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Justering 
 
Utöver ordföranden ska Oskar Brusell (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Thomas Burman (M). 
 
_ _ _ _  
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§ 177 Förvaltningsdirektören informerar 
(IAN-2021-00002) 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Denise Wallén, förvaltningsdirektör, informerar följande: 
 
- Inga rapporteringar om Coronasmitta i förvaltningen.  
- Rapporteringar om högt inflöde av anmälningar gällande barn och 

unga. 
- Medarbetarenkäten. Förvaltningens resultat är genomgående bra 

men man behöver jobba vidare med faktorer som bl.a. uppföljning 
och utvärdering av arbetsplatsens mål, arbetsrelaterad stress. 

- Förvaltningens medarbetardag hölls förra veckan med uppskattade 
filmvisningar från delar verksamheterna. Temat var att lära känna 
varandra och andras verksamheter. 
 

Ulla Näsman (S) frågar hur verksamheterna inom förvaltningen jobbar 
med hot och våld; om det finns handlingsplaner och rutiner finns och 
hur de hålls uppdaterade. Håkan Norberg, verksamhetschef för Arbete 
och försörjning svarar att förvaltningen har en ständig översyn av pla-
nerna. Bl.a. med årlig kontroll av larmfunktionerna, utbildning av ny-
anställda.   
 
Annika Eriksson, t.f. verksamhetschef för Stöd och omsorg på Vård- 
och omsorgsförvaltningen, informerar om Treserva. Ett avtal med 
finns med leverantören CGI sedan sommaren 2018, men några stop-
pande skallkrav, som sekretessfrågorna, är inte lösta. Vård- och om-
sorgsförvaltningen har pausat införandet och påbörjat en dialog med 
CGI. Några av verksamhetsområden inom Individ- och arbetsmark-
nadsförvaltningen använder sig redan av Treserva.  
 
_ _ _ _ 
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§ 178 Ordföranden informerar 
(IAN-2021-00002) 
 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Jonas Väst (S) informerar att vid nästa nämndssammanträde blir det 
ett studiebesök hos verksamheten Missbruk och psykisk ohälsa.  
 
_ _ _ _ 
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§ 179 Ekonomisk månadsrapport oktober 2021, IAN 
(IAN-2021-00009) 
 

Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad månadsrapport för oktober 2021. 
 
Ärendet 
Nämnden redovisar ett ekonomiskt underskott mot budget på -13,5 
miljoner kronor för perioden januari-oktober 2021. Det är ett förbättrat 
resultat på 15,9 miljoner kronor i jämförelse med samma period 2020. 
Ett tillskott om 20 miljoner kronor (Kommunfullmäktige 2020-12-21, 
§ 187) och effektiviseringsärendet gällande verksamhetsstödet mot-
svarande 6,1 miljoner kronor (Kommunstyrelsen 2021-06-14, § 138) 
har tillförts Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021 i jämförelse 
med 2020. 
 
Prognosen för helåret 2021 visar på ett resultat om -30 miljoner kronor 
vid årets slut som eventuellt kan bli mindre. Förvaltningen bedömer 
att de beslutade åtgärderna kommer att kunna verkställas med angiven 
ekonomisk effekt. Däremot har vissa åtgärder förskjutits i tid, bl.a. då 
det gäller omställning i egen regi för att minska externa placeringar. 
Det innebär att ekonomiska effekter i förhållande till åtgärdsplanen 
inte kan följas fullt ut för perioden. 
 
Orsakerna till nämndens underskott beror på de nedanstående uppräk-
nade verksamheterna där samtliga utom Vuxenutbildningen visar ett 
underskott mot budget.  
 
• Ekonomiskt bistånd (inkl. flykting), -10 miljoner kronor 
• Placeringar barn, unga och familj, -9,2 miljoner kronor 
• Flyktingmottagande (ensamkommande barn), -3,2 miljoner kronor 
• Placeringar vuxna, -9,9 miljoner kronor 
• Bostadssociala gruppen, -3,3 miljoner kronor 
• Omsorg om funktionshindrade (boenden), -5,4 miljoner kronor 
• Vuxenutbildningen (inkl. Samhällsorientering), 7 miljoner kronor 
• Övriga verksamheter (ex företagsgrupper), 4 miljoner kronor 
 
Osäkerheter utifrån den prognos och att ha en ekonomi i balans 
2021 och framåt: 
• Det råder en stor osäkerhet kring prognosen angående ekonomiskt 
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bistånd då pandemin gör det ytterst svårt att bedöma hur arbets-
marknaden utvecklas framåt. Möjligheterna till arbete påverkar 
dels hur många kommuninvånare som ansöker och är berättigade 
till ekonomiskt bistånd och det påverkar även möjligheten för per-
soner som uppbär försörjningsstöd att få en egen försörjning. 
 

• Coronapandemin är en stor osäkerhetsfaktor även 2021. Hittills 
har förvaltningen haft 2,6 miljoner kronor i kostnader som är 
osäkra medel att få tillbaka och således finns en eventuell kom-
pensation från staten inte med i prognosen. Den bidrog till resul-
tatet 2020 på ett positivt resultatmässigt sätt i form av extra stads-
bidrag plus att vissa verksamheter var tvungen att stänga. 

 
• Fler faktorer som påverkar besparingarnas effekt på resultatet är 

höjningar av olika ersättningar där nämnden inte kompenseras. 
Exempel på detta är riksnormen för ekonomiskt bistånd som fast-
ställs av regeringen och bygger på ett pris- och konsumtionsindex, 
arvoden gällande familjehem/kontaktpersoner och indexuppräk-
ningar på de externa placeringarna. Denna och fler ej kompense-
rade prisökningar urgröper nämndens budget på ett antal miljoner 
kronor varje år. 

 
• Utlokaliseringen av verksamheter till Bredsand, Skönsberg, 

Nacksta och Ljustadalen. Ett ärende har gått upp till kommunsty-
relsen för beslut gällande kompensation av tillkommande hyres-
kostnader. 

• Samtidigt som nämndens åtgärder har effekt påverkas resultatet 
av ett förändrat inflöde, höjda priser och vilka behov som den en-
skilde individen har. Det är också viktigt att lyfta att den effekt 
som beslutats är en uppskattad effekt. Prognosen för externa pla-
ceringar avseende barn, unga och familj och missbruk psykisk 
ohälsa är mycket osäker.  

