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Justering 
 
Utöver ordföranden ska Marcus Hellström (L) justera dagens proto-
koll. Ersättare är Åsa Melander (M). 
 
_ _ _ _  
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§ 134 Temaförmiddag - familjehem 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Nämnden inleder sammanträdet med en temaförmiddag om familje-
hem, där enheten för barn och unga, inom förvaltningens verksamhet 
Barn, unga och familj berättar om sin verksamhet.  
 
Sofia Söderholm, samordnare, och Lena Wilson, rekryterare, informe-
rar om rekrytering, utredning och utbildning av familjehem 
 
Anneli Mackin informerar om rollen som barnsekreterare.  
 
Eva Åkerlund informerar om familjehemsstödet – familjehemssekre-
terarrollen.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 135 Positiva händelser - kvinnobehandling 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Lars Fahlman, enhetschef Öppenvård, och Cecilia Eliasson, behand-
lingsledare, informerar om verksamheten Kvinnobehandling.   
 
_ _ _ _ 
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§ 136 Redovisning av uppdrag - försörjningsstödet 
samt få människor till egen försörjning 
(IAN-2021-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Uppdrag från Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-06-23, § 98, 
att förvaltningen redovisar hur man aktivt arbetar med att sänka för-
sörjningsstödet samt hur man jobbar med att få människor till egen 
försörjning. 
 
Överläggning 
Marika Lingonblad-Öhlund, enhetschef ekonomiskt bistånd, redovisar 
fakta kring försörjningsstödet som berör Sundsvalls kommun samt hur 
den första kontakten sker mellan individ och myndighet. 1 174 hushåll 
i Sundsvall berörs, ca 800 hushåll räknas till långvarigt stöd. Största 
hushålltypen för utbetalning av försörjningsstödet är ensamstående 
män utan barn och största orsaken till bistånd är arbetslöshet/saknar 
etableringsersättning. 
 
Marika Lingonblad-Öhlund informerar arbetsproceduren kring rätt bi-
stånd till rätt person och hur en FUT-utredning (felaktig utbetalning) 
fungerar med uppföljning, återkrav och egenkontroll.  
 
Frida Nordell, enhetschef  ekonomiskt bistånd Nordteam 1 & 2, infor-
merar ett ärendes handläggning i nord- och sydteamen.  
 
Ulrika Larsson, enhetschef ekonomiskt bistånd Sydteam 1 & 2, infor-
merar om vilka arbetsmarknadsinsatser som erbjuds, främst via sam-
verkansplattformen Arbetsmarknadstorget. 
 
Emil Berglund, enhetschef yrkesspår och servicegruppen, och Pia An-
dersson, verksamhetschef Arbetsmarknad I-kraft, informerar om are-
nor för arbetsträning, åtgärdsanställningar (Servicegruppen, Erikshjäl-
pen och återkommande mode, Miljöservice) och arbetsförberedande 
(I-Kraft Arena).  
_ _ _ _ 
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§ 137 Presentation av aktuella arbetslöshetssiffror 
(IAN-2021-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Håkan Norberg, verksamhetschef Arbete och försörjning, redovisar  
aktuella arbetslöshetssiffror för Sundsvalls kommun med jämförande 
statistik för länet och riket samt statistik över antal hushåll som bevil-
jats försörjningsstöd och utbetalt ekonomiskt bistånd.   
 
_ _ _ _ 
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§ 138 Förvaltningsdirektören informerar med sta-
tusinformation från verksamheten Arbete och för-
sörjning 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Denise Wallén informerar följande: 
- En successiv återgång till arbetsplatserna kommer att ske under 

hösten men med verksamhetsanpassningar. 
- Antalet anmälningar är högt och som inte har påverkat av Corona. 

Förvaltningen kommer att utreda orsaken. 
- Medarbetarundersökningen, förvaltningens svarsfrekvens är 82 %. 
- Treservas nya projektledare har valt att inte fortsätta sitt uppdrag.  
- Gemensamma verksamhetsstödet; ärende på dagens sammanträde 

om återtagande av kommunfullmäktiges beslut, vilket även har 
samordnats med vård- och omsorgsnämnden. Ett återtagande av be-
slutet ska ge förvaltningen fria händer att anpassa verksamhetsstö-
det till gällande behov med förslag till årsskiftet. 

- Samverkan med barn- och utbildningsnämnden om skapandet av 
riktlinjer för elever som har särskilda behov av boende. 

- Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med vård- och omsorgs-
förvaltningen om LSS-ärenden som behöver övergripande samver-
kan.  

- Lärcentrum har invigning den 22 oktober, med öppning 1 novem-
ber.  

- Förvaltningen vill avvakta med att gå vidare i utlokaliseringspro-
cessen. Bl.a. i Skönsberg finns inte någon lokal som är klar.  

- Planering pågår inför chefsdagen som är den 21 oktober. Senare i 
november kommer en digital medarbetardag hållas.  

 
Håkan Norberg informerar följande: 
- Dagliga verksamheter; servicegruppen kommer att få en administ-

rativ enhet. En möbelverkstad kommer att inrättas för möbelåter-
vinning.   

 
_ _ _ _ 
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§ 139 Ordföranden informerar 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Jonas Väst (S) informerar följande: 
 
- Priset för 2021 års integrations- och mångfaldsstipendium kommer 

att delas ut under GIF Sundsvalls hemmamatch ikväll.  
- Yrkeshögskolan har sänt en inbjudan till nämnden.   
- Dagens sammanträde är det sista som kommer att ske digitalt. När-

mare information om återlämnande av datorer kommer under punk-
ten Övrigt.  

 
_ _ _ _ 
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§ 140 Delårsrapport Januari – Augusti, IAN 2021  
(IAN-2021-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten, 
 
att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen, 
 
att uppmärksamma kommunfullmäktige på det prognosticerade un-
derskottet på 30 miljoner kronor, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige tilldela nämnden ytterligare skatteme-
del motsvarande underskottet. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en delårsrapport för perioden Januari - 
Augusti 2021. I verksamhetsplanen beslutade nämnden om 19 
nämndsmål. Förvaltningen bedömer i delårsrapporten att 13 av 
nämndsmålen kommer att uppnås under året, 5 bedöms inte uppnås 
och ett mål (prognossäkerhet) bedöms inte förrän i årsrapporten. 
 
