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Justering 
 
Utöver ordföranden ska Lina Modén (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Thomas Burman (M). 
 
_ _ _ _  
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§ 69  Förvaltningsdirektören informerar 
(IAN-2020-00139- 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  
 
Ärendet 
Denise Wallén informerar om följande: 
 
- Lägesbild Corona, som har en måttlig påverkan på förvaltningens 

personal och där många jobbar på distans. Man har upptäckt en 
smitta inom vuxenutbildningen. Smittspridningskurvan har en 
långsammare utveckling där en utdragen längre topp är att vänta. 
 

- Personal från förvaltningen har lånats ut till vård- och omsorgs-
förvaltningen där personalbehovet är stort. 

 
- Praktikcentrum är stängt, likaså dagverksamheten. 

 
- Kommunen kommer under den här veckan att från regionen ta 

över Coronaprovtagningarna. 
 

- Antal varsel har ökat markant, enligt Arbetsförmedlingen. Man ser 
läget som allvarligt. Arbetslösheten i länet i april uppgick till 9 %. 
Vid en utdragen Coronapandemi förutspår Arbetsförmedlingen att 
arbetslösheten kan uppgå till 14%. Bland utrikesfödda i Västern-
orrland är arbetslösheten 28,3 %. 

 
- 100 extra tjänster ska ut, där vård- och omsorgsförvaltningen har 

inte möjlighet att ta ut extra tjänster enligt rådande förhållanden. 
Just nu är 27 personer anställda inom extra tjänster. 

 
- Sju st strandstädare kommit i jobb anställda av stadsbyggnadskon-

toret. 
 

- Fler deltagare inom Arbetsmarknadstorget har erbjudits anställ-
ningar. 

 
- Ljusta aktivitetscenter har öppnats igen. 
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- Dua har utlyst statsbidrag för kortare jobbspår, snabbare väg till 
arbetsmarknaden, med anledning av Coronapandemin. 

 
- Ålsta Folkhögskola startar sin Sfi-verksamhet i augusti. Nämnden 

får ett ärende om det till junisammanträdet. 
 

- Pia Söderlund, för närvarande verksamhetschef för Integration, 
kommer från 2020-10-01 att gå in i en ny befattning som integrat-
ionssamordnare. 

 
- Ledningsgruppen har börjat diskutera hur mobilisering av verk-

samheten kan se ut efter Coronapandemin. Åtgärder som behöver 
vidtas kommer att presenteras till nämnden. 

 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 70  Rapportering av omorganisationsarbetet - 
Barn, unga, familj samt Arbete och försörjning 
(IAN-2020-00194) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att organisationsförändringen träder i kraft 2020-09-01 och de tek-
niska detaljerna i omorganiseringsarbetet träder i kraft 2021-01-01 
och där nämnden får en återkoppling i augusti hur arbetet fortgår, 
 
att förvaltningen undersöker hur fältassistenterna kan användas vid 
de geografiska teamen med en återrapportering till nämndens sam-
manträde i augusti, samt  
 
att i övrigt godkänna rapporten. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) bildades 2020-01-
01. Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden: Vuxenutbild-
ning, Psykisk ohälsa, Arbete och försörjning samt Barn, unga, familj. 
Förvaltningsorganisation var, när den bildades, beslutad på en över-
gripande nivå med dessa fyra verksamhetsområden. Förändringar av 
organisation och arbetssätt ska göras under året men inom verksam-
hetsområden Barn, unga, familj samt Arbete och försörjning ska 
större förändringar göras. Det finns ett önskemål från nämnden att 
detta ska vara genomfört till i september 2020.  
 
Ledningsgruppen för IAF beslutade i april att ta fram en tids- och ak-
tivitetsplan för att kunna bedöma om den nya organisationerna kom-
mer att kunna vara på plats i september. En grupp bestående av verk-
samhetschefer för de berörda verksamheterna, avdelningschef för 
kvalitet och utveckling, enhetschef IT, ekonomer, verksamhetskon-
troller har gått igenom vad som behöver göras.  
 
Bedömningen från arbetsgruppen är att det inte är realistiskt att 
kunna få dessa nya organisationer på plats i september, tidsplanen 
bör istället sättas till den 2021-01-01. Aktiviteter, tidsplan samt un-
derlag till bedömningen redovisas i rapporten.  
 
Förvaltningen påpekar även att det sedan slutet av förra året och från 
årsskiftet pågår aktiviteter i syfte att ändra arbetssätt och organisation 
så att syftet med bildandet av IAF ska kunna uppfyllas. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-05-28 8 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
Överväganden  
Förvaltningen kan, utifrån rapporten, konstatera att denna omorgani-
sation inom Arbete och försörjning samt Barn, unga, familj inte är 
möjligt att genomföra tills september 2020. Dessutom påpekar för-
valtningen att arbetet med nya arbetssätt utifrån syftet med bildandet 
av IAF redan pågår. Redan nu arbetar cheferna inom de berörda 
verksamhetsområdena ihop på ett nytt sätt och omflyttningar har 
gjorts inom befintliga arbetsgrupper såsom redovisats i rapporten.  
 
Utmaningar förutom de som listats i rapporten är att hitta externa lo-
kaler för den personal som ska ut i de geografiska områdena. Åt-
gärdslistan för en ekonomi i balans och dess ekonomiska uppföljning. 
Revidering av beslutad budget under innevarande år försvårar den 
ekonomiska uppföljningen kopplat till åtgärdsplanen. 
 
Det som inte redovisas är kostnaden för att göra detta då arbetsgrup-
pen inte haft möjlighet att göra detta.   
 
Överläggning 
Denise Wallén, Katarina Tjernblom, Eva Leijon och Anders Sjölan-
der redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.  
 
Efter avslutad överläggning föreslår den politiska majoriteten föl-
jande att-satser: 
 
att organisationsförändringen träder i kraft 2020-09-01 och de tek-
niska detaljerna i omorganiseringsarbetet träder i kraft 2021-01-01 
och där nämnden får en återkoppling i augusti hur arbetet fortgår, 
 
att förvaltningen undersöker hur fältassistenterna kan användas vid 
de geografiska teamen med en återrapportering till nämndens sam-
manträde i augusti, samt  
 
att i övrigt godkänna rapporten. 
 
Nämndens övriga ledamöter har inga invändningar mot förslaget.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-05-20. 
 
_ _ _ _ 
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§ 71  Delårsrapport IAN, januari - april 2020 
(IAN-2020-00023) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad delårsrapport per den 2020-04-30, 
 
att förvaltningen föreslår nämnden att hos kommunstyrelsen anhålla 
om en utökad budgetram för 2020 på 1,4 miljoner kronor avseende 
tillkommande hyres- och verksamhetskostnader p.g.a. flytt från 
Växthusstigen till Bataljonsvägen, 
 
att nämnden uppmärksammar kommunfullmäktige om att nämnden 
inte bedömer sig vara i ekonomisk balans år 2020 och upprepa begä-
ran om utökad skattemedelsram utifrån beräknat underskott, 
 
att indikatorn Andelen ungdomar som har bedömts ha ett risk-
bruk/missbruk utgår, samt 
 
att notera förvaltningens prognos och uppdra till förvaltningen att 
fortsatt aktivt arbeta för att öka effekten av den ekonomiska åtgärds-
planen och ett minskat underskott. 
 
Ärendet 
En delårsrapport för Individ- och arbetsmarknadsnämnden perioden 
januari - april 2020 är framtagen. Resultatet för perioden är minus 
24,2 milj kr. Prognosen för helåret 2020 är minus 53 milj kr. Progno-
sen är oförändrad jämfört med föregående månadsrapport. 
 
Nämnden har satt elva mål för året. Vad gäller måluppfyllelsen så är 
bedömningen att två mål kommer att uppnås under 2020. Vidare är 
bedömningen att två mål ej kommer att uppnås under 2020, men be-
döms uppnås på sikt 2021, 2022. Slutligen är bedömningen att fem 
mål inte kommer att uppnås. För två mål har ingen bedömning av 
måluppfyllelse gjorts. 
 
Överväganden 
Ekonomi 
Utifrån rådande situation med den stora osäkerhet om hur Coro-
napandemin kommer att påverka samhällsekonomin gör Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) i sin senaste rapport bedömningen 
att det inte går att göra en prognos. Istället tar de fram ett scenario. 
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Samma förhållande gäller för Individ- och arbetsmarknadsnämnden. 
Förvaltningen har tagit fram en prognos som visar på minus 53 milj 
kr, men prognosen präglas av stora osäkerheter. I delårsrapporten pe-
kas de områden ut där det råder störst osäkerhet kring den ekono-
miska utvecklingen. 
 
Förvaltningen ser inga möjligheter att nå en budget i balans för år 
2020 vilket även noterades vid Individ- och arbetsmarknadsnämn-
dens sammanträde 2020-01-29, § 28, i anslutning till ärendet Bespa-
ringar/avvecklingar. Nämnden begärde då också en utökad skatteme-
delsram från kommunfullmäktige. Detta ärende har dock ännu inte 
behandlats. Förvaltningen föreslår därför Individ- och arbetsmark-
nadsnämnden att åter uppmärksamma kommunfullmäktige om att 
nämnden inte bedömer att vara i ekonomisk balans år 2020 och begär 
utökad skattemedelsram utifrån beräknat underskott. Det beräknade 
underskottet har ökat med 12 mnkr sedan nämndens tidigare begäran 
om utökad skattemedelsram. 
 