 
Överläggning 
Peter Timståhl, controller, redovisar ärendet och svarar på ledamöter-
nas frågor.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-11-03, § 89. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-11-04. 
_ _ _ _ 
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§ 180 Verksamhetsplan 2022 - Individ- och arbets-
marknadsnämnden 
(IAN-2021-00158) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag på verksamhetsplan för 2022 med 
föreslagen revidering av nämndsmål, 
 
- elever på vuxenutbildningen ska nå så långt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar.  
 
att som nytt mål inom ekonomiskt bistånd lägga till ”att vi ska minska 
långvarigt biståndsmottagande inom ekonomiskt bistånd”. 
 
Ärendet 
Nämnden har att besluta om verksamhetsplan för år 2022. Förvalt-
ningen har reviderat ett nämndmål gällande vuxenutbildningen. Målet 
har varit att ”elever på vuxenutbildningen ska klara sin utbildning”, 
kapitel 3.4.4 i verksamhetsplanen. Ändringen ska vara ”att elever på 
vuxenutbildningen ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsätt-
ningar”. Argumentet för ändringen är att skollagen trycker på att vux-
enutbildningen ska ge elever möjlighet att nå så långt som möjligt och 
nämner inget om att klara sin utbildning. 
 
Bakgrund 
Enligt beslut av kommunfullmäktige 2021-10-25 så uppgår Individ- 
och arbetsmarknadsnämndens budgetram för år 2022 till 696,9 miljo-
ner kronor. Budgetramen utgår från årsbudget 2021 och har kompen-
serats för helårseffekt avseende löneöversyn 2021 på 6,8 miljoner kro-
nor. 
 
I den ingår också en årlig kompensation för Igeltjärn på 6,4 miljoner 
kronor och att anslaget har återförts efter verkställd samt återrapporte-
rad effektivisering av verksamhetsstödet 6,1 miljoner kronor. 
 
Under året har individ- och arbetsmarknadsnämnden tagit ytterligare 
beslut om åtgärder för att på sikt ha en ekonomi i balans. Förvaltningen 
har sammanställt den åtgärdsplan som är beslutad individ- och arbets-
marknadsnämnden för åren 2021-2023 i verksamhetsplanen för år 
2022 och som omfattar åtgärder om beslutade 63,4 miljoner kronor. 
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Överväganden 
Osäkerheter finns när det gäller att ha en ekonomi i balans 2022. 
 
Förvaltningen bedömer att de beslutade åtgärderna kommer att kunna 
verkställas med angiven ekonomisk effekt. Däremot har vissa åtgärder 
förskjutits i tid, bl.a. då det gäller omställning i egen regi för att minska 
externa placeringar. En revidering av siffrorna i åtgärdsplanen kan 
komma att behöva justeras. 
 
Arbete med att se över och sänka verksamheternas placeringskostna-
der är primärt. Arbetet fokuseras på att minska antalet externa place-
ringar genom hemmaplanslösningar, öppenvård och boendelösningar 
som HVB och Stödboenden i egen regi. 
 
Överläggning 
Anette Ståby, enhetschef för Ekonomi och analys, och Peter Timståhl 
redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.  
 
Ulla Näsman (S) har ett medskick till förvaltningen att till kommande 
verksamhetsplan ha med kvantitativa och kvalitativa indikatorer.  
 
Erfan Kakahani (V) yrkar på ändring av mål inom ekonomiskt bistånd 
som lades fram på arbetsutskottets sammanträde 2021-11-03 (§ 90). 
Ändring från ”personer som går på långvarigt ekonomiskt bistånd ska 
minska” till ”att vi ska minska långvarigt biståndsmottagande inom 
ekonomiskt bistånd”.  
 
Marcus Hellström (L), Oskar Brusell (M) och Emir Özcelik (SD) av-
står från att delta beslutet med hänvisning till eget alternativ till verk-
samhetsplan. 
  
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-11-03, § 90. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-11-08. 
 
_ _ _ _ 
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§ 181 Redovisning av aktuell arbetslöshetsstatistik 
(IAN-2021-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Håkan Norberg, redovisar aktuell arbetslöshetsstatistik; jämförande 
statistik för Sundsvall, Västernorrlands län och riket, statistik gällande 
långtidsarbetslöshet av andelen arbetslösa mer än 12 månander och 
statistik utbetalt ekonomiskt bistånd och åtgärdsanställningar.  
 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 182 Slutrapport sommarjobben 2021 
(IAN-2021-00037) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna slutrapporteringen av sommarjobben 2021. 
 
Ärendet 
Förvaltningen presenterar en slutrapport gällande sommarjobben för 
år 2021. 
 
Bakgrund 
Sundsvalls kommun har i sin Mål- och resursplan beslutat att erbjuda 
gymnasieungdomar sommarjobb med kollektivavtalsenliga villkor 
inom kommunal verksamhet, allmännyttiga föreningar samt i det pri-
vata näringslivet tre veckor under sommaren. 
 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för sommarjob-
ben, där man erbjuder gymnasieungdomar sysselsättning, främst inom 
kommunens verksamhet, allmännyttiga föreningar och i privata nä-
ringslivet. 
 
Syftet med sommarjobben har varit att ge ungdomar en tidig kontakt 
med arbetsmarknaden och genom detta en ökad arbetslivserfarenhet 
för att i framtiden lättare kunna möta arbetsmarknaden och öka möj-
ligheterna för en egen försörjning. Genom att ungdomar fått chansen 
till arbete inom kommunal verksamhet har även kommunens egen 
kompetensförsörjning för framtiden stärkts. 
 
Vidare har sommarjobben underlättat för personal i de olika priorite-
rade grupperna i sitt arbete att förbereda ungdomar för arbetslivet då 
information till dem lämnats efter förfrågan, och detta ha gett en ökad 
kännedom om hur individen fungerat i en arbetssituation. 
 
Det finns även ett förebyggande syfte i att arbeta med prioriterade 
grupper så som ex. ekonomiskt bistånd för att i framtiden minska för-
sörjningsstödet. 
 
Överläggning 
Mattias Berglund, näringslivskoordinator och Jessica Olsson, arbets-
marknadshandläggare, redovisar ärendet.  
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Totalt fick man in 2 121 ansökningar, antagit 738 sommarjobbare för-
delat på 149 arbetsplatser   
 
Marcus Hellström (L) frågar hur har det varit att få ungdomar från stan 
att ta sommarjobb på landsbygden. Mattias Berglund svarar att det har 
varit en utmaning då det har funnits mer arbtsplatser än sökande. 
 