Nämnden redovisar ett ekonomiskt underskott mot budget på minus 
12,3 miljoner kronor för perioden januari-augusti 2021. Prognosen för 
helåret 2021 visar ett minus på 30 miljoner kronor. 
 
Överväganden 
Nämndens verksamhetsplan är uppdelad i fem delar och delårsrappor-
ten följer samma uppdelning. De fem delarna är: 
 
- Nämndens grunduppdrag 
- Kommunfullmäktiges mål och nämndsmål 
- Ekonomisk analys 
- Investeringar 
- Arbetsgivarpolitik 
 
Nämndsmål 
Nämnden har inte beslutat om några nämndsmål för grunduppdraget. 
För grunduppdraget redovisas indikatorer och beskrivningar över hur 
förvaltningen uppfyller grunduppdraget. 
 
I verksamhetsplanen beslutade nämnden om 19 nämndsmål. Förvalt-
ningen bedömer att 13 av nämndsmål kommer att uppnås under året, 
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fem bedöms inte uppnås och ett mål (prognossäkerhet) bedöms inte 
förrän i årsrapporten.  
 
Av de mål som bedöms uppnås gäller nio nämndens målgrupper och 
fyra arbetsgivarperspektivet: 
 
- Andelen unga flickor och pojkar som befinner sig i socialt utan-

förskap ska minska 
- Förvaltningen ska vara en aktiv part i de områdesplaner som tagits 

fram för socioekonomiskt utsatta områden. 
- Bidra till Sundsvalls väg framåt genom satsning på kompetensför-

sörjning 
- Tydligare samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen 

och individ- och arbetsmarknadsförvaltningen kring barn som be-
rörs av båda förvaltningarnas verksamheter. 

- Gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska samarbeta om yrkes-
utbildningar 

- Kvinnors och mäns möjligheter till självständighet med egen för-
sörjning ska öka 

- Sommarjobb ska erbjudas till kommunens ungdomar 
- Kommunens dagliga verksamheter ska erbjuda aktiviteter som ut-

går från brukarnas behov och intressen 
- Externa placeringar ska minska och hemmaplanslösningar öka 
- Nämnd och förvaltning samverkar med övriga kommunkoncernen 

för att säkra kommunens framtida kompetensförsörjning. 
- Medarbetarna får den kompetensutveckling de behöver för att 

klara uppdraget 
- Förvaltningen ska ha låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro. 
- Den nya förvaltningen ska vara jämställd ur ett arbetsgivarper-

spektiv. 
 
De mål som inte bedöms uppnås gäller ett mål våra målgrupper, två 
mål arbetsgivarperspektivet samt två mål ekonomin: 
 
- Elever på vuxenutbildningen ska klara sin utbildning 
- Chefs- och medarbetarplattformen är implementerad 
- Alla verksamheter ska ha en plan för arbetsmiljö och diskrimine-

ring 
- Den av nämnden antagna åtgärdsplanen ska genomföras 
- Budgetföljsamheten ska vara god 
 
Vid bedömningen av måluppfyllelsen har förvaltningen dels utgått 
från indikatorer, dels utifrån en professionell helhetsbedömning. 
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Vad gäller indikatorerna saknas målnivå för de flesta. Det kan finnas 
anledning att, inför arbetet med verksamhetsplanen för 2022, fundera 
på om målnivåer ska beslutas för fler indikatorer. Det gäller framförallt 
indikatorer till nämndsmålen. Nämnden har inte satt några mål för 
grunduppdraget. Indikatorerna till grunduppdraget finns endast till för 
att visa utvecklingen över tid och då finns ingen egentlig anledning att 
sätta en målnivå. 
 
Många av indikatorerna är nya för detta år. Det gör att det ibland sak-
nas värden för tidigare perioder. Detta är en nackdel då det försvårar 
analysen och gör det svårare att bedöma trender.  
 
Förvaltningen avser också gå igenom indikatorerna för att säkerställa 
att de redovisas på det mest lämpliga sättet. För ett antal indikatorer 
finns möjligheten att redovisa endera ackumulerat eller genomsnitt per 
månad.  

 
Ekonomi 
Nämnden redovisar ett underskott mot budget på -12,3 miljoner kronor 
för perioden Januari - Augusti 2021. Motsvarande resultat för perioden 
2020 var -25,3 miljoner kronor. En prognos har tagits fram när förvalt-
ningen gått igenom varje budget med enhetschef/rektor tillsammans 
med sin respektive verksamhetschef.  
 
Efter genomgångarna visar prognosen på -30 miljoner kronor på 
helårsbasis som är densamma som togs fram inför delårsrapport 1 
2021.  
 
De största avvikelserna i prognosen består av:  
• Ekonomiskt bistånd (inkl. flykting) -10,3 miljoner kronor 
• Placeringar barn, unga och familj -9,8 miljoner kronor 
• Flyktingmottagande (ensamkommande barn) -4,2 miljoner kronor 
• Placeringar vuxna -9,9 miljoner kronor 
• Bostadssociala gruppen -3,3 miljoner kronor 
• Omsorg om funktionshindrade (boenden) -5,4 miljoner kronor 
• Vuxenutbildningen +7 miljoner kronor 
• Övriga verksamheter +5,9 miljoner kronor 

 
Under 2020 och 2021 har individ- och arbetsmarknadsnämnden beslu-
tat om ett antal åtgärder för en ekonomi i balans där innebörden varit 
att gå från dyra placeringar till hemmaplanslösningar. Den åtgärdplan 
som beslutades inför och under 2020 på 33,4 miljoner kronor har 27,5 
miljoner kronor fått full effekt.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-09-29 15 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Under juni 2021 beslutades nya åtgärder fram till 2023 (se bild). De 
åtgärder som hittills har beslutats och som avser 2021 på 43,6 miljoner 
kronor kommer enligt förvaltningens prognos få effekt på ca 35,5 
miljoner kronor. 