Inför år 2020 har inte uppkomna kostnader under år 2019 kompense-
rats gällande flytt från Växthusstigen till Bataljonsvägen avseende 
tillkommande boendeplatser inom omsorgen om funktionshindrade. 
 
Kommunstyrelsen har inte budget i sin ram 2020 som kan fördelas 
till förvaltningen som tidigare år. Kommunstyrelsen har enbart signa-
lerat till politiken eventuella behov 2021 och avstämning kvarstår för 
2020. 
 
Enligt gällande regelverk och principer vid utökning av tillkom-
mande boendeplatser samt kapitalkostnader avseende verksamhets- 
och arbetsmiljöanpassningar i kommunens fastigheter har förvalt-
ningarna fått 100 procent av verksamhetskostnaderna och 2/3 av hy-
reskostnaderna kompenserade. Utifrån regelverket föreslår förvalt-
ningen att nämnden begär 1,4 milj kr i utökad budgetram för 2020. 
 
Måluppfyllelse 
Vad gäller måluppfyllelsen konstaterar förvaltningen att endast två 
mål av elva kommer att uppnås under året. Coronakrisen påverkar 
möjligheten till att nå flera av målen. Osäkerheten kring krisens om-
fattning och längd gör det också svårt att bedöma måluppfyllelsen på 
ett par års sikt. För målet Andelen unga flickor och pojkar som an-
vänder droger ska minska har ingen bedömning av måluppfyllelse 
gjorts på grund av att indikatorn inte kan mätas. Förvaltningen före-
slår därför att indikatorn Andelen ungdomar som har bedömts ha ett 
riskbruk/missbruk utgår. Det leder i sin tur till att uppföljningen av 
målet blir svårt, men förvaltningen bedömer att målet ändå bör vara 
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kvar. 
 
Överläggning 
Anette Ståby, Peter Timståhl och Anders Sjölander redovisar ärendet 
och svarar på ledamöternas frågor. 
 
Magnus Haak (S) efterfrågar mer detaljerade beskrivningar på siff-
rorna och att de kunde delges innan sammanträdet. Anette Ståby sva-
rar att mer detaljerade underlag kommer att presenteras till nästa 
nämndssammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
05-06, § 29. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-05-15. 
 
Uppföljning av beslut 
Förvaltningen följer upp ekonomin månadsvis. Nämnden får en må-
nadsrapportering åtta gånger per år. Därutöver tillkommer två delårs-
rapporter, en i april och en i augusti, samt ett bokslut. 
 
_ _ _ _ 
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§ 72  Intern kontrollplan - delrapport 1, 2020 
(IAN-2020-00016) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna delrapport 1, 2020. 
 
Ärendet 
Delrapport utifrån uppföljning av nämndens interna kontrollplan för 
2020. 
 
Nämnden har fattat beslut om en intern kontrollplan för 2020. Upp-
följning av denna ska redovisas för nämnden i samband med delårs-
rapporter och årsredovisning. I planen för 2020 ingår att följa upp: 
- Uppföljning av verksamheterna, resultat/ekonomi 
- Överlämnande av ärenden mellan och inom verksamheter 
- Omorganisationsarbetet 
 
Förvaltningens överväganden  
Förvaltningen har utifrån den interna kontrollplanen påbörjat att ut-
föra de kontrollmoment som finns angivna i planen. Denna kontroll 
visar följande: 
 
Uppföljning av verksamheterna, resultat/ekonomi 
I den interna kontrollplanen fanns en farhåga om otillräcklig ekono-
misk styrning och att målen inte skulle uppnås. Fokus på vad som 
skulle följas upp var prognossäkerheten och genomförande av bespa-
ringar. 
 
- Ekonomerna har, tillsammans med verksamhetscheferna, träffat alla 
enhetschefer för att gå igenom ekonomin inom respektive enhet inför 
delårsrapport 1. 
 
- Ekonomichefen följer regelbundet om beslutade besparingar med 
ledningsgruppen. 
 
- Prognosen kvarstår mellan mars och april. Dock stor osäkerhet hur 
Coronakrisen, och de åtgärder som vidtas, kommer påverka förvalt-
ningens ekonomi. Därmed också en osäkerhet i prognosen. 
 
Överlämnande av ärenden mellan och inom verksamheter 
Det finns personer inom daglig verksamhet som är aktuella både 
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inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Individ- och arbetsmark-
nadsförvaltingen. Det fanns en farhåga att dessa riskerade hamna 
mellan stolarna och på så sätt fara illa. Hittills har inte farhågorna 
infriats: 
 
- Ansvariga chefer bedömer att dialogen mellan förvaltningarna fun-
gerar mycket bra när det gäller personer inom daglig verksamhet. 
Samarbetet fungerade bra när det gällde nedstängning av verksam-
heter i samband med Coronakrisen. 
 
- Det negativa (som inte rör samarbetet) är att personer nu under Co-
ronakrisen går miste om en verksamhet som är viktig för deras välbe-
finnande. 
 
Omorganisationsarbetet 
I den interna kontrollplanen fanns en farhåga att arbetet med omor-
ganisationen skulle leda till för hög arbetsbelastning för nyckelperso-
ner inom förvaltningen. Hittills har farhågorna inte infriats: 
 
- Sjukskrivningarna ökade kraftigt i mars, men lägre sjukfrånvaro i 
april. Fortfarande dock hög inom några verksamhetsområden. 
 
- Sjukskrivningarna hittills bedöms inte bero på omorganisationen. 
 
- Verksamhetscheferna bedömer att sjukskrivningarna i mars var 
p.g.a. åtgärder som vidtagits p.g.a. Covid-19-pandemin. Tillbaka-
gången i april beror till största delen på att många arbetar hemifrån. 
Det går att göra även om man har symptom. 
 
- Det som hittills skapat en viss stress som skulle kunna leda till sjuk-
skrivningar bland nyckelpersoner är beslutade besparingar, tänkbara 
framtida besparingar (P300) samt Coronakrisen. Dock inget som ty-
der på att det hittills har lett till sjukskrivningar. 
 
Överläggning 
Anders Sjölander redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
05-06, § 30. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-05-14. 
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Uppföljning av beslut 
En delrapport redovisas i samband med delårsrapport 2 i september. 
 
_ _ _ _ 
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§ 73  Nya lokaler för Slink In 
(IAN-2020-00173) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att förvaltningen kontaktar Drakfastigheter och Kultur- och fritids-
förvaltningen för en vidare dialog kring Kårhuset, med en avrappor-
tering till arbetsutskottet 2020-06-11 och till nämnden 2020-06-17. 
 
Ärendet 
Från och med 2020-05-31 står verksamheten Slink in utan lokal. För-
valtningen har sedan tidigare klart att den tidigare lokalen på Villaga-
tan, Solgläntan, kan användas tillfälligt men också kännedom om att 
dessa lokaler inte fungerade enligt önskemål då man också flyttat 
ifrån dem. 
 
Socialtjänsten är nu erbjuden nya lokaler för Slink in i Kårhuset. Lo-
kalerna bedöms utifrån läge och att det är kommunens egna lokaler 
som ett mycket bra alternativ. Enhetschef och representanter från 
Drakfastigheter har tillsammans gått igenom och tagit fram en plan-
lösning som skulle fungera. Denna innebär att vissa ombyggnationer 
behöver genomföras. Kostnaden för ombyggnad finns inte budgete-
rad och är inte möjlig att finansiera under innevarande år med de me-
del som finns varför politiskt beslut bedöms nödvändigt om kostna-
den skall godkännas eller ej. 
 
Fördelen med att investera i Kårhuset är att ge verksamheten en möj-
lighet till permanent lösning. Slink in har flyttat många gånger och 
även lösningen på Villagatan är tillfällig då det enligt detaljplan skall 
byggas en förskola där. Den risk som ses är vilka besparingar som 
förvaltningen kommer behöva göra utifrån Projekt 300 och hur det 
kan påverka verksamheten. 
 
Slink in har enligt plan stängt under juli månad och en flytt kommer 
oavsett lokal att vara möjlig i augusti. Då verksamheten inte kan vara 
kvar i nuvarande lokal efter 2020-05-31 kommer verksamheten att ha 
sommarstängt både under juni och juli månad. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frå-
gor.  
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Denise Wallén informerar att kultur- och fritidsförvaltningen även är 
intresserade av Kårhusets lokaler, men där säger man att en samloka-
lisering inte är möjlig. 
 
Ordföranden föreslår att förvaltningen kontaktar Drakfastigheter och 
Kultur- och fritidsförvaltningen för en vidare dialog kring Kårhuset, 
med en avrapportering till arbetsutskottet 2020-06-11 och till nämn-
den 2020-06-17. 
 
Förslaget blir också nämndens beslut.   
 