Ulla Näsman (S) frågar hur allmännyttiga föreningar har bistått med 
sommarjobbsplatser. Jessica Olsson svarar att kultur- och fritidsför-
valtningen har hanterat sommarjobben på föreningssidan, men att det 
har inte varit svårt att få föreningarna att ordna med sommarjobbsplat-
ser.   
 
Ingela Eriksson (V) frågar om statliga medel är återkommande för  
varje år. Mattias Berglund svarar att förvaltningen söker varje år av 
Arbetsförmedlingen om statliga medel.  
 
Johan Nilsson Alsterbåge (S) frågar hur man ser till de som inte antas 
en sommarjobbsplats. Mattias Berglund svarar att man gör en match-
ning och ser om man har blivit beviljad sommarjobb tidigare.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-11-03, § 94. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-10-26. 
 
_ _ _ _ 
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§ 183 Redovisning av aktiviteter för att sänka kost-
nader för externa placeringar 
(IAN-2021-00018) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Jennie Marklund, verksamhetschef Missbruk och psykisk ohälsa, re-
dovisar statistik för externa och interna placeringar gällande missbruk 
under september och oktober 2021 medan Eva Leijon, verksamhets-
chef Barn, unga och familj redovisar antalet HVB-placeringar under 
september och oktober 2021 samt statistik gällande stödboendeverk-
samheten. 
 
_ _ _ _ 
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§ 184 Redovisning av uppdrag - ekonomiska åtgär-
der som inte har uppnått beslutad effekt 
(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. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund och Eva Leijon redovisar, bl.a. hemmaplanslös-
ningar, övriga åtgärder (städ på boende, schemaläggning, egenavgift), 
minska antalet placeringar. 
 
Tidplan 
- Målsättningen under 2021 är att sänka placeringskostndaer med 

motsvarande 9 milj kr, vilket inte kommer att uppnås. 
- Sedan juli 21 är antalet externa placeringar 20 eller mindre. 
- Budgeterade kostnader för externa institutionsplaceringar för 2021 

är 29 milj kr. Med en beräknad genomsnittlig dygnskostnad för 
HVB-placering på 4 500 kr/placering finns budgetutrymme för ca 
20 samtidigt pågående placeringar. 

- Klart är att redan vidtagna åtgärder redan har fått effekt. Verksam-
hetens ambition är att nå målen för en budget i balans 2023. 

 
 
_ _ _ _ 
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§ 185 Redovisning av pågående status av upp-
handling enligt LOV för HVB vuxna 
(IAN-2020-00022) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och att arbetet med upphandling LOV för 
HVB Vuxna fortsätter samt, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att färdigställa kravprofil för beslut och 
presentera ny tidsplan till nämndens sammanträde i februari 2022. 
 
Ärendet 
Vid arbetsutskottets sammanträde (2021-04-14, § 39) väcktes ett 
ärende om en återkoppling av det löpande arbetet med upphandling-
arna utifrån tidigare ärende i nämnden om HVB Vuxna (IAN 2021-03-
23, § 52), med ett uppdrag till förvaltningen att uppdatera pågående 
status av upphandling enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) för 
HVB Vuxna. Önskemålet var att uppdraget redovisas vid nämndens 
sammanträde i november. 
 
Bakgrund 
Sundsvalls kommuns ramavtal för placering hos extern vårdgivare för 
HVB vuxna upphörde 2021-08-31. Sundsvalls kommun har anmält sig 
som avropsberättigad i SKR Addas upphandling för HVB vuxen.  
 
Arbetet med upphandling av HVB för vuxna har tagit tid och har för-
sents i två omgångar. Initialt p.g.a. oklarheter kring HVB Barn och om 
detta avtal skulle sägas upp och då prioriteras och sedan p.g.a. Coro-
napandemin. Våren 2021 stod det klart att nytt ramavtal inte skulle 
finnas på plats innan aktuellt avtal gick ut. Beslut togs då att anmäla 
Sundsvalls kommun som avropsberättigad till SKR:s upphandling.  
 
Aktuell status 
Förvaltningen har arbetat med kravprofil för upphandlingen och har 
tagit fram fyra olika vårdbehovsnivåer som skall ligga till grund för 
upphandlingen. Varje vårdbehovsnivå innehåller en beskrivning av; 
 
• Behandlingsform 
• Vård- och stödbehov hos den enskilde 
• Inriktning för boendet 
• Insatser och stöd 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-11-17 17 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

• Boendemiljö och personaltäthet 
• Kompetens på boendet 
• Hälso- och sjukvård 
 
En av principerna i LOV är att avtalen bygger på fasta ersättningsni-
våer. Varje vårdnivå har kopplats samman med ett dygnspris, som skil-
jer sig något inom varje nivå utifrån om placeringen rör behandling i 
12-stegsgrupp, individuell behandling eller omvårdnad. 
 
Det återstår att kvalitetssäkra vårdbehovsnivåerna och sedan färdig-
ställa kravprofilen innan beslut kan tas av nämnden. Då upphandlings-
formen är ny är det förvaltningens önskemål att de kommuner som 
önskat medverka, Timrå och Härnösand, ges möjlighet att se över 
vårdnivåerna och kommentera dessa samt föreslagna priser. Materialet 
bör även kvalitetssäkras av upphandlingsenheten.  
 
En del av arbetet med vårdbehovsnivåer har genomförts genom om-
världsanalys. Få kommuner tillämpar LOV på HVB men vi har tagit 
del av avtalsvillkor, vårdbehovsnivåer och erfarenheter från; 
 
- Gävle (barn, unga, vuxna) 
- Eskilstuna (beroende från 26 år) 
- Västerås (barn och unga). Förvaltningen föreslår en återgång till 

LOU 
 
Sammanfattning av genomförd omvärldsanalys 
Upplevda fördelar: 
- Ökad styrning av dygnspriser 
- Flexibilitet, möjlighet att lägga till nya utförare under löpande av-

tal. 
- Längre avtalsperiod. 
- Valfrihet för den som ska erhålla vården, brukaren blir mer del-

aktig. 
 
