jan-Ola Andersson (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 vård-
tiden 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 Christiane Rüdiger (V), Jonas Väst 
(S), Frida Burman (S), Thomas Burman (M) och Jan-Ola Andersson 
(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 
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§ LVM 
- Beslut om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande enligt 45 § LVM 
 
Ärendet 
Alla beslut som ingår i Individ- och arbetsmarknadsnämndens upp-
drag går inte att delegera och nämnden kan därför förordna särskilda 
beslutsfattare för att kunna fullgöra sitt uppdrag även i de fall delege-
ring 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 beslutan-
derätt får endast användas i situationer då nämndens beslut inte kan 
avvaktas.  
 
En nämnd kan enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen uppdra åt ordfö-
randen eller annan ledamot som nämnden har utsett att besluta i 
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 
Förvaltningen föreslår att Individ- och arbetsmarknadsnämnden be-
slutar att förordna vice ordförande Jonas Väst (S) att på nämndens 
vägnar fatta beslut enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen när det är av 
brådskande karaktär. På så vis finns det alltid någon på plats att fatta 
beslut om t.ex. ordförande inte finns tillgänglig.  
 
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 stycket punkt 1 lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), beslut om hem-
lighållande av vistelseort enligt 14 § 2 stycket punkt 2 LVU samt be-
slut om den unges umgänge med vårdnadshavare/föräldrar vid flytt-
ningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud enligt 31 § LVU ska bes-
lutas av Individ- och arbetsmarknadsnämnden. Dessa beslut är prin-
cipiellt viktiga och därmed ska hela nämnden fatta dessa beslut.  
 
I brådskande situationer finns det dock behov av att nämnden förord-
nar ett fåtal ordinarie ledamöter i Individ- och arbetsmarknadsnämn-
den, utöver ordförande och vice ordförande, att fatta beslut om um-
gängesbegränsning, hemlighållande av vistelseort samt beslut om den 
unges umgänge med vårdnadshavare vid flyttningsförbud i enlighet 
med 6 kap. 39 § Kommunallagen. Förvaltningen föreslår att nämnden 
utser ett par ledamöter att fatta dessa beslut på nämndens vägnar när 
det är av brådskande karaktär. Beslut som har fattats med stöd av 6 
kap. 39 § Kommunallagen ska anmälas vid nämndens nästa samman-
träde. 
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Kompletterande beslutanderätt – förordnanden  
Inom Individ- och familjeomsorgen uppstår periodvis situationer där 
det finns behov av att snabbt kunna fatta beslut och därför har nämn-
den möjlighet att förordna ledamot eller tjänsteman att fatta vissa be-
slut. 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 end-
ast ange att den som har viss befattning är behörig att fatta beslut. 
Syftet är att det alltid ska finnas någon tillgänglig som kan fatta be-
slut 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 tillämpas i speciella och brådskande situationer 
när nämnden eller individutskottets beslut inte kan avvaktas. Nämn-
dens 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 ordi-
narie ledamöter i nämnden att fatta motsvarande beslut.  
 
Förvaltningen föreslår att Individ- och arbetsmarknadsnämnden be-
slutar att förordna ett par ordinarie ledamöter att fatta beslut om: 
 
- Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU,  
- Hur vården ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vård-
tiden 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 genom-
föra 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.   
 
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 nämn-
den delegera beslutanderätten till några ledamöter i nämnden. Indi-
vid- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att delegera beslu-
tanderätten till ett par ledamöter i följande ärenden: 
 
- Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § 
LVU, 
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- 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. 
 
Överläggning 
Annika Backström informerar kort om LVU/LVM. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-18. 
 
Uppföljning av beslut 
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.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 7  Personliga förordnanden till tjänstemän i 
individärenden, LVU 
(IAN-2019-00013) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att förordna personer listade nedan att enligt 43 § punkt 2 Lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) begära biträde av 
polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhänderta-
gande 
 
Anette Molin  
Anita Nordell 
Anna Dahlén 
Annika Lidberg  
Berit Johansson 
Britt-Kristin Welin  
Cecilia Stoor 
Erika Hansén 
Eva Bergström Selling 
Eva Leijon 
Eva Rönnbäck 
Gun Bergström 
Helena Räihä 
Håkan Norberg 
Jennie Marklund 
Jenny Hägglund  
Jenny Karlstein 
Jessica Strand 
Jimmy Hamrin 
Jonna Sundborg 
Karin Silfversten 
Lena Norberg 
Linda Essreell 
Malin Wretman 
Mari Ljung 
Marie Andersson 
Milica Gardasevic 
My Oderstad 
Robert Gatugård 
Sara Östling 
Sofia Söderholm 
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Ulla Hansson 
 