Protokollsanteckning 
(M), (L) och (KD) bifogar en protokollsanteckning: ”Vi ser gärna att 
Drakfastigheter presenterar ytterligare alternativ (minst tre) till kom-
mande nämnd i juni, vi ser positivt på Solgläntan som en övergångs-
lösning. Vi ser Kårhuset som ett icke alternativ” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-20. 
 
_ _ _ _ 
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§ 74  Avrapportering av uppdrag gällande an-
passning av personal på boenden 
(IAN-2020-00007) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att redovisningen av personalbemanningen flyttas till nämndens 
sammanträde 2020-06-17 tillsammans med kompletterande redovis-
ningar.  
 
Ärendet 
Vid Individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-01-29 
fick förvaltningen i uppdrag att se över bemanningen på samtliga bo-
enden och beskriva hur denna skulle anpassas. 
 
Socialpsykiatrin 
Rörande socialpsykiatrin så gjordes en översyn 2019 utifrån bespa-
ringskrav från socialförvaltningen. Översynen gjordes av biträdande 
verksamhetschef tillsammans med enhetschef, schemaexpert och 
ekonomichef. Någon minskning av personal var inte möjlig utifrån 
målgruppens behov av personal dygnet runt, särskilt vårdkrävande 
personer på Bataljonsvägen (Huntington Corea) och schematekniska 
lösningar. 
 
Någon ny översyn har inte gjorts då verksamheterna i stort är oför-
ändrade. Den justering som trots detta görs from april 2020 är att en 
dagtidstjänst på Toppstigen tas bort. Övriga tjänster är nödvändiga 
för att få ihop det schemateknisk men aktuell tjänst bedöms kunna tas 
bort då den avser dubbelbemanning och boendet har reducerats med 
tre st boende. Neddragningen påverkar även Skolgatan då viss del av 
tjänsten är förlagd där.  
 
Missbruk 
Inom missbruk har vi tre boenden. Två är kopplade till öppenvården 
och bemannas av personal dygnet runt med sovande natt. På SBC 
Axvägen är personalen normalt ensam och endast gemensam tid en 
gång/vecka är avsatt för ATP/gruppträff. På SBC Skönsbergsvägen 
förekommer viss dubbelbemanning men inte i sådan omfattning att 
någon tjänst kan dras in och fortsatt ha personal dygnet runt. Detta 
bedöms vara nödvändigt för att vi ska kunna jämställa vår egen be-
handling vid vård vid behandlingshem. 
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Till sist har vi sett över bemanningen på Kalmarvägens stödboende. 
Här jobbar man ensam på natten men inte på dagtid. Utifrån mål-
gruppen där samsjuklighet är vanligt förekommande bedöms inte 
minskning av personalen vara möjlig både utifrån ett arbetsmiljöper-
spektiv och för att tillgodose de placerades behov av stöd. 
 
På samtliga boenden har personalen också distansstöd till tidigare 
boende el. de som flyttat till träningslägenhet. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frå-
gor.  
 
Ordföranden ber att förvaltningen mejlar ut den tidigare redovisning-
en till nämndens ledamöter samt föreslår att redovisningen av perso-
nalbemanningen flyttas till nämndens sammanträde 2020-06-17 till-
sammans med kompletterande redovisningar.  
 
Förslaget blir också nämndens beslut.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-18. 
 
_ _ _ _ 
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§ 75  Inrättandet av tjänst som placeringskoordi-
nator 
(IAN-2020-00191) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att en tjänst som placeringskoordinator inom verksamheten Barn, 
unga och familj inrättas. 
 
Ärendet 
Förvaltningen föreslår att en tjänst som placeringskoordinator inom 
verksamheten Barn, unga och familj inrättas. Syftet med tillsättning-
en av tjänsten är ett led i verksamhetens pågående arbete att minska 
antalet externa placeringar. För att nå det strategiska målet med ”stöd 
och hjälp nära” och därmed minska antalet externa placeringar och 
förkorta nödvändiga placeringar, ser förvaltningen behov av en 
funktion som har en övergripande bild av kommunens placeringar 
och som håller i det strategiska arbetet med att i alla lägen inför even-
tuell placering, i första hand överväga öppenvårdslösningar och 
hemmaplanslösningar. 
 
Förvaltningens överväganden 
Inflödet av nya ärenden inom verksamheten Barn, unga och familj 
har under flera år successivt ökat i omfattning. Antalet barn som oro-
sanmäls har fördubblats sedan slutet av 2010-talet, vilket genererar 
ett ökat antal utredningar. Detta har i sin tur lett till ett ökande antal 
barn och föräldrar också beviljas bistånd i olika former. Den vanlig-
aste insatsen är någon form av öppenvård men många bedöms vara i 
behov av mer ingripande insatser i form av placering, antingen i fa-
miljehem eller i HVB (Hem för vård och boende). 
 
I diagram 1 nedan framgår utvecklingen av totala antalet 1aktuali-
seringar till socialtjänsten perioden 2014 - 2019. Den största ökning-
en av antalet aktualiseringar har skett inom barnområdet som ökade 
från 1566 år 2014 till 4392 år 2019. En liknande utveckling ses i hela 
landet. När det gäller barn så är en klar majoritet av aktualiseringarna 
orosanmälningar. Drygt 95 % av aktualiseringarna är orosanmälning-
ar och i huvudsak kommer de från andra myndigheter som skola, po-
lis och hälso- och sjukvård. Viktigt att komma ihåg är att varje anmä-

                                                 
1 Aktualiseringar innebär såväl anmälan, ansökan eller på annat sätt som social-
tjänsten får kännedom om ärenden 
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lan registreras vilket innebär att det på ett barn kan inkomma flera 
orosanmälningar. 
 
Diagram till 1 
 
Alla aktualiseringar leder inte till att utredning inleds och ser man till 
aktuell statistik för 2019 så inleds utredning i 34 % av aktualisering-
arna. Om man däremot tittar på antalet unika individer så inleds ut-
redning i 64 % av aktualiseringarna. Av dessa beviljas sedan 44 % av 
barnen och familjerna någon form av insats. Som nämndes tidigare är 
öppenvård den vanligaste insatsen (73 %) medan 27 % får beslut om 
placering.  
 
I tabell 1 nedan framgår antalet unika barn som är och varit placerade 
perioden 2014 – 2019.  Antalet barn och unga som placeras i familje-
hem har legat relativ konstant genom åren medan antalet barn som 
placeras på HVB har ökat. När det gäller relationen till antalet in-
ledda utredningar och placeringar kan man konstatera att även om 
antalet HVB-placeringar har ökat ligger de relativt konstant i jämfö-
relse med inflödet och antalet inledda utredningar. Det är ca 8 % av 
alla inledda utredningar som leder till en insats i form av HVB-
placering både för 2014 och 2019. När det gäller placering i familje-
hem så har andelen, i relation till antalet inledda utredningar, minskat 
från 11 % till 8 % för 2014 respektive 2019.  
 
 
 

Tabell 1 
År Familjehem HVB 
2014 97 71 
2015 108 68 
2016 119 64 
2017 111 77 
2018 97 91 
2019 97 92 

 
Både professionen och politiken har lyft frågan om att minska antalet 
externa placeringar, framförallt placeringar i HVB. För att det arbetet 
ska vara framgångsrikt krävs i första hand att verksamheten har väl 
fungerande alternativ till placeringar, vilket ofta innebär öppenvård 
och eller s.k. hemmaplanslöningar. Majoriteten av de insatser som 
beviljas idag är redan idag öppenvårdsinsatser, men det som framför-
allt saknas och behöver utvecklas är mer avancerade öppenvårdsin-
satser. Parallellt med att utveckla öppenvården finns även ett behov 
av att kvalitetssäkra de placeringar som görs samt att dessa följs upp 
kontinuerligt.  
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Tidigare och pågående åtgärder 
Redan 2019 inrättades en tjänst som placeringskoordinator med fokus 
på att bevaka avtalen mellan socialtjänsten och HVB. I rollen ingår 
bl.a. att utarbeta riktlinjer och rutiner vid externa placeringar, att be-
vaka att avtal och överenskommelser följs, att ansvara för att ramav-
talen följs, föra statistik samt att medverka som förvaltningens repre-
sentant vid upphandlingar. 
 
En stor del av placeringskoordinatorns arbetstid har ägnats åt samtal 
med HVB-företagen där både dygnspris men även uppsägningstid 
mm har förhandlats. Placeringskoordinatorns arbete har varit fram-
gångsrik och placeringskostnaderna för socialtjänsten har minskat 
med uppskattningsvis 1,8 milj kr för 2019. En prioritering av arbets-
uppgifterna för nuvarande placeringskoordinator har varit nödvändig, 
och inneburit ett fokus på HVB-placeringar både för barn, unga och 
vuxna. Däremot har inte placeringar i familjehem prioriterats.  
 
En annan viktig pågående åtgärd är utveckling av mer avancerad och 
evidensbaserad öppenvård. Verksamhetschefen har uppdragit åt kva-
litet- och metodsamordnaren att tillsammans med verksamheten att ta 
fram förslag på vilka insatser som krävs samt kostnader för detta. 
Detta arbete kommer att presenteras för nämnden hösten 2020.  
 