Upplevda nackdelar 
- Hitta och upprätthålla former för valfrihet. 
- Lätt att underskatta behovet av resurser vid införande, implemen-

tering, drift och uppföljning. 
- Många vill inte vara med i LOV, stora vårdföretag ansluter ej. 
- Passar inte på HVB. 
- Lägre intresse för vårdkrävande personer. 
- Diskussioner om pris/tilläggsavtal kvarstår. 
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Resultat 
- Ingen kommun kan se effekt i form av minskade kostnader 
- Ökade kostnader för administration 
- Låg andel som gör ett eget val men ökad delaktighet. 
- För vuxna har avtalstroheten varit fortsatt hög i Gävle. 
- Mer kritik mot LOV ju närmare klienten vidtalad medarbetare 

finns. 
 
Överväganden 
Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som gäller för en kom-
mun som vill konkurrensutsätta kommunala verksamheter genom att 
överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till den 
enskilde. Lagen är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offent-
lig upphandling (LoU).  
 
Vid införande av LOV kommer delar av kommunens hemmaplanslös-
ningar konkurrensutsättas. Detta är motsägelsefullt med beslutet att 
minska externa placeringar till förmån för hemmaplanslösningar. För 
vuxna rör det framför allt beslut om öppenvård i kombination med bo-
ende som likställs med vård vid HVB-hem. 
 
Ingen av vidtalade kommuner har märkt någon ekonomisk effekt av 
att införa LOV vad gäller vårdkostnader. Någon kommun lyfter i stäl-
let ökade administrativa kostnader som en kostnadsökning. Syftet med 
införandet av LOV bör därför inte vara av ekonomiska skäl. 
 
Vid beslutande av vilken vård en enskild individ skall erhålla är det 
behovet som skall avgöra. Val av aktuellt behandlingshem behöver så-
ledes alltid avgränsas så att det motsvarar den enskildes behov. Det 
lyfts som problematiskt att både hitta och upprätthålla former för val-
friheten och resultaten har varit låga, ca 30 % har gjort ett eget val. Det 
behöver därför finnas ett ickevals alternativ. Detta kan inte alltid vara 
kommunens hemmaplanslösning. 
 
Många individer har en klar bild av var de vill genomföra sin behand-
ling men för många är detta ett svårt beslut. Det är inte heller säkert att 
en enskild gör det bästa valet utifrån sitt behov utan valet kan baseras 
på en kamrats upplevelse av ett behandlingshem. Valfriheten innebär 
därför inte nödvändigtvis att vården med bäst kvalité utifrån den en-
skildes behov väljs.  
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SKR-Adda 
SKR-Adda (tidigare SKL Kommentus) ägs av Sveriges kommuner och 
regioner och erbjuder offentlig sektor ramavtal och tjänster inom stra-
tegisk försörjning. Sundsvalls kommun avropar för närvarande ramav-
talet HVB Vuxna med missbruk 2019 som träder i kraft i september.  
 
Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunernas huvudsak-
liga behov av placeringar för vuxna med missbruk och/eller beroende. 
Den är tänkt att omfatta platser för heldygnsvistelse tillsammans med 
insatser i form av behandling och i vissa fall omvårdnad. Målet med 
upphandlingen är att skapa transparens för kvalitet och pris för att un-
derlätta valet av verksamhet vid placeringstillfället. SKR Adda tillhan-
dahåller en urvalsdatabas där jämförbar information presenteras och 
dokumentation från uppföljning med mera presenteras. SKR Adda ar-
betar också med avtalsuppföljning och för att skapa en närmre dialog 
med kommuner, myndigheter och bransch för att utveckla avtalsområ-
det. Upphandlingen omfattar övergripande behandlingsplacering, ut-
redningsplacering och omvårdnadsplacering. 
 
För att vara avropsberättigad betalar Sundsvalls kommun en avgift om 
1 000 kr/år. Då omfattas även HVB för barn och unga. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund ger en muntlig redovisning över vilka vårdbehovsni-
våer som förvaltningen kommer att jobba med.  
 
Beslutsgång 
Jonas Väst (S), Oskar Brusell (M), Marcus Hellström (L) och Emir 
Özcelik (SD) yrkar på det första alternativet i förvaltningens förslag,  
att tacka för informationen och att arbetet med upphandling LOV för 
HVB Vuxna fortsätter samt, 
 
att förvaltningen får i uppdrag att färdigställa kravprofil för beslut och 
presentera ny tidsplan till nämndens sammanträde i februari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-11-09.  

 
_ _ _ _ 
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§ 186 Svar på remiss av Motion (L) angående digital 
undervisning till elever med problematisk skolfrån-
varo 
(IAN-2021-00226) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens skrivelse som sin egen, samt 
 
att överlämna skrivelsen till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Liberalerna har lämnat in en motion till fullmäktige angående digital 
undervisning till elever med problematisk skolfrånvaro där man före-
slår Barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att inrätta 
ett team som kan ge elever med problematisk skolnärvaro digital 
undervisning.  
 
Kommunstyrelsen önskemål är remissinstanserna gör en återkoppling 
på det förslag som motionen ställer utifrån nämndens perspektiv. 
 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen för besva-
rande. 
 
Remissvar 
Elever i gymnasiet men även i grundskolan med problematisk skol-
frånvaro har ökat och dessa elever får det svårare att klara kunskaps-
kraven. Den digitala undervisningen som erbjudits under pandemin vi-
sar sig ha gynnat vissa elever som inte klarar av att vara i skolan men 
som kan tillgodogöra sig undervisningen på andra sätt, till exempel 
digitalt. Att inom ramen för undervisningen erbjuda flera undervis-
ningsalternativ är en utmaning för enskild lärare varför alternativa sätt 
att anordna digital undervisning efterfrågas. 
 
Elever inom vuxenutbildningen ska erbjudas utbildning kontinuerligt 
under året och den ska utformas så att den enskildes studier inom nå-
gon av dessa delar av den kommunala vuxenutbildningen kan kombi-
neras med studier inom den kommunala vuxenutbildningens andra de-
lar, till exempel svenska för invandrare (Sfi) och studier på gymnasie-
nivå. Möjlighet att kombinera studier och arbeta ska även tillgodoses 
inom ramen för vuxenutbildningens utbud av studieformer.  
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Vuxenutbildningen erbjuder därför vissa kurser/utbildningar på di-
stans och det är elevens behov och önskan som styr valet av studie-
form. 
 