 

 
 
Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att vidta åtgärder som 
leder till en ekonomi balans 2021. Däremot har förvaltningen påbörjat 
de beslutade åtgärderna men inte fått den effect ännu för att minska 
underkskottet 2021. Förvaltningen bedömer också att inte heller ha en 
ekonomi i balans 2022 utan nya åtgärder och/eller nya tillskott 
motsvarande 30 miljoner kronor.  
 
Överläggning 
Peter Timståhl redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.  
 
Verksamhetscheferna ger en kort redovisning av aktuella åtgärder och 
uppfyllandet av målen som verksamheterna jobbar med.   
 
Protokollsanteckning 
Oskar Brusell begär att få lämna följande protokollsanteckning: ”Mo-
deraterna och Liberalerna ser oroande på den ekonomiska situationen 
i individ- och arbetsmarknadsnämnden. Den nuvarande prognosen på 
minus 30 miljoner kronor vittnar om att en större översyn behöver ge-
nomföras, samt att fokus på kärnuppgifterna och en aktiv politik för 
arbetslinjen behövs”. 
 
Protokollsanteckningen medges.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-09-13. 
 
_ _ _ _ 
 
 
  

Tkr 2021 2022 2023
Beslut juni 2021 2 450 11 273 9 910
Beslut november 2020 13 810 19 985 21 235
Beslutade åtgärder inför och under 2020 27 300 32 300 32 300

Totala besparingar IAN efter senaste beslutet 43 560 63 558 63 445
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§ 141 Redovisning av uppdrag - ekonomiska åtgär-
der som inte har uppnått beslutad effekt med till-
hörande tidsplan 
(IAN-2021-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Redovisning av uppdrag från Individ- och arbetsmarknadsnämnden 
2021-08-25, § 118, där förvaltningen vid varje nämndssammanträde 
redogör varför de redan beslutade åtgärderna inte har fått den effekt 
som är beslutad och komma med en tidsplan då full effekt väntas upp-
nås av de redan fattade besluten. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund och Eva Leijon redovisar ärendet, bl.a. att man fort-
sätter att arbeta agilt och att man har problem med rekryteringar.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 142 Ekonomisk uppföljningsmodell med syfte att 
uppnå ökad prognossäkerhet 
(IAN-2021-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna den redan upparbetade ekonomiska uppföljningsmo-
dellen som förvaltningen inarbetat i sitt ekonomiska årshjul. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden gav 2021-06-23, § 98, förvalt-
ningen i uppdrag att återkomma med förslag till en reviderad ekono-
misk uppföljningsmodell till nämnden med syfte att uppnå ökad pro-
gnossäkerhet.   
 
Förvaltningen gav en prognos vid årets början på -10 miljoner kronor 
för IAN. Efter genomgångar med chefer inför delårsrapport 1 konsta-
terades att förvaltningen hade en reviderad prognos på -30 miljoner 
kronor. Förvaltningen påtalade vid månadsrapporteringarna innan de-
lårsrapport 1 att det var en osäker prognos som hade upprättats. För-
valtningen bedömde att vissa åtgärder förskjutits i tid bl. a då det gäller 
omställning i egen regi för att minska placeringar vid den reviderade 
prognosen i delårsrapport 1. 
 
Osäkerheten bestod i olika delar för att ha en ekonomi i balans 2021: 
 
• Coronapandemin är en stor osäkerhetsfaktor även 2021. 2,6 miljo-

ner kronor har bokförts i kostnader för perioden t.o.m juli. Vissa 
verksamheter var tvungen att stänga.  

 
• Fler faktorer som påverkar besparingarnas effekt på resultatet är 

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

 
• Nybygget av boendet Igeltjärn inom socialpsykiatrin har tillförts 

medel motsvarande 6,4 miljoner kronor enligt kommunstyrelsekon-
toret 2021-05-05. Årets resultat på Igeltjärn kommer att innebära ett 
nollresultat, 2022 kommer det däremot att fattas ca 2 miljoner kro-
nor som måste hanteras. 
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• Utlokaliseringen av verksamheter till Bredsand, Skönsberg, 
Nacksta och Ljustadalen. En ekonomisk kalkyl är svår att göra 
p.g.a. att alla kostnader inte finns med då parter som ex Drakfastig-
heter inte räknat på vad det kommer att kosta. Det finns även en 
intäktssida i form av lämnande av lokaler, men totalen visar på att 
det blir en kostnad för utlokaliseringen för nämnden om inte kom-
munfullmäktige tillför medel. 

 
• Det råder en stor osäkerhet kring prognosen angående ekonomiskt 

bistånd då pandemin gör det ytterst svårt att bedöma hur arbets-
marknaden utvecklas framåt och att arbetsförmedlingen tvärt stop-
pat medel till extratjänster. Möjligheterna till arbete påverkar dels 
hur många kommuninvånare som ansöker och är berättigade till 
ekonomiskt bistånd och det påverkar dels även möjligheten för per-
soner som uppbär försörjningsstöd att få en egen försörjning. 

 
Överläggning 
Peter Timståhl redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-
09-08, § 72. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-08-26. 
 
_ _ _ _ 
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§ 143 Redovisning av aktiviteter för att sänka kost-
nader för externa placeringar 
(IAN-2021-00018) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Jennie Marklund redovisar placeringar missbruk medan Eva Leijon re-
dovisar HVB-placeringar för januari-augusti 2021. 
 
_ _ _ _ 
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§ 144 Intern kontrollplan 2021 - delrapport 2 
(IAN-2020-00318) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens rapportering av intern kontrollplan 2021. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om en intern kon-
trollplan för 2021. Den interna kontrollplanen ska följas upp i samband 
med delårsrapporterna. Detta är den andra delrapporteringen. 
  
Bakgrund 
I den interna kontrollplanen för 2021 ingår följande kontrollområden: 
- Samverkan med Region Västernorrland 
- Verkställighet daglig verksamhet 
- De för verksamheten mest kritiska lagarna är kända av nämnden och 
förvaltningen, samt kunskap om hur de ska tillämpas 
- Verksamhetssystemet Treserva 
- Organisationsförändring 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-09-15.  
 