Uppdraget för ytterligare en placeringskoordinator 
Den nya tjänsten som placeringskoordinator som föreslås kommer att 
ha fokus på barn och unga och omfatta både HVB- och familjehems-
placeringar. Till skillnad mot den placeringskoordinator som redan 
finns kommer denna tjänst att ha fokus på att undvika och hitta andra 
lösningar istället för placera. Viktigt att betona att placera ett barn 
eller ungdom fortfarande måste vara ett alternativ när andra åtgärder 
enligt professionen inte bedöms lämpliga. Det handlar om att hitta en 
insats som svarar mot barnet och familjens behov. Därför är utveckl-
ingen av mer avancerade och evidensbaserade insatser en förutsätt-
ning för att lyckas med uppdraget.  
 
Förutom att vara involverad i aktuella ärenden ska placeringskoordi-
natorn även arbeta med följande. 
 
• Kartläggning av nuläget - exempel på frågeställningar som bör 

belysas är; När, i vilket skede och vid vilka behov, i vilka situat-
ioner blir placering i familjehem respektive HVB aktuellt? När 
används hemmaplanslösningar respektive externa placeringar i 
familjehem och HVB? Vilka hemmaplanslösningar saknas? I 
vilken omfattning har öppna insatser prövats innan placering?  
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• När placering bedöms nödvändig, skapa rutiner för att redan i 

samband med att placering inleds, påbörja process för planerad 
hemflytt. 
 

• Identifiera behov av behandlings/stödinsatser och medverka i 
utvecklingen av hemmaplanslösningar. 
 

• Utarbeta kunskapsstöd till verksamheten inför övervägande om 
placeringar. 
 

• Utveckla samverkan med övriga aktörer i syfte att förebygga 
placering och erbjuda hemmaplanslösningar. Speciellt koppla till 
BUP och LSS. 

 
Överläggning 
Denise Wallén och Eva Leijon redovisar ärendet och svarar på leda-
möternas frågor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-18. 
 
Uppföljning av beslut 
Uppföljning av arbetet december 2020 med fokus på den kartlägg-
ning som ska göras av nuläget. 
_ _ _ _ 
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§ 76  Ändring av arbetstidsmodell 6:2 
 (IAN-2020-00178) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga informationen den till hand-
lingarna. 
 
Ärendet 
Eva Leijon informerar om ändring av arbetstidsmodellen 6:2, ett två-
delat uppdrag med beslut att dra in 6:2-modellen för samordnare där 
förvaltningen kommer att påbörja arbetet med risk- och konsekvens-
analys. Den andra delen av uppdrag är översynen av 6:2 för social-
sekreterare där det arbetet kommer att påbörjas inom kort. 
 
Överläggning 
Eva Leijon redovisar ärendet.  
 
Nämnden kommer att få en närmare redovisning av ärendet till sam-
manträdet den 30 september.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 2020-
05-06, § 32. 
 
_ _ _ _ 
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§ 77  Redovisning av samordning av verksam-
heter 
(IAN-2020-00007) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att förvaltningen får uppdraget att till nästa nämndssammanträde ge 
en överskådlig redovisning över vilka verksamheter som liknar 
varandra samt vilka besparingar som samordningen kan ge. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden gav vid sitt sammanträde 
2020-01-29, § 28, förvaltningen i uppdrag att till Tertial 1 återkomma 
med en redovisning av vilka verksamheter som är likadana och kan 
samordnas samt vilken besparing det ger. 
 
Bakgrund 
Inom Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer alla typer 
av daglig verksamhet inklusive förvaltningens arbetsträningsarenor 
att organiseras under samma verksamhetschef. Syftet med samord-
ning är att öka möjligheterna att erbjuda en högre kvalitet i verksam-
heterna och att även kunna göra ekonomiska samordningsvinster. 
2020-10-01 är samtliga chefer på plats på sina nya arbetsställen. De 
chefer som ska ansvara för de dagliga verksamheterna inklusive ar-
betsträning har därefter i uppdrag att göra en översyn av verksamhet-
erna.  
 
Överläggning 
Håkan Norberg redovisar ärendet.  
 
Ordföranden föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa 
nämndssammanträde ge en överskådlig redovisning över vilka verk-
samheter som liknar varandra samt vilka besparingar som samord-
ningen kan ge. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-18. 
_ _ _ _ 
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§ 78  Beslut om fortsatt stängning av daglig verk-
samhet 
(IAN-2020-00147) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att all daglig verksamhet enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § 
punkt 10 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) håller fortsatt stängt till och med 2020-09-01, 
 
att förvaltningsdirektör får besluta om daglig verksamhet kan öppna 
tidigare, 
 
att den som har deltagit i daglig verksamhet ska få habiliteringser-
sättning utbetald under tiden som den dagliga verksamheten är stängd 
förutom under fyra veckor under sommarperioden då den dagliga 
verksamheten sedan tidigare planerat att hållas stängd, samt 
 
att beslutet om rätt till habiliteringsersättning gäller retroaktivt från 
den 2 april 2020.  
 
Ärendet 
Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att 
spridningen av sjukdomen Covid-19 är en pandemi. Coronaviruset 
förekommer nu i alla kommuner i Västernorrlands län. Enligt Folk-
hälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska "alla verksam-
heter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smitt-
spridning av Covid-19". Vidare har Folkhälsomyndigheten bland an-
nat rekommenderat att människor som tillhör riskgrupp ska begränsa 
sina sociala kontakter och att arbetsgivare bör se till att personal hål-
ler avstånd till varandra och om det är möjligt arbetar hemifrån. En 
del personer med funktionsnedsättningar tillhör de riskgrupper som 
är extra utsatta för coronaviruset. I kommunens dagliga verksamheter 
deltar individer som tillhör riskgrupper för sjukdomen Covid-19. 
 
Den 30 mars 2020 fattade Individ- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande, Christiane Rüdiger (V), beslut om temporär stängning av 
daglig verksamhet enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § punkt 
10 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ansvarig för verksamheten fick i uppdrag att besluta om 
lämplig dag för stängning vilket blev den 2 april 2020. Beslut om 
stängningen av den dagliga verksamheten fattades för att minska 
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smittspridningen av Coronaviruset och för att skydda personerna som 
har daglig verksamhet. Då smittspridningen av Covid-19 fortfarande 
pågår bedöms det vara nödvändigt att den dagliga verksamheten hål-
ler fortsatt stängt. Sammanlagt berörs ungefär 400 personer i 
Sundsvalls kommun som har sysselsättning i daglig verksamhet inom 
LSS och inom socialpsykiatrin. Vanligtvis håller den dagliga verk-
samheten stängt under fyra veckor under sommarperioden. Att den 
dagliga verksamheten håller stängd innebär att beviljade beslut inte 
kan verkställas.  
 
Nämnden är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och om-
sorg (IVO) om beslut enligt LSS inte är verkställda inom tre månader 
från beslutsdatum. Beslut som verkställts men sedan avbrutits och 
inte verkställts inom tre månader från avbrottsdatum ska också rap-
porteras till IVO. Beslut som inte verkställs eller där det blir ett av-
brott i verkställigheten och beslutet inte verkställs igen inom tre må-
nader på grund av stängningen av verksamheterna kommer att rap-
porteras till IVO.  
 
Kommunen betalar ut habiliteringsersättning till de som deltar i dag-
lig verksamhet. Ordinarie habiliteringsersättning i Sundsvalls kom-
mun är 36 kronor per dag för heltidsnärvaro och 25 kronor per dag 
för deltidsnärvaro. För de som deltar i daglig verksamhet via soci-
alpsykiatrin är ersättningen 6 kronor per timme.  
 
Förvaltningen föreslår i sitt tjänsteutlåtande att Individ- och arbets-
marknadsnämnden beslutar att all daglig verksamhet håller fortsatt 
stängt till och med 2020-09-01 samt att förvaltningsdirektör får be-
sluta om daglig verksamhet kan öppna tidigare. Beslutet om stäng-
ning av de dagliga verksamheterna kan förlängas av nämnden bero-
ende på utvecklingen av smittspridningen av Coronaviruset. Vidare 
föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att deltagare i daglig 
verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning under perioden som 
de dagliga verksamheterna är stängda förutom under fyra veckor un-
der sommarperioden då den dagliga verksamheten sedan tidigare pla-
nerat att hållas stängd. Beslutet föreslås gälla retroaktivt från den 2 
april 2020 då förvaltningen stängde de dagliga verksamheterna. 
Överläggning 
Håkan Norberg redovisar ärendet.  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-15. 
_ _ _ _ 
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§ 79  Integrations- och mångfaldsstipendium 
2020 
(IAN-2020-00125) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att som mottagare av 2020 års Integrations- och mångfaldsstipen-
dium tilldela Moa Orsén och föreningen SIA (Systerskap, Integrat-
ion, Aktivitet). 
 
-------------- 

Jäv 
Kurdistan Kasem (S) är jäv i ärendet och deltar inte vid handlägg-
ningen av ärendet.  
 