Distansundervisning har stadigt ökat under de senaste åren, och berör 
numera ett stort antal elever inom Komvux. Den senaste statistiken 
från Skolverket 2019, visar att drygt 224 000 kursdeltagare på gymn-
asial nivå och cirka 23 000 på grundläggande nivå har läst på distans. 
Det motsvarar 30 respektive 14 procent av det totala antalet kursdelta-
gare på respektive nivå.  
 
Distansundervisningen bedrivs framförallt av upphandlade utbild-
ningsanordnare och resultaten visar på följande:  
 
- Sämre betyg för de som läst på distans. Av den grupp elever som 

fullföljde sina kurser fick de som läste på distans sämre betyg jäm-
fört med de som fick klassrumsförlagd undervisning. Det var färre 
godkända elever och fler med betyg F bland de som läst på distans.  

- Deltagare på distansundervisning avbröt kurserna i högre utsträck-
ning När kursdeltagare som läste på distans jämfördes med kursdel-
tagare som hade klassrumsförlagd undervisning på dagtid framkom 
att deltagarna som läste på distans avbröt kursen i lite högre ut-
sträckning 

- Färre inrapporterade nationella prov för distansundervisning. Cirka 
55 procent av kursdeltagarna som läst dagtid eller kvällstid i regul-
jär utbildning hade ett inrapporterat provbetyg (NP) jämfört med 33 
procent av de som läst på distans. 

 
Vuxenutbildningen i Sundsvall skiljer sig inte från rikets siffror och 
arbetar aktivt med att se över kvaliteten i undervisningen och har vid-
tagit kvalitetshöjande åtgärder. 
 
En systematisk kvalitetsuppföljningsmodell har byggts upp gentemot 
våra externa utbildningsanordnare med utgångspunkt i skollagens och 
vuxenutbildningsförordningens uppdrag, som pekar på kravet att ha 
ett systematiskt kvalitetsarbete som  genomförs både på huvudmanna-
nivå och på enhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet 
och likvärdighet.  
 
Uppföljning sker på organisationsnivå gentemot avtal, grupp/klassnivå 
gentemot enskild lärare och på individ/elevnivå gentemot kursmål, 
kunskapskrav och betyg. 
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Ett nyligen invigt  Lärcentrum inom Vuxenutbildningen erbjuder alla 
elever/studerande/studenter och samhällsmedborgare möjlighet att 
inom ramen för verksamheten få extra stöd i sina studier alternativt 
studie- och yrkesvägledning. För distansstuderande elever kan det vara 
att skapa struktur i studierna, komma igång, få teknisk support, träffa 
andra studerande eller tentamensservice. 
 
Vissa elever behöver än högre grad av struktur, tydlighet, kontinuerlig 
återkoppling och en nära dialog med sin lärare och dessa elever erbjud-
satt  inom en rad ämnen studera på plats inom vuxenutbildningens egen 
regi. 
 
Inom vuxenutbildningen finns ett antal orienteringskurser vilka har till 
syfte att medverka till bland annat ökade studietekniska färdigheter, 
vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden samt ge 
grundläggande digital kompetens, viktiga färdigheter vid kommande 
distansstudier. 
 
För den vuxnes lärande är distansstudier en av flera möjliga alternativ 
till studieform och ska ses som möjliggörare att studera som vuxen 
utifrån individens behov. Både nationellt och inom vuxenutbildningen 
i Sundsvall är det en väl förankrad och efterfrågad studieform som be-
höver fokusera på ökad kvalitet och likvärdighet vilket nu görs med 
krafttag i Sundsvall. 
 
Överläggning 
Kerstin Nordensson, skolchef Vuxenutbildningen, redovisar ärendet. 
 
Protokollsanteckning 
Marcus Hellström (L) önskar bifoga följande protokollsanteckning: 
 
”Liberalernas syfte med motionen är riktat mot elever i grundskola 
och gymnasiet. Vuxenutbildningen sker redan ofta på distans och är 
frivillig för eleven”.  
 
Protokollsanteckningen medges. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-11-03, § 95. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-11-05. 
_ _ _ _ 
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§ 187 Höjning av avgifter inom Tolkförmedling utö-
ver årlig indexjustering 
(IAN-2021-00236) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta de av förvaltningen föreslagna priserna enligt bilaga och där-
med höja taxan för tolkningstjänster utöver årlig indexhöjning som de-
legerats till nämnd. 
 
Ärendet 
Förvaltningen påkallar behovet att höja priset för tolkförmedlings-
tjänster utöver årlig indexhöjning.  
 
Bakgrund 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens tolk- och översättarservice 
har svårt att täcka sina egna kostnader och redan vidtagna åtgärder är 
ej tillräckliga. För att kunna bedriva en god verksamhet så behöver 
även tolkarnas arvoden höjas.   
 
Överväganden 
Med anledning av att kommunens pris för tolktjänster var oförändrade 
under flera år beslutade dåvarande Nämnden för arbetsmarknad, vux-
enutbildning och integration (NAVI) år 2019 att föreslå kommunfull-
mäktige att höja taxan för 30 minuters tolktjänst samt att delegera till 
kommande Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) att fastställa 
taxor för tolktjänster.  
 
Kommunfullmäktige fattade beslut i ärendet 2021-09-27 att delegera 
till IAN att för varje kalenderår, från och med taxan som ska gälla för 
2022, höja den antagna timavgiften med den procentsats för det inne-
varande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
som finns publicerad på SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) 
hemsida i oktober månad året innan den nya taxan börjar gälla, såvitt 
inte annat beslutas av kommunfullmäktige. Fullmäktige fattade även 
beslut om att höja priset för 30 minuter tolktjänst. 
 
Förvaltningen menar att dessa åtgärder ej är tillräckliga. De eftersatta 
prishöjningarna gör att endast en årlig indexhöjning inte kompenserar 
förmedlingens kostnader eller höjning av tolkarvoden (har varit oför-
ändrade sedan 2019-06-01). För en möjlighet till intäktsfinansiering av 
verksamheten behövs en grundlig översyn och höjning av priser för 
tolkningstjänsterna.  
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Förvaltningen har tagit fram ett förslag som innebär att förmedlings-
avgiften som är den egentliga intäkten för verksamheten kommer att 
ligga på ca 200 kr. 
 