_ _ _ _ 
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§ 145 Uppföljning av schablonersättningen för ny-
anlända 2020 
(IAN-2020-00034) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning angående hur schablonersätt-
ningen har använts och fördelats på individ- och arbetsmarknadsnämn-
den, samt 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 250, att fastställa rikt-
linjer för fördelning av den statliga schablonersättningen för motta-
gande av vissa nyanlända. Fördelningsmodellen i riktlinjerna är upp-
rättade i integrationsberedningens anda. Kommunfullmäktige beslu-
tade uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp användandet av 
schablonmedlen.  
 
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje 
år. 
 
Nämnderna ska redovisa hur de tilldelade medlen har använts. Nämn-
derna ska göra löpande uppföljning och en redovisning ska lämnas till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utvärderar de svar som lämnas, 
och kan i samband med detta ändra eller ta fram nya punkter som 
nämnderna ska redovisa. 
 
Uppföljningen för 2020 ska göras så att det framgår hur resurserna har 
fördelats mellan kvinnor/flickor och män/pojkar.  
 
Kommunstyrelsen utvärderar nämndernas svar och kan i samband med 
detta ändra eller ta fram nya punkter som nämnderna ska redovisa. 
Nämnderna uppmanas att komma med synpunkter på den nuvarande 
fördelningen av schablonbidraget och ge eventuella förslag till föränd-
ringar. Nämndernas svar kommer att ligga till grund för en eventuell 
översyn av fördelningen inför 2022.  
 
Bakgrund 
Personer som var under etableringen i december 2020 var 256 st totalt 
varav 109 kvinnor.  
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Flyktingschablonen har under 2020 använts till främst fyra tjänster i 
flyktingmottagande och integration av nyanlända till kommunen samt 
tre tjänster inom ekonomiskt bistånd.  
 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden fick 66,8 % (17,9 milj kr) av de 
pengar som schablonen gav 2020, totalt 26,9 milj kr i kommunen. 
 
Totalt tilldelade medel 2020 till Individ- och arbetsmarknadsnämnden: 
Schablonersättning   13,5 milj kr 
Utbildningsplikt   2,0 milj kr 
Initiala kostnader   0,4 milj kr 
Schablon enl. gymnasielag  2,0 milj kr 
Totalt bidrag    17,9 milj kr 
 
Individ- och arbetsmarknadsnämndens fördelning av pengarna enligt 
följande: 
• SFI 32 % 
• Flyktingmottagande 15 % 
• Samhällsorienteringen 7 % 
• Bostäder 1 % 
• Utbildningsplikt SFI 6 % 
• Utbildningsplikt Stöd och vägledning 6 % 
• Försörjningsstöd 33 % 
 
Överläggning 
Peter Timståhl redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 2021-
09-08, § 73. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-08-26. 
 
_ _ _ _ 
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§ 146 Förslag på antal nyanlända som ska omfattas 
av anvisning till Sundsvalls kommun under 2022 
(IAN-2021-00012) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig positiv till det föreslagna kommuntalet på 30 nyanlända 
under 2022 för Sundsvalls kommun. 
 
Ärendet 
Migrationsverket har kommit med förslag på länstal för 2022 och de 
inväntar nu beslut från regeringen. Med utgång från de föreslagna läns-
talen har de påbörjat processen med att planera för kommuntalen 2022 
och vill ha återkoppling från Individ- och arbetsmarknadsnämnden in-
nan 2021-10-01. 
 
Migrationsverket föreslår att Sundsvall får ett kommuntal på 30 nyan-
lända under 2022. De ser gärna en höjning jämfört med årets kommun-
tal (25 st), då de anser att Sundsvall har ett väl fungerande mottagande 
och en bra trend för arbetslösheten. 
  
Ärendets tidigare handläggning 
De senaste åren har flyktingmottagandet minskat kraftigt. 2016 hade 
förvaltningen ett kommuntal på 87 nyanlända medan kommuntalet 
2021 är 25 st. Även om förvaltningen minskat antalet personal de sen-
aste åren så har man ett väl fungerande mottagande. Det finns tillgång 
på lägenheter som motsvarar behoven och förvaltningen kan ge råd 
och stöd till de nyanlända. Förvaltningens bedömning är utifrån 
ovanstående att det finns goda förutsättningar för ett mottagande i linje 
med Migrationsverkets förslag, dvs 30 nyanlända. 
 
Ekonomiska överväganden 
Med det utökade kommuntalet följer en ersättning som bedöms täcka 
eventuella ökade kostnader under de två första åren. När ersättningen 
upphör är eventuella merkostnader för nämnden kopplade till ålder på 
de nyanlända samt hur snabbt de vuxna nyanlända etablerar sig och får 
en egen försörjning. Då ökningen i kommuntalet endast är fem nyan-
lända (barn eller vuxna) bedöms inte det få någon större ekonomisk 
konsekvens. 
 
Överläggning 
Håkan Norberg redovisar ärendet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-09-21. 
 
_ _ _ _ 
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§ 147 Vuxenutbildningens hantering av Covid-19 
och uppfyllandet av målen - muntlig redovisning 
(IAN-2020-00307) 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2021-06-23, § 104, att 
vuxenutbildningen i Sundsvalls kommun ska bedrivas på distans till 
och med 2021-08-29, att man stegvis och under ordnade former däref-
ter återgår till undervisning på plats med fokus på elevgrupper med 
störst behov samt att förvaltningen redovisar vid varje nämndssam-
manträde vilka åtgärder som har vidtagits samt vilka konsekvenser be-
slutet får för elevernas möjlighet till måluppfyllelse. 
 
Överläggning 
Kerstin Nordensson, skolchef för vuxenutbildningen, informerar föl-
jande: 
 
- Successivt öppnande av verksamheten med påbörjande för vissa 

grupper, bl.a Sfi. Inom en månad är de stora grupperna tillbaka på 
plats medan mindre grupper fortsätter med sin distansundervisning. 

- Ingen ökad spridning av Coronasmitta har konstaterats. 
- En viss uppgång av målen har kunnat konstateras.  
 
_ _ _ _ 
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§ 148 Handlingsplan för att motverka hemlöshet - 
svar på återremiss 
(IAN-2021-00087) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att första meningen under rubriken Bakgrund skall vara ”hemlöshet är 
en extrem form av utanförskap och fattigdom. Att ha någonstans att bo 
är en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättig-
heter”, samt 
 
att godkänna handlingsplanen. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden gav 2021-03-23 förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka hemlöshet.  
 