-------------- 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2001-04-23 att instifta ett årligt integ-
rations- och mångfaldsstipendium på 10 000 kr att utdelas på nation-
aldagen. Syftet med priset är att uppmuntra dem som engagerar sig, 
belöna och uppmärksamma nytänkande och goda exempel i integrat-
ions- och mångfaldsarbetet samt inspirera och stimulera fler att ar-
beta för ett integrerat Sundsvall. 
 
Stipendiet för 2020 har annonserats i lokalpress samt på kommunens 
hemsida.  
 
Bakgrund 
Det har kommit in sju nomineringar/förslag på kandidater till förvalt-
ningen. 
 
• Sidsjöloppet 
 
Ur ansökan/förslag framkommer följande: 
 
Integrationen börjar där människor möts. Den ståndpunkten utgår 
Internationella föreningen från i sitt arrangemang av Sidsjöloppet. Vi 
är övertygade om att föreningar kan ha positiv inverkan på integrat-
ionsprocessen för nyanlända Sundsvallsbor. Fysisk rörelse, idrott och 
kulturevenemang är en särskilt bra blandning för att skapa naturliga 
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möten mellan många människor med olika bakgrund, många med den 
gemensamma nämnaren att vara bosatta i Sundsvall. Vi är stolta över 
samarbetet med aktörer inom offentliga, privata och ideella sektorer. 
Tillsammans bidrar man till ett mer inkluderande Sundsvall.  
 
Sidsjöloppet handlar om att minska avståndet mellan Sundsvallsbor 
oavsett deras bakgrund. Här kan du mötas, samtala, springa eller gå i 
en naturskön miljö. Sidsjöloppet är gratis arrangemang för att göra 
det möjligt för så många som möjligt att delta. Sidsjöloppet kommer 
att arrangeras för tionde gången den 30 maj 2020, om vi inte måste 
ställa in på grund av samhällets rekommendationer för att stoppa 
spridningen av coronaviruset och Covid-19. 
 
För att få fler att våga delta har vi valt att sänka trösklarna, genom att 
vara gratis för alla och erbjuda alla som helst bara vill röra på sig 
välja bort tidtagning.  
 
Motivering:  
Integrationen börjar där människor möts. Sidsjöloppet är en aktivitet 
som uppskattas av många och kan ha positiv inverkan på integrat-
ionsprocessen för nyanlända Sundsvallsbor. Fysisk rörelse, idrott och 
kulturevenemang är en särskilt bra blandning för att skapa naturliga 
möten mellan många människor med olika bakgrund, många med den 
gemensamma nämnaren att vara bosatta i Sundsvall.  
Sidsjöloppet nomineras av Raage Haji. 
 
• Back2Basics 
 
Ur ansökan/förslag framkommer följande: 
 
Jag nominerar aktiviteten Back2Basics, GIF Sundsvall för Integrat-
ions- och mångfaldsstipendiet.  
 
Motivering: 
GIF Sundsvall skapade med Back2Basics ett riktmärke för hur id-
rottsföreningars samhällsarbete kan se ut. Under mer än femton år 
har de manifesterat det genom att hela tiden utveckla Back2Basics 
från bra till bättre där förutom de integrerande effekterna bidrar verk-
samheterna i Nacksta, Ljustadalen och Bredsand till fysisk-, kognitiv-
, mental-, social-, motorisk-, moralisk- och språklig utveckling. Med 
aktiviteter både efter skolan och på skollov med bredd från idrott till 
kultur är utbudet, uppslutningen och uthålligheten imponerande och 
något fler borde känna till och ta del av. 
 
Back2Basic nomineras av Tomas Jonsson. 
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• Kurdistan Kasem 
 
Ur ansökan/förslag framkommer följande: 
 
Kurdistan jobbar på Servicecenter Administrativa Kundtjänst och är 
värdinna/receptionist i kommunhusets reception. Med sin service-
glädje och sina breda språkkunskaper välkomnar och hjälper Kurdis-
tan varje dag medborgare och besökare till vårt kommunhus och bi-
drar till att fler upplever kontakten med kommunen positivt och den 
svenska byråkratin mer begriplig. 
Motivering: med sin ödmjukhet och vänlighet genomsyrar hennes 
bemötande och vi ser och upplever dagligen vilken fantastisk skillnad 
Kurdistan gör i vår vardag med sin stora interkulturella kunskap och 
värme. 
 
Kurdistan Kasem nomineras av Åsa Malm. 
 
• Fáten Nilsson 
 
’Ur ansökan/förslag framkommer följande: 
 
Motivering: 
Fáten är en brobyggare av stora mått och av många variabler. Hon 
bygger broar lite överallt – i sitt privatliv där hon med sin mångsprå-
kighet och sociala förmåga, välkomnar och introducerar människor in 
i det svenska samhället och in i en social samvaro. I sitt yrkesliv har 
hon byggt många broar mellan människan och näringslivet. Under 
tiden hon drev företag inom tolkservice, anställde hon många nyan-
lända men var också mån och mångfald på annat sätt. 
 
Under sin tid på Länsstyrelsen drev hon framgångsrikt projekt för att 
hjälpa nyanlända bli entreprenörer och nu i sitt nya arbete på Teknik-
utbildarna arbetar hon med kunskapsvalidering och yrkesutbildning 
för bl.a. utrikesfödda. 
 
Fáten vet att integration inte bara handlar om att komma i jobb och 
försörja sig själv, hon att det behövs utsträckta händer från oss som 
redan är etablerade i det svenska samhället för att mötas – det är det 
som är integration. 
 
Fáten sträcker verkligen ut handen för integrationen och mångfalden 
i Sundsvall. 
 
Faten nomineras av Cathrin Eliasson. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-05-28 31 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
• Thomas Axelsson 
 
Ur ansökan/förslag framkommer följande: 
 
Thomas ansvarar för yrkesplattformen Kök & Restaurang vid Navi-
gator, Vuxenutbildningen. Yrkesplattformen är en arbetsplats för 
människor som gör praktik för att arbetsträna, lära sig ett yrke och 
utveckla det svenska språket. På yrkesplattformen är deltagarna både 
svenskfödda och utrikesfödda och får utbyte av varandras kultur och 
kunskaper. Likaså de kunder som besöker. Thomas arbete är fyllt 
med mod, öppenhet och helhetssyn. Alla deltagare på yrkesplattfor-
men ges lika möjligheter att utvecklas och han har alltid deltagarnas 
framtid mot arbete och studier i fokus. En av Thomas styrkor är hans 
helhetssyn där han alltid söker och ser framtida möjligheter för de 
personer han möter. Att alla på ett grundligt sätt får lära sig yrkesfär-
digheter, service och bemötande. Han använder sitt breda kontaktnät 
av såväl kollegor som egna privata relationer. Allt för att deltagarna 
ska få vidareutvecklas och nå egen försörjning. 
 
Thomas Axelsson nomineras av Arbetskamraterna på Stöd och väg-
ledning /Cathrin, Nathalie, Åke, Ana, Tobias, Maria. 
 
• Ola Lindström 
 
Ur ansökan/förslag framkommer följande: 
 
Ola nominerar sig själv till denna utmärkelse då jag varje dag jobbar 
för ökad kännedom och strävan för mångfald i vår kommun, både i 
arbetslivet på skolan som i privatlivet genom sociala medier. 
 
Det senaste projektet på Ankarsviks skola där han jobbade som resurs 
och fritidsledare, var att i några veckor jobba i åk 2 med antimob-
bingtema. Avslutningsvis producerade de en musikvideo där eleverna 
fick skriva olika manus och även spela i den. Att få gå ut ur sig själv 
och spela någon annan, även om det är den som utför det dåliga, trig-
gar alla sinnen att motverka mobbningen på skolgårdarna. 
 
Här är länk till den video som producerades med Måns Zelmerlöws 
Heroes som grund. https://youtu.be/l3-L6epGyT4 
 
Om Ola vinner dessa 10 000 kr så blir det en grundplåt för att han 
skall kunna åka till Kenya i oktober för att jobba med HIV-drabbade 
barn i ett halvår. 
 

https://youtu.be/l3-L6epGyT4
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Ola Lindström nominerar sig själv. 
 
• Moa Orsen 
 
Ur ansökan/förslag framkommer följande: 
 
Moa Orsen har startat upp föreningen SIA (Systerskap Integration 
Aktivitet) i Sundsvall. SIA är ett ideellt community vars syfte är att 
främja integration i Sundsvall. Detta genom att bedriva olika aktivite-
ter för kvinnor över arton år. Verksamheten skall bedrivas ideellt av 
kvinnor för kvinnor i behov av integrationsmöjligheter i samhället. 
Syftet är att skapa gemenskap, erhålla en mötesplats och bidra till 
lärande och förståelse mellan olika kulturer i samhället.   
 
Ansökningarna har gåtts igenom och värderats. Frivilligt arbete med 
Mångfald och integration samt individens utveckling ligger i tiden, 
mötet mellan människor oavsett kulturell bakgrund är av de viktig-
aste faktorerna för en bra integration i samhället. 
 