Överläggning 
Marika Lingonblad-Öhlund, enhetschef för tolkförmedlingen, redovi-
sar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-11-03, § 93. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-10-25. 
 
_ _ _ _ 
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§ 188 Svar på motion (M) om att inte kompensera 
indraget studiebidrag med försörjningsstöd 
(IAN-2021-00200) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta skrivelsen som sin egen, samt 
 
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit Indi-
vid- och arbetsmarknadsnämnden att vid en bedömning om ekono-
miskt bistånd införa principen om att reducerat eller indraget studiebi-
drag till följd av ogiltig skolfrånvaro inte ska kompenseras av höjt för-
sörjningsstöd. Vidare föreslår man även Individ- och arbetsmarknads-
nämnden att vid beräkning av inkomst för beräkning av rätten till bi-
stånd, ska studiebidraget räknas utifrån berättigad nivå och inte faktisk 
utbetalning.  
 
Bakgrund 
Moderaterna beskriver i sin motion, att om gymnasieelever är ogiltigt 
frånvarande från sina studier (skolk) så kan Centrala studiestödsnämn-
den besluta om reducerat eller indraget studiestöd som konsekvens. De 
flesta kommuner kompenserar då med höjt försörjningsstöd vilket mo-
deraterna tycker är fel. Detta missgynnar familjer som inte lever på 
försörjningsstöd och som har studerande gymnasieungdomar i samma 
situation. Moderaterna beskriver vidare i sin motion att det enklaste 
och effektivaste sättet att göra sig anställningsbar och få ett jobb är att 
ta studentexamen. Det sänder det ut fel signaler om kommunen kom-
penserar indraget studiebidrag med höjt försörjningsstöd. Därför före-
slår moderaterna att man vid beräkning av inkomst för bedömning av 
rätten till ekonomiskt bistånd, ska räkna studiebidraget utifrån berätti-
gad nivå, inte faktisk utbetalning. Reducerat eller indraget studiebidrag 
till följd av ogiltig skolfrånvaro ska inte kompenseras av höjt försörj-
ningsstöd. 
 
Överväganden 
Enligt Föräldrabalken 7 kap 1§ har föräldrar försörjningsplikt till dess 
barnet fyller 18 år eller så länge som barnet genomgår grundskola och 
gymnasieutbildning eller annan jämförbar utbildning, dock som längst 
till 21 års ålder. Föräldrarnas försörjningsplikt kvarstår även i de fall 
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gymnasiestudierna, efter avbrott, återupptas innan den unge fyller 21 
år.  
 
Den generella utgångspunkten är att studiebidrag räknas med i hushål-
lets inkomster och således reducerar rätten till ekonomiskt bistånd. Un-
deråriga gymnasieungdomar är inte underhållsskyldiga gentemot sina 
föräldrar och kammarrätten har i flera domar kommit fram till att det 
inte kan ställas krav på dem att de ska bidra till hushållets försörjning, 
utom i de fall då ungdomar själva ansöker om ekonomiskt bistånd (se 
till exempel mål nr 5108-09). 
 
Ungdomen har, genom studiebidraget, möjlighet att bidra till sin egen 
försörjning. I domen från Kammarrätten framkommer att det inte är 
den som ansöker om ekonomiskt bistånd, det vill säga föräldern, som 
har förorsakat ett indraget studiebidrag. Kravet på att den enskilde ska 
ansöka om de bidrag denne har rätt till innan rätten till ekonomiskt 
bistånd inträder gäller alltså den som ansöker om bistånd, inte dennes 
barn. Rättspraxis gör alltså gällande att studiebidraget ska tas med i 
beräkningen så länge det rör sig om en faktisk inkomst. Ett reducerat 
eller indraget studiebidrag är ingen faktisk inkomst och orsaken till det 
minskade eller indragna studiestödet har inte orsakats av den som an-
söker om ekonomiskt bistånd och ska därför inte påverka beräkningen.  
 
När ungdomar, som går i gymnasiet, själva ansöker om ekonomiskt 
bistånd ställs dock krav på deltagande i skolundervisningen och ett re-
ducerat eller indraget studiebidrag kompenseras då inte av förhöjt för-
sörjningsstöd. Faktorer som påverkar situationen är huruvida ungdo-
men anses vara studerande samt dess ålder. 
 
Det finns domar i Kammarrätten (målnr 2678-06 och 1077-04) som 
beskriver att ungdomarna, som var över 18, inte hade fullföljt sin skol-
gång eller ej ansågs som studerande, fastställde nämndens beslut att 
räkna ungdomarna till hushållet och reducerade familjens försörj-
ningsstöd med ett belopp som motsvarade det studiebidrag som ung-
domen gått miste om. Kammarrätten ansåg att ungdomarna därmed 
inte uppfyllt kravet att ta tillvara alla möjliga alternativ till försörjning. 
Man ansåg också att gymnasieutbildningen i detta fall skulle räknas 
som kompetenshöjande verksamhet och att det var rätt att kräva att 
sonen skulle fullfölja gymnasiet, om han inte hade godtagbara skäl för 
att avbryta skolgången. 
 
Som redovisas ovan så spelar ålder på ungdomen och om hen anses 
vara studerande en viktig roll i hur man handlägger ärendet. Hög skol-
frånvaro är allvarligt och när förvaltningen får kännedom om att en 
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ungdom i en familj som ansöker om ekonomiskt bistånd fått sitt stu-
diebidrag reducerat eller indraget kontaktar handläggaren familjen för 
att utreda situationen och bakomliggande orsaker. Om skolfrånvaron 
inte är ytterst tillfällig undersöker man möjligheten till stöd och insat-
ser för ungdomen inom barn och familj inom Individ och arbetsmark-
nadsförvaltningen.  
 
För ungdomar som får studiebidrag indraget på grund av hög frånvaro 
ska handläggaren utreda om ungdomen fortfarande är att betrakta som 
studerande. Om ungdomen, som fyllt 18 år, inte längre bedöms som 
studerande och inte har för avsikt att återuppta studierna, ska ungdo-
men hänvisas till att, vid behov av ekonomiskt bistånd, söka på egen 
hand via mottagningen. Om ungdomen återgår till studier upp till gym-
nasienivå innan fyllda 21 år återinträder föräldrarnas försörjningsskyl-
dighet enligt föräldrabalken.  
 