Handlingsplanen beskriver hur individ- och arbetsmarknadsförvalt-
ningen arbetar för att förebygga hemlöshet och lindra konsekvenser av 
hemlöshet samt vilket stöd som ges till personer som blivit hemlösa. 
 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för delar av kommu-
nens ansvar enligt socialtjänstlagen samt att ge stöd till boende enligt 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Handlingsplanen 
omfattar individ- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden. 
Bland de som är hemlösa finns både enskilda och familjer, män och 
kvinnor i varierande åldrar och i olika livsomständigheter. Det finns 
också personer som akut tvingats lämna sitt hem och personer med en 
social problematik som har behov av olika vård- och stödinsatser. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på handlingsplan för behandling 
och beslut i nämnden 2021-08-25, men ärendet återremitterades till 
förvaltningen för fortsatt handläggning med följande tillägg: 
 
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med 
hur man som klient lättare kan komma i kontakt med socialtjänsten 
samt att man förtydligar de kontaktvägar som redan finns in till soci-
altjänsten,  
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med att 
den årligen ska revideras av nämnden,  
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med 
hur man mer konkret kommer att jobba uppsökande,  
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att första meningen under rubriken bakgrund skall vara ”hemlöshet är 
den mest extrema formen av utanförskap och fattigdom. Att ha någon-
stans att bo är en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om mänsk-
liga rättigheter.”,  
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med ett 
mål om att handlingsplanens syfte är att minska antalet personer som 
lever i hemlöshet i Sundsvalls kommun och att det uppsatta målet skall 
utvärderas årligen,  
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med 
nya och konkreta åtgärder för att minska hemlösheten,  
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med en 
strategi för utökad samverkan vad gäller boendelösningar med privata 
och kommunala bostadsföretag,  
att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys hos 
kommuner där arbetet med hemlöshet fungerar väl och där tillgång till 
boendelösningar är god, 
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med en 
årlig överskådlig kartläggning av personer i akut hemlöshet, samt 
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med 
hur Sundsvalls kommun arbetar för information om samordnad indi-
viduell plan (SIP). 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-09-08, § 78, begärde förvalt-
ningen att attsats nr fem i nämndens beslut om återremiss ändras till 
följande: 
 
att första meningen under rubriken Bakgrund skall vara ”hemlöshet är 
en extrem form av utanförskap och fattigdom. Att ha någonstans att bo 
är en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättig-
heter.” 
 
Förvaltningen efterfrågade även i samma ärende ett förtydligande från 
nämnden i attsats nr sju i samma beslut:  
 
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med 
nya och konkreta åtgärder för att minska hemlösheten. 
 
Överläggning 
Thomas Burman (M) frågar varför det inte görs fysiska besök för in-
formation och råd och stöd. Jennie Marklund svarar att förvaltningen 
har inte resurser att göra fysiska besök. 
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Marcus Hellström (L) undrar om revideringen av handlingsplanen kan 
ske tidigare. Jennie Marklund svarar att handlingsplanen kan ändras så 
att det sker årligen, men senast 2022-09-30. 
 
Oskar Brusell (M) och Jonas Väst (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-09-22. 
 
_ _ _ _ 
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§ 149 Redovisning av uppdrag - återkoppling av ef-
fekterna av Motivationsteam 
(IAN-2020-00007) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2020-08-26 att inrätta 
ett motivationsteam inom myndighetsutövning missbruk och psykisk 
ohälsa som försöksverksamhet t.o.m 2022-06-30. Nämnden beslutade 
samtidigt att ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera och återkoppla 
effekterna av motivationsteamet till nämndens sammanträde i septem-
ber 2021. 
 
Bakgrund 
Inom verksamhetsområdet Missbruk och psykisk ohälsa pågår ett ar-
bete att utveckla arbetssätt och vilka insatser man erbjuder på hemma-
plan för att samtidigt kunna minska på behovet av externa köp. Mål-
sättningen med motivationsteamet är att minska behovet av vård med 
stöd av LVM och därmed kostnaderna. 
 
Sammanfattningsvis kan verksamheten konstatera flera kvalitativa 
vinster av satsningen. Dessutom har antalet ansökningar om vård med 
stöd av LVM minskat samtidigt som antalet utredningar har ökat. 
Kostnaderna för vård på statens institutionsstyrelse har minskat med 
1,4 milj kr t.o.m augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-09-21. 
 
_ _ _ _ 
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§ 150 Återkoppling rörande Slink in och möjligt 
IOP-avtal 
(IAN-2020-00173) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna samt, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att senast i december 2021 rapportera 
till Individ- och arbetsmarknadsnämnden, samt 
 
att förvaltningen får i uppdrag att regelbundet till arbetsutskottets sam-
manträden i oktober och november redovisa hur utredningen fortlöper. 
 
Ärendet 
Nämnden beslutade 2021-05-25 att ge förvaltningen i uppdrag att ut-
reda möjligheten till att verksamheten Slink in drivs av den idéburna 
sektorn via IOP-avtal. 
 
Bakgrund 
Sundsvalls kommun har under många år haft problem att lösa lokal för 
verksamheten Slink in. Verksamheten har regelbundet behövt flytta. 
Slink in vänder sig till socialt utsatta och har behov av en mycket 
centralt belägen lokal. Verksamheten bedrivs nu från Villagatan för 
andra gången och upprepade försök att hitta en annan lokal har genom-
förts utan framgång. 
 
En möjlig väg framåt är att någon annan aktör kan ha större framgång 
att driva verksamheten vidare via IOP-avtal. 
 
Ärendets handläggning 
Förvaltningen bjöd in ett flertal frivilliga organisationer och religiösa 
samfund för en första dialogträff. Till träffen svarade fyra kristna sam-
fund, RSMH samt KRIS att de ville komma. Träffen genomfördes 
2021-06-22 där representanter från EFS, Elimkyrkan, Frälsningsar-
mén, Svenska kyrkan, personalen på Slink in, enhetschef för Slink in, 
verksamhetschef samt utredare medverkade. Vid mötet identifierades 
ytterligare en verksamhet, hela människan, som har bjudits in till kom-
mande träffar och tackat ja till att medverka. 
 