Överläggning 
Saleh Dirawi redovisar ärendet där förvaltningen föreslår Moa Orsén 
och föreningen SIA(systerskap, Integration, Aktivitet) som 2020 års 
Integrations- och mångfaldsstipendium.  
 
Motiveringen lyder: 
”Stipendium tilldelas en grupp ideella  eldsjälar som på olika sätt har 
främjat integrationen och skapat bättre livskvalité för nyanlända 
kvinnor i Sundsvall.  
Genom ideella insatser och stort engagemang bidrar SIA till att stärka 
kvinnornas självkänsla och öka förståelse och respekt mellan kvinnor 
från olika kulturer. De bidrar också till att underlätta integrationsar-
betet i Sundsvalls kommun”. 
  
Marcus Hellström (L) samt övriga ledamöter i nämnden bifaller för-
valtningens förslag samt att man uppmanar förvaltningen att se över 
stipendiets bestämmelser som berör nominering av kandidater.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-18. 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
05-06, § 28. 
_ _ _ _ 
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§ 80  Utmärkelse för mångfald i arbetslivet 2020 
(IAN-2020-00126) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att som mottagare av 2020 års Utmärkelsen för mångfalds i arbetsli-
vet tilldela Draghällans förskola i Bredsand. 
 
Ärendet 
Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration beslu-
tade 2008-02-27 att instifta en särskild utmärkelse för mångfald i ar-
betslivet att utdelas på nationaldagen. 
 
Syftet med en utmärkelse är att kommunen vill uppmärksamma bra 
och inspirerande mångfaldsarbete inom svenskt arbetsliv. Det är vik-
tigt att understryka att utmärkelsen är ett erkännande och ett upp-
märksammande av ett utmärkt och inspirerande mångfaldsarbete 
inom arbetslivet. 
 
Utmärkelsen för 2020 har annonserats i lokalpress samt på kommu-
nens hemsida.  
 
Bakgrund 
Det har inkommit fyra förslag på kandidater. 
 
• Gif Sundsvall 
Ur ansökan/förslag framkommer följande: 
 
Motivering: 
GIF Sundsvall verkar för mångfald på alla plan, från A-lag via ung-
domsverksamheten till föreningens olika samhällsengagemang. När 
det finns behov för samverkan för samhällsutveckling och mångfald, 
finns GIF Sundsvall oftast på plats och bidrar med kunskap och en-
gagemang. Där GIF Sundsvall inte alltid spelar fotboll i Allsvenskan 
är deras samhällsengagemang och arbete för mångfald alltid i All-
svensk klass. 
 
Gif Sundsvall nomineras av Tomas Jonsson. 
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• Nobina 
 
Ur ansökan/förslag framkommer följande: 
 
Mångfald för Nobina är att varje människa ska få vara öppen med 
vem hen är och välkomnas som unik individ 
 
Nobinas arbete speglar mångkulturen i samhället och arbetsplatsen 
ser andra språkkunskaper än svenska som en tillgång. Genom deras 
gedigna praktikplanering så får eleverna prova på olika delar i företa-
gets organisation där de träffar medarbetare/handledare från olika 
nationaliteter och professioner vilket ger goda förutsättningar till in-
tegration. Nobina arbetar med att vara en jämlik arbetsgivare när det 
gäller kön och religion o nationalitet vilket bidrar till integration och 
att vi inte får parallella samhällen.  
Nobinas värderingar respekt, omtanke och gott ledarskap syns även 
utanför Pride-veckan.  Ett kvitto på vårt framgångsrika arbete med 
HBTQ-frågor och mångfald är att Unionen utsåg Nobina som Sveri-
ges mest HBTQ-vänliga arbetsplats 2019. 
 
Nobina nomineras av Gun Karlsson. 
 
• Brasseri verket 
 
Brasseri verket har ett välkomnande och värdeskapande sätt tagit 
emot och tagit hand om eleverna från Altinska skolan. De har stöttat 
och hjälpt eleverna som individer både på den yrkesmässiga arenan 
men även utanför. Brasseri verket har sett eleverna som en tillgång 
och varit en viktig partner för skolan att lyckas med integrationsmå-
let. 
 
Brasseri verket nomineras av Martin Eriksson. 
 

• Draghällans förskola i Bredsand 
 
Arbetsplatsen Draghällans förskola i Bredsand har 12 avdelningar. 
Förskolan är föredömlig med 20 olika nationaliteter, som belyser 
mångfalden. Pedagogerna är serviceinriktade och har alltid barnen 
och deras familjer i fokus. Personalen är goda lyssnare och generösa i 
sitt bemötande, och många gånger stöttande i besvärliga situationer. 
Personalen på Draghällans förskola är värda den här utmärkelsen. 
 
Draghällans förskola nomineras av Inga-Lill Svedblom. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2020-05-28 35 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Ansökningarna har gåtts igenom och värderats. Arbetet med Mång-
fald och integration samt individens utveckling ligger i tiden, mötet 
mellan människor oavsett deras yrkes och kulturell bakgrund är av de 
viktigaste faktorerna för en bra integration i samhället. 
 
Överläggning 
Saleh Dirawi redovisar ärendet där förvaltningen föreslår att Draghäl-
lans förskola i Bredsand tilldelas som mottagare av 2020 års Utmär-
kelsen för mångfald i arbetslivet. 
 
Motiveringen lyder: 
”Stipendiet tilldelas en verksamhet som med stort engagemang med-
verkar till att bygga broar mellan människor. Deras verksamhet kän-
netecknas av ett berömvärt och värdefullt förhållnings- och arbetssätt 
som grundar sig på respekt, värme och nyfikenhet, utifrån alla män-
niskors lika värde. 
 
Utan åtskillnad betyder att människor oavsett etnisk, kulturell, social 
eller religiös bakgrund är välkomna och ska behandlas lika. Det är 
människans behov som ska vara i fokus och hon ska mötas med kär-
lek och respekt. 
 
Genom att överlämna utmärkelsen för arbete med mångfald i arbets-
livet vill Individ- och arbetsmarknadsnämnden uppmärksamma och 
uppmuntra Draghällans förskolas engagemang och framsynthet i 
mångfaldsarbetet”. 
 
Nämndens ledamöter bifaller förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-18. 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
05-06, § 27. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 81  Samverkan med den idéburna sektorn kring 
integrationsfrågor 
 (IAN-2020-00179) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen ska samverka med den 
idéburna sektorn gällande integrationsfrågor, samt 
 
att bjuda in representanter från den idéburna sektorn till regelbundna 
dialogmöten med representanter för Sundvalls kommun. 
 
Ärendet 
2019-02-25 beslutade kommunfullmäktige att Nämnden för Arbets-
marknad, Vuxenutbildning och Integration (NAVI) skall avveckla 
Rådet för integration och tillväxt senast 2019-12-31 samt att uppdra 
till Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) att hitta samverkans-
former med aktuella aktörer inom civilsamhället. 
 
Rådet för integration och tillväxt var ett rådgivande organ som till 
och med december 2019 var organisatorisk knutet till NAVI. Därefter 
har rådet avvecklats. 
 
I rådet ingick representanter från NAVI, verksamheterna Vuxenut-
bildning och Integration från Förvaltningen för Arbetsmarknads, 
Vuxenutbildning och Integration (Favi), Kultur- och fritidsnämnden 
samt från olika samhällsområden. Tanken var att dessa skulle fungera 
som oberoende och självständiga aktörer och utifrån bred erfarenhet, 
kompetens och kontaktnät kunna bidra med olika perspektiv. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-16 att bilda ett råd för integ-
rationsfrågor i Sundsvalls kommun. NAVI fick i uppdrag att tillsätta 
rådet som fick namnet Rådet för integration och tillväxt och det be-
slutades att rådet skulle bestå av ledamöter i NAVI. De skulle genom 
förbättrad dialog med viktiga aktörer såsom arbetsgivarorganisation-
er, religiösa samfund, föreningar, facken, bostadsföretagen och repre-
sentanter från tredje sektorn öka förutsättningarna för en god och 
lyckad integration. 
 
För att mejsla fram en passande framtida form för samverkansformer 
beslutade Rådet för integration och tillväxt att tre workshops med 
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berörda aktörer skulle hållas under 2019. Den första workshopen var 
med idéburna organisationer och föreningar. Den andra var med poli-
tiker och berörda förvaltningsdirektörer och den tredje hölls tillsam-
mans med målgruppen nyanlända. På dessa nivåer fördes samtal och 
diskussioner för att med berörda på bästa sätt kunna mejsla fram en 
samverkansform med den idéburna sektorn som alla parter såg posi-
tivt på. Det var också viktigt att tydliggöra behovet av samverkan och 
även förväntningarna från båda parter.  
 
Slutsatser utifrån dialogerna 
Utifrån dialogerna med de olika grupperna framkom att idéburna or-
ganisationer är samhällsaktörer som gör ett stort och viktigt arbete för 
nyanländas etablering och integration i Sverige. Ett exempel på detta 
är då de idéburna organisationerna under flyktingvågen år 2015 stöt-
tade upp kommunen i arbetet med att ta emot de personer som kom, 
inte bara vår kommun, utan till hela landet.  
 