Arbete och försörjning har redan inom enheten ett restriktivt förhåll-
ningssätt i sin handläggning av ekonomiskt bistånd och har sedan tidi-
gare som generell princip att räkna med studiebidraget utifrån den be-
rättigande nivån i ett hushåll. Men vid indraget studiebidrag behöver 
man också utreda omständigheterna till den ogiltiga frånvaron och 
väga in ungdomens ålder då det påverkar underhållskyldigheten. 
 
Orsaker såsom mobbing, hot och våld eller liknande kan vid minskat 
försörjningsstöd medföra att situationen förvärras. I en familj med 
flera barn är en stor risk att det reducerade ekonomiska biståndet får 
konsekvenser för andra barn än ungdomen som får ett reducerat stu-
diebidrag. Det ekonomiska biståndet utgår till en förälder i hushållet 
som sedan ansvarar för att hela familjen ska ha en skälig levnadsnivå 
utifrån storleken på biståndet. Om en 16-åring får reducerat studiebi-
drag och det dras av på det ekonomiska biståndet så får hela familjen 
anpassa sig till en nivå som kan få konsekvenser för yngre syskon. 
 
Socialtjänstlagen förutsätter att det i varje enskilt fall görs en individu-
ell bedömning och att den ska präglas av ett helhetsperspektiv på den 
enskildes eller hushållets totala situation. 
 
Utifrån ovanstående beskrivning så bedriver förvaltningen redan idag 
en restriktiv handläggning i linje med de principer som finns beskrivna 
i motionen men att det, utifrån gällande lagstiftning, behöver finnas ett 
fortsatt utrymme för att göra individuella bedömningar i varje enskilt 
fall. Motionen föranleder inte till några förändrade handläggningsruti-
ner. 
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Överläggning 
Oskar Brusell (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag, att anta 
skrivelsen som sin egen.   
 
Erfan Kakahani (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att anta 
skrivelse som sin egen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Oskar Bru-
sells (M) avslagsyrkande och dels Erfan Kakahanis (V) bifall till ar-
betsutskottets förslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och fin-
ner att nämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Reservation  
Oskar Brusell (M) och Thomas Burman (M) reserverar sig mot beslu-
tet.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2021-11-03, § 91. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-10-06. 
 
_ _ _ _ 
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§ 189 Områdesplan Skönsberg - statusrapporte-
ring 
(IAN-2020-00176) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen. 
 
Ärendet 
Områdesplan Skönsberg antogs av Individ- och arbetsmarknadsnämn-
den 2020-09-30. Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar se-
dan dess för att insatser som ligger inom nämndens ansvarsområde ska 
initieras, följas upp, och genomföras för att leda till områdesplanens 
mål – att utjämna sociala skillnader i prioriterade områden. 
 
Överläggning 
Pia Söderlund, integrationsstrateg, ger en aktuell statusrapportering av 
över arbetet med områdesplanen.   
 
 
_ _ _ _ 
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§ 190 Individ- och arbetsmarknadsnämndens redo-
görelse med åtgärder utifrån årlig uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(IAN-2021-00257) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta redogörelsen för planerade åtgärder som sin egen, samt 
 
att överlämna redogörelsen till kommunstyrelsens personalutskott. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har genomfört en uppföljning av det årliga 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunen. Kommunstyrelsens 
personalutskott beslutade att nämnder med negativ utveckling ska re-
dovisa för personalutskottet i december hur nämnden avser att genom-
föra åtgärderna som beskrivs i den årliga uppföljningen.  
 
Bakgrund 
Före 2018 ansvarade respektive nämnd själv för uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Eftersom arbetet genomfördes på 
olika sätt innebar det att det inte var möjligt att dra några slutsatser för 
kommunen i sin helhet om vad som behövde utvecklas i arbetsmiljö-
arbetet. 
 
År 2018 var första året en kommungemensam uppföljning av det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet genomfördes och därefter har det skett år-
ligen. 
 
Överväganden 
Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
uppnå god arbetsmiljö som förbygger ohälsa och skada. Definitionen 
av systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivarens arbete med att un-
dersöka, riskbedöma, genomföra och följa upp verksamheten på ett så-
dant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs så att en tillfreds-
ställande arbetsmiljö uppnås. 
 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en 
gång per år och granska hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Om det inte 
fungerat bra ska en handlingsplan med åtgärder upprättas och genom-



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-11-17 31 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

föras. Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och mot-
svara de krav som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljö-
arbete. 
 
Inom nämnden har 30 av 38 chefer svarat på enkäten. Det finns vissa 
utmaningar i att jämföra resultatet med 2019 års uppföljning då frå-
gorna skiljer sig åt, det är fyra jämförbara frågor samt 11 nya frågor 
samt att omorganiseringar skett från 2019 till 2021 gällande gamla 
Favi och socialtjänsten. Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
omfattar gamla Favi samt viss verksamhet från socialtjänsten. Chefs-
omsättning kan också till viss del ha påverkat resultatet, det kan vara 
så att den nya chefen inte har kännedom om det som tidigare gjorts 
gällande SAM.  
 
Uppföljningen skedde också under pågående pandemi då mycket av  
arbetsmiljöarbetet har handlat om riskbedömningar och hantering av 
smitta och smittskydd med mera.  
 
Det kan konstateras att det finns förbättringsutrymme gällande det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren behöver säkerställa att 
lagkraven uppfylls med exempelvis fördelning av arbetsmiljöuppgif-
ter, skriftligt dokumenterade riskbedömningar och handlingsplaner. 
 
Överläggning 
Helena Wersén, personalchef, ger en kort redovisning av ärendet och 
svarar på ledamöternas frågor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-10-29. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 191 Svar på remiss - uppföljning av landsbygds-
program 2021 
(IAN-2020-00226) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens skrivelse som sitt eget, samt 
 
att skicka remissvaret till kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun antogs av fullmäk-
tige 2016-09-26 har senare reviderats. Av programmet framgår att en 
uppföljning ska genomföras en gång per år samt att landsbygdspro-
grammet är gemensamt för Sundsvalls kommunkoncern och alla 
nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att det genomförs. Vidare 
står det att de nämnder och bolag som berörs av uppdrag i handlings-
planen ska, i samband med uppföljningen, även redogöra för statusen 
kring genomförandet av dessa. 
 