Vid mötet gick utredare igenom vad IOP är, vad det kunde omfatta och 
representanterna fick ställa frågor. Det var en öppen diskussion kring 
möjlig gemensam målbild, målgruppen, och hur man kan fördjupa 
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samverkan genom ett IOP-avtal. Samtliga samfund behövde åter-
koppla till sina styrelser och Svenska kyrkan ville avvakta kyrkovalet 
innan nästa möte bokades. Detta har bokats 2021-10-08. Inför mötet 
ska representanterna klargöra inställning till IOP-avtal. Vid mötet 
kunde i vart fall konstateras en samsyn kring att en fördjupad samver-
kan skulle gagna den målgrupp alla försöker hjälpa. 
 
Efter mötet bjöds både RSMH och KRIS in till fortsatta samtal, RSMH 
har svarat men avbokat ytterligare ett besök. 
 
2021-09-15 inkom en intresseanmälan för att ta över drift och verk-
samhetsansvar för Slink in via IOP-avtal från EQ Arena. De har 
skickat en skriftlig redogörelse för sina tankar kring verksamheten som 
stämmer väl överens med hur den bedrivs idag. Ett möte mellan verk-
samhetschef och utredare samt representanter från EQ Arena har bo-
kats 2021-10-06 för att diskutera detta alternativ vidare. 
 
Förvaltningens överväganden 
Förvaltningen har i skrivande stunde inget färdigt förslag att presentera 
för nämnden då de möjliga samarbetspartners som identifierades innan 
sommaren inte hade möjlighet att ta beslut hur de vill gå vidare förrän 
i september. Det sista förslaget kom in för några dagar sedan och be-
höver fortsatt bearbetas. Förvaltningen fortsätter arbetet med att ta 
fram förslag under hösten. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-09-22. 
 
_ _ _ _ 
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§ 151 Svar på revisionsrapport om välfärdsteknik 
(IAN-2021-00168) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens svar på KPMG:s revisionsrapport om väl-
färdsteknik samt överlämna svaret till kommunens revisorer. 
 
Ärendet 
Revisionsbyrån KPMG har av Sundsvalls kommuns förtroendevalda 
revisorer fått i uppdrag att granska kommunens styrning av verksam-
hetsutveckling med hjälp av digital välfärdsteknik. Syftet med gransk-
ningen är att bedöma om kommunstyrelsen, individ- och arbetsmark-
nadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har säkerställt att verk-
samhetsutveckling genom införande av välfärdsteknik är ändamålsen-
lig. KPMG:s sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 
nämnderna har säkerställt att verksamhetsutveckling genom införande 
av välfärdsteknik är ändamålsenlig men att det finns vissa områden att 
förstärka. 
 
Svar på revisionsrapport 
Förvaltningen gör bedömningen att revisionsrapporten från KPMG i 
huvudsak ger en korrekt och rättvisande beskrivning av samtliga om-
råden som redovisas i rapporten. Förvaltningen kan därför ställa sig 
bakom KPMG:s slutsats och de rekommendationer som förs fram med 
följande kommentarer. 
 
Styrdokument 
Det finns ändamålsenliga styrdokument som tydliggör uppdrag och 
ansvar för digitaliseringsarbetet, både på kommunövergripande nivå 
och inom välfärdsteknikens område. Dessa behöver dock inarbetas i 
verksamhetsområdenas planer för att identifiera och fånga konkreta 
behov och nyttoeffekter som kan realiseras med digitalisering och väl-
färdsteknik. 
 
Organisation, omvärldsbevakning och uppföljning 
Det finns en ändamålsenlig organisation för att kommunövergripande 
arbeta med digitaliseringens möjligheter. Mycket av det arbetet foku-
serar och kraftsamlar runt utveckling. I samverkan med kommunsty-
relsekontoret och ”Handlingsplan för digitalisering” har förvaltningen 
tagit fram en styrmodell för digitaliseringsarbetet. Förvaltningens led-
ningsgrupp utgör styrgrupp för arbetet vilket bidrar till god förankring 
och säkring av resurser. Till detta finns en beredningsgrupp kopplad 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-09-29 33 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

med olika kompetenser från både kärnverksamheten och verksamhets-
stödet. Beredningsgruppen träffas varje vecka och bereder inkomna 
utvecklingsbehov från verksamheten. Omvärldsbevakning inom digi-
taliseringsområdet sker löpande i beredningsgruppen.  
 
Förvaltningen instämmer i KPMG:s rekommendation att uppföljning 
ska göras efter varje avslutat digitaliseringsprojekt. Därför ingår upp-
följning av genomförda projekt som en del i underlaget för samtliga 
utvecklingsärenden.  
 
Säkerhet och juridik  
Förvaltningen instämmer med det KPMG:s rekommendationer gäl-
lande informationssäkerhet. Det är en viktig fråga som kommer att be-
höva hanteras kopplat till ökad grad av digitala lösningar och nya ar-
betssätt.  
 
Kompetensutveckling  
Ökad användning av digitala lösningar och välfärdsteknik kommer att 
innebära ett ökat behov av medarbetare med erforderlig kunskap om 
användning av digitala verktyg och lösningar. Det gäller både personal 
i kärnverksamhet och personal vid verksamhetsstödjande enheter. Vid 
beredning av utvecklingsärenden beaktas även behov av kompetensut-
veckling bland medarbetare. Förvaltningen anser inte att skapandet av 
en rutin är en lösning för att minska teknikstress, utan i stället förordas 
en långsiktig satsning på kompetensutveckling och stöd i det dagliga 
arbetet.  
 