Ärendet 
Enligt 43 § punkt 2 Lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) ska Polismyndigheten lämna biträde för att på begäran 
av Individ- och arbetsmarknadsnämnden eller någon annan ledamot 
eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om 
vård eller omhändertagande med stöd av LVU-lagstiftningen. För-
valtningen föreslår att tjänstemän inom Individ- och arbetsmarknads-
förvaltningen som namnges ovan förordnas att fatta beslut om begä-
ran om polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller om-
händertagande enligt LVU. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-18. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 8  Företräda nämnden i domstol, vårdnadsä-
renden Föräldrabalken 
(IAN-2019-00014) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att förordna Anette Molin, Annika Lidberg och Berit Johansson att 
företräda Individ- och arbetsmarknadsnämnden i domstol i mål om 
överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 7 § - 8 a § Föräldrabalken samt 
mål om anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare en-
ligt 6 kap. 9 § Föräldrabalken, samt  
 
att utdraget ur protokollet ska tjäna som fullmakt. 
 
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 Indi-
vid- och 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 
Anette Molin, Annika Lidberg och Berit Johansson att företräda In-
divid- och arbetsmarknadsnämnden i domstol i mål om överflyttning 
av vårdnad enligt 6 kap. 7 § - 8 a § Föräldrabalken samt mål om an-
mälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 
§ Föräldrabalken samt att utdraget ur protokoll ska tjäna som full-
makt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-18. 
 
_ _ _ _ 
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§ 9  Företräda nämnden i domstol i mål om fa-
derskap 
(IAN-2019-00014) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att förordna Alexandra Nordell, Anita Ekström, Anna Lidén, Caro-
lina Backlund, Hanna Viksell, Jeanette Hedin, Jenni Nilsson, Mari-
ana Sundqvist och Åsa Vallin 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. 
 
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 Indi-
vid- och 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 
Alexandra Nordell, Anita Ekström, Anna Lidén, Carolina Backlund, 
Hanna Viksell, Jeanette Hedin, Jenni Nilsson, Mariana Sundqvist och 
Åsa Vallin 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-18. 
 
_ _ _ _ 
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§ 10  Individ- och arbetsmarknadsnämndens 
övertagande av ansvar för pågående individären-
den 
(IAN-2019-00011) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Individ- och arbetsmarknadsnämnden övertar ansvaret från Soci-
alnämnden och Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och 
Integration för de individinriktade insatser som är pågående vid 
nämndens inrättade och som nämnden enligt gällande reglemente är 
ansvarig att tillhandahålla. 
 
Ärendet 
Nämnden har det yttersta ansvaret för de insatser som den enligt reg-
lementet har i sitt uppdrag att tillhandahålla. I samband med att Soci-
alnämnden och Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och 
Integration avvecklas och Individ- och arbetsmarknadsnämnden in-
rättas behöver ansvaret för pågående insatser riktade till enskilda in-
divider övertas av den nya nämnden.  
 
I gällande reglemente anges vad som är nämndens ansvarsområde. 
IAN ansvarar för socialtjänstens uppgifter och insatser avseende 
målgruppen barn, unga, vuxna och familj, försörjningsstöd samt in-
satser gällande arbetsmarknadsåtgärder, integration, vuxenutbildning 
och serveringstillstånd/tobakstillstånd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-20. 
 
_ _ _ _ 
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§ 11  Fastställande av avtal om insatser av legiti-
merad personal mellan Vård- och omsorgsnämn-
den och Individ- och arbetsmarknadsnämnden 
(IAN-2019-00015) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa avtalet, samt 
 
att i juni 2020 följa upp ansvarfördelningen samt konsekvenser för 
brukare och personal. 
 
Ärendet 
Från 2020-01-01 inrättas Vård- och omsorgsnämnden (VON) och 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) sina nya verksamheter 
sprungna ur den avvecklade Socialnämnden (SN). Båda nämnderna 
blir vårdgivare enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och utfö-
rare blir Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF) samt Individ- och 
arbetsmarknadsförvaltningen (IAF). 
 
Legitimerad personal som sjuksköterska, arbetsterapeut och fysiote-
rapeut kommer att tjänstgöra inom VoF som även ansvarar för pati-
entjournalen för personer som har bistånd om särskilt boende inom 
IAF:s verksamhetsområde (socialpsykiatriska boenden). 
Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelning mellan nämnderna gällande 
hälso- och sjukvårdsinsatser av legitimerad personal i IAF:s särskilda 
boenden (socialpsykiatrin), hantering av delegeringar mellan vårdgi-
varna m.m. 
 