Landsbygdsprogrammet har sänts ut på remiss för årlig uppföljning till 
de nämnder som har uppdrag i programmets handlingsplan för att 
lämna en statusrapport. 
 
Bakgrund 
I handlingsplanen kopplas Individ- och arbetsmarknadsnämnden 
(IAN) till två uppdrag: 
 
- Fortsätta utveckla vuxenutbildningar på distans, i syfte att underlätta 
för boende på landsbygden att studera på den egna orten. 
 
- 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. 
 
Remissvar 
Uppdrag nr 1: 
Ett av nämndens mål beskrivna i verksamhetsplan för 2020 framställs 
att vuxenutbildningen skall vara anpassad så att eleverna klarar sin ut-
bildning. Det handlar bland annat om att utveckla stödet till elever som 
läser på distans. Utbildningar går att ordna på distans och under vår-
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terminen 2020 i och med Coronapandemin lades all utbildning på di-
stans. Den kommunala vuxenutbildningen jobbar kontinuerligt med att 
utveckla stödet för just distansutbildningar. 
 
Efter ett långt coronaår med alla studier inom vuxenutbildningen på 
distans återgår vuxenutbildningen nu till normala studieformer. Den 
erfarenhet som vuxenutbildningen fått möjliggör fortsatta distansstu-
dier på alla utbildningsnivåer (SFI, grundläggande och gymnasial 
nivå) då man erfarit att eleverna når samma nivå av godkända betyg 
som vid platsbunden undervisning, dock i olika omfattning för de olika 
studienivåerna. 
 
Ett komplement som tillkommit under året är ett uppbyggt Lärcentrum 
som ska möta elever som har behov av stöd för sitt lärande. Lärcentrum 
har som ett syfte att erbjuda distansstuderande elever IT-support, äm-
nes- samt strukturstöd. Lärcentrum finns både fysiskt men kan även 
nås digitalt. 
 
För att underlätta och ge möjlighet till studier på samma villkor erbjuds 
alla studerande inom vuxenutbildningen i egen regi att låna bärbar da-
tor i form av en Chromebook under studietiden. 
 
Vad gäller det andra uppdraget, att säkerställa att det finns utbud av 
sommarjobb och fånga upp och uppmuntra ungdomar till sommarjobb 
på landsbygden, är förvaltningens svar att IAN ska fortsätta med det 
arbetet.  
 
Förvaltningen har som tidigare år erbjudit ungdomar i åldrarna 16 - 24 
år sommarjobb inom kommunal verksamhet på landsbygden. Likt ti-
digare år har utmaningen varit att hitta ungdomar som sökt sommar-
jobb till erbjudna arbetsplatser och att kunna tillsätta platser ute på 
landsbygden med ungdomar bosatta i stan. Då årets arbete försvårades 
kraftigt med anledning av Covid-19-pandemin har personalen fått 
lägga stora resurser på att hitta alternativa arbetssätt för att kunna ad-
ministrera alla anställningar. Det har medfört att det inte varit möjligt 
med några riktade motivationsinsatser för att få ungdomar att välja 
sommarjobb på landsbygden. 
 
Överläggning 
Markus Juth redovisar ärendet.  
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Beslutsunderlag 
Protokoll från IAN:s arbetsutskott 2021-11-03, § 98. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-10-26. 
 
_ _ _ _ 
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§ 192 Val av ny ersättare i IAN:s individutskott 
(IAN-2020-00286) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Lena Nordin (KD) till ersättare i Individ- och arbetsmarknads-
nämndens individutskott, samt 
 
att sända beslutet till kommunstyrelsekontoret för notering i förtroen-
demannaregistret.  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25, § 214, att bevilja Maria 
Flodins (KD) avsägelse som ersättare i Individ- och arbetsmarknads-
nämnden samt utse Lena Nordin (KD) till ny ersättare för återstående 
delen av mandatperioden. Individ- och arbetsmarknadsnämnden har 
att till individutskottet utse en ny ersättare för (KD). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-11-08. 
 
_ _ _ _ 
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§ 193 Redovisning av delegationsbeslut samt an-
mälningsärenden, november 2021 
(IAN-2021-00026) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och anmälningsä-
renden. 
 
Ärendet 
Följande delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas. 
 
Beslut Delegationsnummer 
Lönebeslut, som fattats under 
tiden 
2021-10-06-2021-11-02 

 253/2021-281/2021 

 
Anmälningsärenden 
Ånge kommun, socialnämnden 
- 2021-10-13, tillägg till överenskommelse om omfördelning av en-

samkommande barn i Västernorrland 2021-2022. 
 
Skolinspektionen 
- 2021-10-26, begäran om yttrande med anledning av uppgifter om 

Komvux Gymnasial yrke extern i Sundsvalls kommun.  
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
- 2021-11-01, återkoppling på enkät om samverkan kring mottagan-

det av nyanlända. 
 

Länsstyrelsen Västernorrland 
- 2021-10-15. Beslut, ersättning för att skapa beredskap och mottag-

ningskapacitet samt för att utveckla samverkan. 
 

Inspektionen för vård och omsorg 
- 2021-10-27. Meddelande, genomförande av tillsyn på Kärnhuset 

HVB. 
- 2021-10-27. Meddelande, genomförande av tillsyn på Boendeen-

heten Ungdomsboendet i Sundsvall. 
- 2021-10-28. Beslut, avsluta tillsynsärende av ej verkställt beslut. 
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Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
- Protokoll 2021-10-19, § 48. ”Information om utlokalisering av so-

cialtjänsten”. 
 
Kommunfullmäktige 
- Protokoll 2021-10-25, § 214. ”Valärenden”.  

 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
- Redovisning av aktuella uppdrag, november 2021. 
 
Överläggning 
Med hänvisning till anmälningsärendet om Skolinspektionens begäran 
om yttrande ber Inga-Lisa Svanstedt (L) om att nämnden får av för-
valtningen bakgrundsinformation kring ärendet.   
 
Ordföranden svarar att ansvarig rektor för gymnasial yrkesvux på vux-
enutbildningen bjuds in till nästa nämndssammanträde.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-11-09. 
 
_ _ _ _ 
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§ 194 Övrigt 
(IAN-2021-00002) 
 
Ärendet 
Annika Söderberg (S) informerar kort att det har varit problem med 
utbetalningarna av förlorad arbetsförtjänst.   
 
_ _ _ _ 
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