Förvaltningen vill även påpeka att en ökad grad av digitala arbetssätt 
kan bidra till att kommunal verksamhet betraktas som en mer attraktiv 
arbetsplats. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-
09-08, § 74. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-09-06. 
_ _ _ _ 
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§ 152 Fråga om återtagande av beslut om organi-
sation av gemensamt verksamhetsstöd för VON 
och IAN 
(IAN-2021-00202) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom Vård- och omsorgsnämndens (VON) beslut att 
föreslå Kommunfullmäktige att återta sitt beslut från 2019-09-30 av-
seende att det ska vara ett gemensamt verksamhetsstöd för de båda 
förvaltningarna Individ och arbetsmarknad samt Vård och omsorg med 
organisatorisk placering inom VON, samt  
 
att ställa sig bakom Vård- och omsorgsnämndens beslut att föreslå 
Kommunfullmäktige att överlämna till VON och Individ- och arbets-
marknadsnämnden (IAN) att besluta om hur verksamhetsstödet ska or-
ganiseras inom respektive förvaltning 
 
Ärendet 
Under våren 2021 initierade förvaltningsdirektörerna för Vård- och 
omsorgsförvaltningen samt Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
en översyn av det gemensamma verksamhetsstödet. Översynen ge-
nomförs av konsulter och är ännu inte klar, men man har under det 
arbete som genomförts inhämtat en stor mängd tankar och synpunkter 
från både medarbetare inom det gemensamma verksamhetsstödet och 
personer i ledningsfunktion som regelbundet är i behov av verksam-
hetsstödjande insatser. Så här långt i översynen framgår att det kom-
mer att finnas behov av att göra förändringar för att anpassa stödet så 
att det möter de behov som uttrycks. Det finns idag inget förslag på 
alternativ organisation men det som står klart är att vissa funktioner 
kommer att behöva flyttas eller göras om för att möta de behov som 
förvaltningarna har. Vissa delar kan även fortsatt komma att behöva 
vara gemensamt organiserade för att göra störst nytta och skapa tyd-
lighet, medan man nu ser över om det finns vinster att andra får en 
närmare verksamhets- eller förvaltningstillhörighet. 
 
För att kunna agera på de analyser som nu görs och eventuellt organi-
sera om för att möta förvaltningarnas behov behöver Kommunfull-
mäktigeåterta det beslut om gemensamt verksamhetsstöd med tillhö-
rande organisatorisk tillhörighet som fattades 2019-09-30. 
 
Eftersom det gemensamma verksamhetsstödet är organiserat under 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är det VON som kommer 
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att fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige att återta sitt tidigare 
beslut, men det är viktigt att även individ- och arbetsmarknadsnämn-
den uttalar sig om man är beredd att jämte VON ansvara för skapandet 
av en eventuell ny organisation för verksamhetsstödet.  
 
Bakgrund  
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om förändringar av 
förvaltningsorganisationen för Favi och socialtjänsten 2019-09-30 be-
slutades även att det skulle skapas ett gemensamt verksamhetsstöd för 
de två förvaltningarna. Detta verksamhetsstöd fick sin organisatoriska 
tillhörighet under VON. Organisationsförändringen trädde i kraft 
2020-01-01. 
 
Överläggning 
Annika Backström redovisar ärendet.  
 
Oskar Brusell (M) yrkar på att ärendet återremiss på grund av att ingen 
organisationsplan är framtagen och att ingen konsekvensanalys är 
gjord på densamma samt uppmanar förvaltningen att gemensamt med 
vård- och omsorgsförvaltningen återkomma till nämnden med ett upp-
daterat förslag.  
 
Marcus Hellström (L) yrkar bifall till Oskar Brusells (M) förslag. 
 
Annika Söderberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, dvs att 
ställa sig bakom VON:s beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels arbets-
utskottets förslag och dels Oskar Brusells (M) m.fl. förslag om återre-
miss. 
 
Ordföranden ställer dessa mot varandra och konstaterar att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservationer 
Oskar Brusell (M), Thomas Burman (M), Åsa Melander (M) och Mar-
cus Hellström (L) reserverar sig mot beslutet.  
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Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-
09-08, § 76. 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-02. 
 
_ _ _ _ 
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§ 153 Svar på remiss - Översiktsplan Sundsvall 
2040 
(IAN-2021-00138) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens remissvar på förslaget till Översiktsplan 
Sundsvall 2040, samt 
 
att överlämna remissvaret till kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Sundsvalls kommun har beslutat att uppdatera gällande översiktsplan 
under denna mandatperiod. Samråd pågår därför om Översiktsplan 
Sundsvall 2040, enligt Plan- och bygglagen (PBL) kap 3, lag 2020:76. 
Synpunkter ska lämnas till kommunstyrelsekontoret senast 2021-09-
30. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott ansvarar för poli-
tisk ledning under processen med att ta fram planen och den färdiga 
planen ska slutligen antas av kommunfullmäktige. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens re-
missvar på förslaget till Översiktsplan Sundsvall 2040 och att re-
missvaret överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Nämndens överväganden 
Nedan redovisas de synpunkter som är mest angelägna i förhållande 
till nämndens verksamheter och ansvarsområden. 
 
1. Boenden 
Hyreslägenheter 
- Nämnden har behov av hyreslägenheter i varierande storlek, inte-

grerat i alla kommundelar, men framförallt i Sundsvalls tätort och i 
de större kommundelarna.   

 
- Vid alla nybyggnationer av lägenheter är det viktigt att utforma bo-

endet med avsikt på bl.a. funktionsnedsättningar och alla åldrar i 
livet.  

 
- Det är viktigt att nämnden erbjuds en, enligt avtal, bestämd andel 

av de hyreslägenheter som planeras byggas i kommunen av privata 
entreprenörer.  
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Lokaler 
- Nämnden har behov av lokaler i varierande storlek integrerat i alla 

kommundelar, men framförallt i Sundsvalls tätort och i de större 
kommundelarna. Dessa lokaler skulle kunna användas som t.ex. 
kontorsarbetsplatser, mottagningsverksamhet, daglig sysselsättning 
eller som mötesplatser.  

 
- Nämnden har även behov av lokaler, integrerat i alla kommundelar, 

men framförallt i Sundsvalls tätort och i de större kommundelarna, 
som skulle kunna iordningställas som boende. 

 
2. Utemiljö 
-  Det är viktigt att det vid nämndens boenden finns en direkt tillgång 

till en utemiljö och önskvärt är att det även finns en närhet till grön-
områden. Detta för att bl.a. ge möjlighet till fysisk aktivitet, social 
samvaro, ett aktivt friluftsliv och rika naturupplevelser.  