Överläggning 
Annika Söderberg (S) har ett tillsäggsyrkande: att i juni 2020 följa 
upp ansvarsfördelningen samt konsekvenser för brukare och perso-
nal. Nämnden har inga invändningar mot tillsäggsyrkandet  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-20. 
_ _ _ _ 
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§ 12  Delegationsordning för Individ- och arbets-
marknadsnämnden 
(IAN-2019-00001) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tillsammans med ändringstillägget nedan fastställa delegations-
ordningen för Individ- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med 
förvaltningens förslag, 
 
att anställningsbeslut som fattats med stöd av delegation anmäls till 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden varje månad med uppgifter om 
delegationsnummer och den tidsperiod besluten fattats,  
 
att rapportering av ej verkställda biståndsbeslut anmäls kvartalsvis 
till nämnden efter att rapportering till Inspektionen för vård och om-
sorg gjorts, samt 
 
att beslut om anmälan enligt lex Sarah och lex Maria till Inspektion-
en för vård och omsorg rapporteras till nämndens nästa sammanträde 
med information om vad som framkommit under utredningen, ställ-
ningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder, 
 
att beslut om beviljade bidrag ur fonder och stiftelser som nämnden 
administrerar anmäls till nämnden en gång per år med uppgifter om 
hur mycket medel som utbetalats och till vilket ändamål bidraget de-
lats ut. 
 
Ärendet 
Enligt Kommunallagen kan en nämnd ge delegat i uppdrag att på 
nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Syftet med delegering 
är att avlasta nämnden beslut i rutinärenden och ge mer tid för över-
gripande frågor.  
 
Kommunallagen anger vilka ärenden som inte får delegeras. Nämn-
den ska fatta beslut i alla frågor som gäller verksamhetens mål, in-
riktning, omfattning och kvalitet. Nämnden ska också besluta om 
framställningar och yttranden till kommunfullmäktige liksom yttran-
den då nämndens beslut har överklagats. Överordnad eller nämnd kan 
inte ändra beslut som fattats av delegat. Ett delegationsbeslut har 
samma rättsverkan som om det fattats av nämnden och kan överkla-
gas på samma sätt. 
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Bakgrund 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till delegationsordning för In-
divid- och arbetsmarknadsnämnden. Individ- och arbetsmarknads-
nämnden behöver vid det första sammanträdet besluta om nämndens 
delegationsordning.  
 
Anställningsbeslut inom kommunen är beslut som kan överklagas 
med laglighetsprövning. Förvaltningen föreslår att anställningsbeslut 
som fattats med stöd av delegation anmäls till Individ- och arbets-
marknadsnämnden varje månad med uppgifter om delegationsnum-
mer och den tidsperiod som besluten fattats. Förvaltningen föreslår 
också att rapportering av ej verkställda biståndsbeslut anmäls kvar-
talsvis till nämnden efter att rapportering till Inspektionen för vård 
och omsorg gjorts samt att beslut om anmälan enligt lex Sarah och 
lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg rapporteras till 
nämndens nästa sammanträde. Nämnden ska delges information om 
vad som framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vid-
tagna och planerade åtgärder.  
 
Vidare föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att beslut om be-
viljade bidrag ur fonder och stiftelser som nämnden administrerar 
återrapporteras till vård- och omsorgsnämnden en gång per år med 
uppgifter om hur mycket medel som utbetalats och till vilket ändamål 
bidraget delats ut.  
 
Förslag till uppföljning 
När behov uppstår tas förslag till revideringar fram.  
  
Överläggning 
Förvaltningen föreslår följande tillägg till kap. 11 i delegationsord-
ningen: 
 
Beslut om återkallelse av 
tillstånd att sälja tobak och 
liknande produkter om till-
ståndet inte längre utnytt-
jas pga. ägarbyte eller lik-
nande.  
 

7 kap 10 § 
punkt 1 
Lag 
(2018:2088) om 
tobak och lik-
nande produkter 

Handläggare vid al-
kohol- och tobaks-
enheten 

 
Tillägget godkänns. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2019-12-17. 
 
_ _ _ _ 
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§ 13  Attesträtter inom Individ- och arbetsmark-
nadsnämndens ansvarsområde 2020 
(IAN-2019-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse förvaltningsdirektör till huvudattestant med vuxenutbildning-
ens verksamhetschef som ersättare,  
 
att delegera rätten till förvaltningsdirektör med vuxenutbildningens 
verksamhetschef som ersättare att utse beslutsattestanter och ersättare 
samt att återkalla attesträtt,  
 
att anta förvaltningens förslag till inköpsgränser och attesträtt inom 
individ- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde, samt 
 
att uppdra till förvaltningen att upprätta och hålla aktuella förteck-
ningar över utsedda attestanter och ersättare. 
 