En annan slutsats är att ett gott samspel och ökad samverkan mellan 
offentlig sektor och idéburen sektor skulle gynna en god samhällsut-
veckling i stort men framför allt i integrationsarbetet. I samverkan 
kan de idéburna organisationernas kompetens, kraft och engagemang 
att lyftas fram som ett viktigt komplement till Sundsvalls kommuns 
integrationsarbete. En samverkan ökar också möjligheterna för den 
enskilde och familjer att bli delaktiga i samhällslivet. 
 
Åsikter fanns om att kommunen, i samverkan mellan parterna, behö-
ver utveckla former och metoder för att underlätta och lyfta fram det 
civila samhällets betydelse inom integrationsområdet. Samordning 
för olika insatser inom området bör ske i dialog med kommunen och 
detta skulle både effektivisera och förnya olika arbetssätt. 
  
En önskan som framkom under dialogerna var en plattform för kom-
munen, näringslivet, kyrkor och det civila samhället där samverkan 
kan ske. För ytterligare förståelse önskar civilsamhället ett tydliggö-
rande av integrationsuppdraget bland aktörer i kommunens förvalt-
ningar, som på olika sätt kommer i kontakt med, eller berör nyan-
lända. Man anser också att allt integrationsarbete som görs i 
Sundsvalls kommun bör lyftas fram. Det fanns även en önskan om att 
bland berörda aktörer höja kompetensen i integrationsfrågor. 
 
Utöver detta framkom olika förslag på mer konkreta områden för 
samverkan. 
 
Förvaltningens överväganden 
Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och de dialoger som hållits 
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under 2019 ser förvaltningen det som önskvärt att bibehålla en regel-
bunden dialog med den idéburna sektorn även efter att Rådet för in-
tegration och tillväxt avvecklats. Individ- och arbetsmarknadsnämn-
den kan vara den nämnd som ansvarar för att en sådan dialog kom-
mer till stånd. Nämnden har dock ett begränsat ansvarsområde. Dia-
log som rör andra ansvarsområden, t.ex. kultur, fritid, skola, boen-
demiljöer, bör ske med representanter för de nämnder och förvalt-
ningar som ansvarar för dessa områden. Dessa representanter bör 
bjudas in när sådan dialog ska ske. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att det finns fler forum i kommunorga-
nisationen där integrationsfrågor diskuteras, t.ex. kommunens sociala 
hållbarhetsråd, men också dialoger med lokalsamhället i de av kom-
munen prioriterade kommundelarna. Frågor måste därför kanaliseras 
till rätt forum. Kommunens representanter kan utifrån dialogen ta 
med sig förslag och idéer som sedan får beredas på sedvanligt sätt 
inom kommunorganisationen. Kommunen kan också använda dia-
logmötena för att diskutera idéer och förslag som initierats inom 
kommunorganisationen. 
 
Överläggning 
Pia Söderlund redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
05-06, § 31. 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-29. 
 
_ _ _ _ 
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§ 82  Riktlinjer för kompiskort i Sundsvalls kom-
mun 
(IAN-2020-00160) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna Riktlinjer för kompiskort i Sundsvalls kommun,  
 
att revidering av riktlinjerna ska göras i samråd med vård- och om-
sorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, undantaget 
revidering som innebär begränsningar eller ökade kostnader, vilket 
ska beslutas i samtliga tre nämnder,  
 
att ovanstående beslut börjar gälla under förutsättning att kultur- och 
fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden fattar samma beslut, 
samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att under hösten 2020 återkomma 
kring ansvarsfördelningen mellan individ- och arbetsmarknadsför-
valtningen och vård- och omsorgsförvaltningen gällande handlägg-
ningen av Kompiskortet utifrån implementeringen av Treserva. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29, § 214, att kultur- och 
fritidsnämnden och socialnämnden2 ska ta fram riktlinjer för fram-
tagning av ett kompiskort3. Förvaltningarna för respektive nämnd har 
tillsammans arbetat med framtagning av dessa riktlinjer vilka nu går 
upp i nämnderna för beslut. 
 
Bakgrund 
I februari 2018 lämnade Patrik Gustavsson (M) och Alicja Kapica 
(M) in en motion till kommunfullmäktige angående införandet av ett 
kompiskort i Sundsvall. Motionärerna menade att när personer med 
funktionsnedsättningar ska ta del av kultur- och fritidsaktiviteter som 
tar en avgift för inträde/utövande så uppstår en ökad ekonomisk in-
sats om personen har en följeslagare. Kompiskortet tillåter att en föl-
jeslagare följer med utan kostnad för följeslagaren. 
                                                 
2 I och med nämndsdelningen 2020-01-01 delades socialnämndens ansvar upp på 
de två nya nämnderna, vård- och omsorgsnämnden och individ- och arbetsmark-
nadsnämnden.  
3 Kommunfullmäktige 2018-10-29, § 214, Motion (M) om kompiskort i Sundsvall 
(KS-2018-00209). 
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Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden fick motionen på re-
miss och kommunfullmäktige fattade följande beslut 2018-10-29: 
 
att kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden tar fram riktlinjer 
för framtagning av ett kompiskort. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Beslut i socialnämnden 2018-03-07, § 89, Motion (M) om kompis-
kortet i Sundsvall – svar på remiss. 
 
Beslut i kommunfullmäktige 2018-10-29, § 214, Motion (M) om 
kompiskortet i Sundsvall.  
 
Förvaltningens överväganden 
I arbetet med att framtagning av riktlinjer har förvaltningarna haft ett 
tätt samarbete och tagit tillvara på varandras kunskaper och erfaren-
heter. Det har även stämts av med respektive ledningsgrupp under 
arbetets gång. 
 
Kontakt har tagits med intresseorganisationer för att berätta om arbe-
tet med Kompiskortet och ta emot synpunkter i det fortsatta arbetet.  
 
Tanken med Kompiskortet 
Tanken med Kompiskortet är att vara en möjlighet för den som har 
en funktionsnedsättning att lättare ta del av olika kultur- och fritids-
aktiviteter genom att ha med sig en valfri följeslagare som stöd. Per-
sonen med funktionsnedsättning betalar den egna avgiften men för att 
inte bli belastad med ökade kostnader ska den som följer med gå in 
gratis, enligt principen ”gå två betala för en”. Detta motiverar också 
att själva Kompiskortet ska vara gratis att ansöka och erhålla. 
 
Till vilka vänder sig Kompiskortet 
Kompiskortet är tänkt att vända sig till personer med funktionsned-
sättning. Begreppet funktionsnedsättning är ett vitt begrepp och 
kommuner runt om i Sverige har valt olika lösningar angående vilka 
som kan ansöka om ett kompiskort. Kompiskortet kan fungera som 
ett steg på vägen mot ökad tillgänglighet. I vissa kommuner måste 
man ha insats enligt LSS, i andra räcker det att ha en referensperson 
som kan intyga att man har en funktionsnedsättning. Den målgrupp 
som förvaltningarna har kommit fram till är personer med insats en-
ligt LSS eller insats från kommunens socialpsykiatri. Genom detta 
når vi en relativt stor målgrupp och handläggningen sker i enlighet 
med 4 kap 2 § Socialtjänstlagen. Det ger en tydlighet i vilka som kan 
söka. Tydligheten underlättar för den som vill ansöka och för de ar-
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rangörer som ansluter sin verksamhet till Kompiskortet, samt att det 
kan fungera som ett hinder för missbruk. Kompiskortet är ett erbju-
dande från kommunen och i och med att både kommunens egna 
verksamheter och föreningar kan ansluta sig är det viktigt att de kän-
ner en trygghet i att Kompiskortet används av de som behöver det. 
 
Gällande ålder motiveras 13 år som åldersgräns då Kompiskortet in-
nebär ett ansvarstagande och även för att fram till och med 12 år 
väger föräldraansvaret tungt. Ingen övre åldersgräns är satt då beho-
vet av stöd för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter kan vara livs-
långt. 
 
Giltighetstid 
Giltighetstiden för Kompiskortet är satt till fem år. Detta för att 
funktionsnedsättningar i regel inte försvinner över tid. Dessutom 
skapar det inte onödig administration för förvaltningarna eller för den 
som ansöker om Kompiskortet. 
 
Var gäller Kompiskortet 
Kompiskortet kommer att gälla på Kultur- och fritidsnämndens verk-
samheter, eventuellt med vissa begränsningar. Många av avdelning-
arnas verksamheter är redan kostnadsfria, men för de som har en en-
tréavgift kan begränsningar komma att göras för att till exempel an-
passa antalet besökare under tider som är populära. 
 
För att göra Kompiskortet attraktivt är det viktigt att föreningar och 
andra aktörer i samhället ska kunna ansluta sina verksamheter. Då 
föreningar i regel drivs av ideella krafter ska anslutning till Kompis-
kortet vara så enkelt och kravlöst som möjligt. Föreningar och andra 
aktörer ska därför själva kunna välja vad Kompiskortet gäller för och 
kunna begränsa eller öppna upp sitt utbud så som de anser nödvän-
digt. Av den anledningen är det också viktigt att det är enkelt att av-
sluta sin medverkan om föreningar/aktörer så vill. 
 