 
3.  Service och kommunikationer 
-  Det är av stor betydelse att det finns en utbyggd kollektivtrafik i alla 

kommundelar i nära anslutning till de verksamheter nämnden an-
svarar för. Detta för att öka och göra det hållbara resandet mer till-
gängligt för både brukare, anhöriga och personal. 

 
- Det är önskvärt att det, framförallt i närområdet till nämndens bo-

enden, finns en utbyggd service i form av bl.a. livsmedelsaffärer 
och hälsocentraler. 
 

- Det är av central betydelse att nämndens verksamheter, i alla kom-
mundelar, har en utbyggd bredbandsuppkoppling. Detta för att 
också kunna möta kommande generationers behov och krav på väl-
färdsteknik. 

 
4. Övrigt 
-  Nämnden ser det som mycket angeläget att kommunens arbete med 

att utjämna de socioekonomiska skillnaderna i levnadsvillkor mel-
lan olika bostadsområden fortgår1. 

 
- I handlingsplanen för Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram 

2021 kopplas Individ- och arbetsmarknadsnämnden till två uppdrag 
som fortsätter med oförminskad styrka: 

 
- Fortsätta utveckla vuxenutbildningar på distans, i syfte att under-

lätta för boende på landsbygden att studera på den egna orten. 
                                                 
1 Socioekonomisk studie av Sundsvalls kommuns bostadsområden, 2018 
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- Fortsätta arbetet med att säkerställa att det finns utbud av sommar-

jobb på landsbygden samt att fånga upp och uppmuntra ungdomar 
att välja sommarjobb på landsbygden. 

 
Överläggning 
Markus Juth redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2021-
09-08, § 77. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-08-30. 
 
_ _ _ _ 
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§ 154 Ändring av delegationsordningen - bortta-
gande av delegationsbeslut och ändringar av för-
ordnanden till tjänsteman 
(IAN-2021-00030) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa reviderad delegationsordning enligt förvaltningens för-
slag.  
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning är i behov 
av ändringar som berör borttagande av delegationsbeslut samt änd-
ringar av förordnanden till tjänstemän. 
 
Förslag på ändringar 
Förvaltningen föreslår följande ändringar: 
 
Kap 3.1.5 p. 9 Administrativa ärenden och yttranden 
Förvaltningen har uppmärksammat att delegation om att skriva yttran-
den i individärenden till Inspektionen för vård och omsorg även finns 
att hitta under punkt 11 i samma kapitel. Delegation ligger då på indi-
vidutskottet vilken även varit fallet i tidigare versioner av delegations-
ordningen. Förvaltningen ser inte att det finns andra individärenden än 
de som avses i punkt 11 som kräver annan delegation. Förvaltningen 
föreslår därför att individärenden med delegation till enhetschef stryks 
från punkt 9. Vidare föreslår förvaltningen att enligt SoL stryks från 
punkt 11 för att gälla individärenden generellt även enligt LVU/LVM.   

 

 
 
Kap. 4.4, p 4. Beslut om bistånd till boende med särskild service.  
Förvaltningen har upptäckt att delegationen står på två ställen eftersom 
den har ersatts av punkt 4.12, som reglerar beslut om bistånd till bostad 
med särskild service enligt SoL.  
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Kap. 20 Förordnanden – Kompletterande beslutsrätt 
20.1 Begära biträde av polis 
Tillägg förordnande tjänsteman: Anette Molin. 
 
a. Vid domstol väcka och föra talan om faderskap 
Strykning av namn förordnande tjänsteman: Anette Molin. 
  
b. Företräda nämnden i mål om överflyttning av vårdnad  
Strykning av namn förordnande tjänsteman: Anette Molin. 
 
c. Företräda nämnden i mål om anmälan av behov av särskilt för-
ordnad vårdnadshavare  
Strykning av namn förordnande tjänsteman: Anette Molin. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-09-13. 
 
_ _ _ _ 
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§ 155 Redovisning av delegationsbeslut samt an-
mälningsärenden, september 2021 
(IAN-2021-00026) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsären-
den. 
 
Ärendet 
Följande delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas: 
 
Beslut Antal beslut Delegat 
Yttrande till Skolvä-
sendets överklagan-
denämnd avseende 
överklagan av beslut 
om mottagande till 
gymnasial vuxenut-
bildning (IAN-2021-
00182) 
 

1 
 

Jennie Sjögren 

Yttranden till Skol-
väsendets överkla-
gandenämnd avse-
ende överklagan av 
beslut om upphö-
rande av kommunal 
vuxenutbildning, 
SkolL 20 kap 9 §. 
(IAN-2021-00161, 
IAN-2021-00155) 
 

2 Sara Lindberg 

 
Anmälningsärenden 
Servicecenter IT 
- Riktlinje för molntjänster. 
 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
- Pågående nämndsuppdrag till förvaltningen, september 2021. 
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Kommunstyrelsen 
- Protokoll 2021-09-13, § 168, ”Regler för hantering av kort som be-

talningsmedel.” 
- Protokoll 2021-09-13, § 172, ”Regler för investeringsprocessen i 

Sundsvalls kommun.” 
- Protokoll 2021-09-13, § 185, ”Slutredovisning av projektet ITID 

inom ramen för sociala investeringar.” 
- Protokoll 2021-09-13, § 186, ”Slutredovisning av projektet FÖS 

inom ramen för sociala investeringar.” 
- Protokoll 2021-09-13, § 187, ”Riktlinje för distansarbete.” 
-  Protokoll 2021-09-13, § 189, ”Riktlinje, övergripande process 

övertalighet och arbetsbrist.” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-09-14.  

 
_ _ _ _ 
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§ 156 Övrigt 
(IAN-2021-00002) 
 
 
 
 
Ärendet 
 
Återlämnande av bärbara datorer 
Markus Juth informerar att nämndens ledamöter kan börja lämna till-
baka sina lånedatorer som nämnden har haft för sina distansmöten. Un-
dantagna är de ledamöter som sitter i individutskottet. Inlämning sker 
direkt till Markus Juth som ombesörjer att utrustningen senare tas om 
hand av kommunens IT-service.  
 
Ulla Näsman begär att förvaltningen vid något framtida nämndssam-
manträde ger en redovisning från samtliga lokaliserade team.  
 
_ _ _ _ 
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