Ärendet 
Enligt kommunens attestreglemente ska nämnden årsvis fatta beslut 
om vilka som ska ha rätten att vara beslutsattestanter samt ersättare 
för dessa. Nämnden svarar för att upprätta och hålla aktuella förteck-
ningar över utsedda attestanter och ersättare.  
 
I attestreglementet framgår att attest innebär att intyga att kontroll 
utförts utan anmärkning vad gäller prestation, kvalitet, pris, villkor, 
formalia, beslut, jäv och behörighet enligt riktlinjerna för verksam-
heterna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-18. 

 
Uppföljning av beslut 
Förvaltningen utför kontroll av beslutsattestanter kontinuerligt, som 
ett led i förvaltningens arbete med den interna kontrollen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 14  Fastställande av sammanträdesdagar 2020 
för Individ- och arbetsmarknadsnämnden, arbets-
utskottet och individutskottet 
(IAN-2019-00006) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa 2020 års sammanträdesplan för Individ- och arbets-
marknadsnämnden, arbetsutskottet och individutskottet. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för Indi-
vid- och arbetsmarknadsnämnden, arbetsutskottet och individutskot-
tet för år 2020. Sammanträdesdagarna är på en onsdag, undantagsfall 
för en del dagar. 
 
Arbetsutskottets sammanträdesdagar är: 
-  16 Januari 
-  12 Februari 
-  11 Mars 
-  7 April (tisdag) 
-  6 Maj 
-  11 Juni (torsdag) 
-  13 Augusti 
-  17 September 
-  14 Oktober 
-  11 November 
-  9 December 
 
Individutskottets sammanträdesdagar är: 
- 8 Januari 
- 22 Januari 
- 5 Februari 
- 19 Februari 
- 4 Mars 
- 18 Mars 
- 1 April 
- 15 April 
- 29 April 
- 13 Maj 
- 27 Maj 
- 10 Juni 
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- 24 Juni 
- 5 Augusti 
- 19 Augusti 
- 2 September 
- 16 September 
- 7 Oktober 
- 21 Oktober 
- 4 November 
- 18 November 
- 2 December 
- 16 December 
 
Nämndens sammanträdesdagar är: 
-  2 Januari (konstituerande) 
-  29 Januari 
-  26 Februari 
-  25 Mars 
-  22 April 
-  28 Maj (torsdag) 
-  17 Juni 
-  26 Augusti 
-  30 September 
-  28 Oktober 
-  25 November 
-  17 December (torsdag) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-18. 
 
_ _ _ _ 
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§ 15  Öppna sammanträden för Individ- och ar-
betsmarknadsnämnden för mandattiden 2020-02-
01 - 2022-12-31 
(IAN-2019-00007) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Individ- och arbetsmarknadsnämndens (IAN) sammanträden är 
offentliga med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning 
eller i det fall det förekommer uppgifter som hos IAN omfattas av 
sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), samt 
 
att detta beslut gäller från 2019-02-01 till och med 2019-12-31, om 
inte IAN beslutar om något annat.   
 
Ärendet 
Enligt 6 kap § 25 Kommunallagen ska en nämnds sammanträden hål-
las inom stängda dörrar, men om fullmäktige har medgivit det får 
dock nämnderna besluta att deras sammanträden helt eller delvis ska 
vara öppna. 
 
Regeln om offentliga sammanträden gäller endast nämndens sam-
manträden i plenum och inte arbetsutskottets eller individutskottets 
sammanträden. Kommunallagen förbjuder uttryckligen offentliga 
sammanträden när nämnden behandlar ärenden som avser myndig-
hetsutövning eller i det fall det förekommer uppgifter i ett ärende 
som omfattas av sekretess. 
 
Allmänheten ska även upplysas om när och var det offentliga sam-
manträdet äger rum samt även upplysa om vilka ärenden som kom-
mer att ta upp på detta sammanträde. Nämnden får dock själv be-
stämma den mest lämpliga formen för att ge allmänheten den inform-
ationen. 
 
Om nämnden bestämt att sammanträdena ska vara offentliga bör det 
på t.ex. protokollets första sida framgå vid vilka ärendeparagrafer 
som sammanträdet var offentligt. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-12-19. 
 
_ _ _ _ 
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§ 16  Övrigt 
 
Annika Söderberg (S) frågar hur nämndens sammanträden kommer 
att bli framöver, om det blir hel- eller halvdagar. Ordföranden svarar 
att nämnden kan räkna med att det blir heldagar med presentationer 
från verksamheterna, studiebesök m.m. 
 
 
_ _ _ _ 
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