Ansvarsfördelning 
Vård- och omsorgsförvaltningen och Individ- och arbetsmarknads-
förvaltningen tar hand om alla ansökningar av Kompiskortet. Kortet 
gäller kultur- och fritidsaktiviteter och Kultur- och fritidsförvaltning-
en ansvarar därför för kontakt och anslutningar med föreningar och 
andra aktörer som vill ansluta sig till Kompiskortet. 
 
Revidering 
Riktlinjerna för Kompiskortet revideras vid behov hos Vård- och om-
sorgsförvaltningen, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och 
Kultur- och fritidsförvaltningen, detta ska ske i samråd mellan de tre 
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förvaltningarna. Revideringar som innebär begräsningar eller ökade 
kostnader ska beslutas på nämndsnivå hos samtliga tre nämnder. 
 
Överläggning 
Agneta Forsberg Rönnqvist ger en kort redovisning av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
05-06, § 33 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2020-04-15. 
 
_ _ _ _ 
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§ 83  Områdesplan Skönsberg 
(IAN-2020-00176) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ärendet återremitteras till nämndens sammanträde i juni, med 
återkoppling till arbetsutskottets sammanträde i juni, innehållande en 
konkret handlings- och aktivitetsplan tillsammans med specificering-
ar på vilka aktörer man har varit i kontakt med.  
 
Ärendet 
Ärendet omfattar en områdesplan för hur arbetet med att realisera den 
politiska ambitionen om Ett Sundsvall som håller ihop kan se ut i 
Skönsberg. 
 
Bakgrund 
2018 presenterade Sundsvalls kommun en socioekonomisk studie 
gjord över kommunens olika bostadsområden och stadsdelar. Studien 
visade att det finns tydliga skillnader mellan bostadsområden och 
stadsdelar och att ett utvecklingsarbete skulle inledas.  
 
I ”Plan för huvudprioriteringen i MRP 2019-2020 med plan för 2021-
2022” är ambitionsnivån hög och förväntningarna tydliga. 
 
- Alla Sundsvallsbor ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett 

bra liv.  
 

- Skillnader i levnadsvillkor förekommer idag beroende på bland 
annat om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde eller del 
av kommunen du bor i eller vilken skola du går på. Det kan vi 
inte acceptera.  

 
- Sundsvalls kommuns hela kommunorganisation ska aktivt bidra 

för att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan 
sundsvallsborna. 

 
Den dåvarande förvaltningen, Förvaltningen för Arbetsmarknad, 
Vuxenutbildning och Integration, fick ansvar för att ta fram en områ-
desplan för Skönsberg. Ett ansvar som Individ- och arbetsmarknads-
förvaltningen övertagit efter att den nya kommunorganisationen trätt 
i kraft 2020-01-01. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
05-06, § 34. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-04-27. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 84  Ordförandeförslag om beslutsuppföljning 
av förvaltningens överbyggnad 
(IAN-2020-00185) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att återrapportering av förvaltningens överbyggnad till Individ- och 
arbetsmarknadsnämnden skjuts upp till hösten 2020.  
 
Ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde den 2019-06-18, § 101, (Återrap-
portering kring förvaltningens överbyggnad) redovisade socialför-
valtningen hur överbygganden i antal årsarbetare med chefer, sam-
ordnare och administratörer såg ut. Vidare fick nämnden information 
om antalet årsarbetare, antalet övriga medarbetare samt antal årsarbe-
tare per chef. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-06-
18, § 101, att förvaltningen skulle presentera en ny redovisning av 
överbyggnaden i förvaltningen, med en jämförelse av förändringar 
sedan juni 2019 under första halvåret år 2020. 
 
Överläggning 
Med anledning av Coronavirusets påverkan på Individ- och arbets-
marknadsförvaltningen samt på Vård- och omsorgsförvaltningen fö-
reslår nämndens ordförande att Individ- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar att återrapportering av ärendet görs under hösten 2020. 
 
Nämndens ledamöter ställer sig bakom förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Socialnämnden 2019-06-18, § 101. 
Tjänsteskrivelse, 2019-06-12. 
 
_ _ _ _ 
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§ 85  Skolchef för Vuxenutbildningen 
(IAN-2020-00175) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse verksamhetschef för Vuxenutbildningen till skolchef för 
Vuxenutbildningen. 
 
Ärendet 
Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap. § 8a ska huvudmannen utse en 
skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrif-
ter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet 
inom skolväsendet. 
 
Bakgrund 
Det är en ny bestämmelse från 2019-01-01 där Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) rekommenderar att den nämnd som har att full-
följa verksamhet enligt Skollagen bör fatta ett beslut om vem eller 
vilka som är att anse som skolchef enligt Skollagen. Beslutet bör avse 
vilken funktion som har ansvaret och detta ansvar bör också förtydli-
gas i t.ex. arbetsordningen. 
 
SKR konstaterar att bestämmelsen inte innebär någon ny ansvarsnivå 
inom skolväsendet utan handlar om en funktion som ska finnas inrät-
tad hos huvudmannen. Funktionen som skolchef blir därmed uttryck-
ligen reglerad i Skollagen. Detta innebär även att Kommunallagens 
bestämmelser om delegation inte blir tillämpliga eftersom det inte 
finns några delegationsbestämmelser i Skollagen, det betyder att an-
svaret som åläggs skolchefen enligt Skollagen inte kan delegeras till 
någon annan person. 
 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas 
alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter 
som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i Skollagen 
(2010:800) och anslutande författningar, men även i till exempel Ar-
betsmiljölagen (1977:1160) och Diskrimineringslagen (2008:567). 
 
I uppdraget ingår att ansvara för att genomföra ett systematiskt kvali-
tetsarbete, vilket innebär att följa, utvärdera och utveckla verksam-
heten mot de mål som anges i styrdokumenten. I de fall brister syn-
liggörs ska dessa åtgärdas. 
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Den som utses till skolchef enligt Skollagen kan i sin övriga roll ha 
befogenheter enligt fastslagen delegationsordning för en rad åtgärder. 
Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna 
är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2020-
05-06, § 35. 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-27. 
 
Uppföljning av beslut 
Vid val av ny skolchef. 
 
_ _ _ _ 
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§ 86  Uppdatering av delegationsordning - beslut 
att begära polishandräckning enligt 45 §, punkt 1 
och 2, LVM 
(IAN-2020-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att till och med 2020-09-31 delegera beslut om att begära po-
lishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning 
enligt 45 §, punkt 1, LVM till socialsekreterare, samt  
 
att till och med 2020-09-31 delegera beslut om att begära po-
lishandräckning för inställelse av missbrukare vid LVM-hem eller 
sjukhus enligt 45 §, punkt 2, LVM till socialsekreterare. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har delegerat beslut om att be-
gära polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarunder-
sökning enligt 45 §, punkt 1, Lag (1988:870) om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM) till enhetschef/samordnare samt socialsekreterare i 
socialjouren vid tjänstgöring efter kontorstid. Likaså har beslut att 
begära polishandräckning för inställelse av missbrukare vid LVM-
hem eller sjukhus enligt 45, § punkt 2, LVM delegerats till enhets-
chef/samordnare samt socialsekreterare i socialjouren vid tjänstgö-
ring efter kontorstid.  
 
För att förenkla hanteringen av dessa beslut vid eventuell sjukfrån-
varo på grund av Coronapandemin och under semesterperioden be-
höver Individ- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 
uppdateras. Förslaget från förvaltningen är att nämnden delegerar 
beslut om att begära polishandräckning enligt 45 §, punkt 1 och 2, 
LVM delegeras till socialsekreterare.  
 
Överläggning 
Ulla Näsman (S) ställer en fråga om de föreslagna handräckningsä-
rendena ska, med anledning av Coronapandemin, vara tidsbegrän-
sade. Denise Wallén och Jennie Marklund svarar att de ska vara tids-
begränsade till och med 2020-09-31.  
 
Nämnden tar med den ändringen till sitt beslut. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-25. 
 
_ _ _ _ 
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§ 87  Val av representanter till gemensam bered-
ning för Individ- och arbetsmarknadsnämnden 
samt Barn- och utbildningsnämnden för perioden 
t o m 2021-12-31 
(IAN-2020-00192) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Christiane Rüdiger (V) och Inga-Lisa Svanstedt (L) att repre-
sentera Individ- och arbetsmarknadsnämnden i den gemensamma be-
redningen för Individ- och arbetsmarknadsnämnden samt Barn- och 
utbildningsnämnden för perioden t o m 2021-12-31,  
 
att utse Jonas Väst (S) och Lina Modén (M) att vara ersättare för att 
representera Individ- och arbetsmarknadsnämnden i den gemen-
samma beredningen för Individ- och arbetsmarknadsnämnden samt 
Barn- och utbildningsnämnden för perioden t o m 2021-12-31, samt 
 
att möten med beredningen inte är arvodesberättigade, däremot utgår 
eventuell förlorad arbetsförtjänst. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har att utse representanter (or-
dinarie med ersättare) till gemensam beredning för Individ- och ar-
betsmarknadsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden för peri-
oden t o m 2021-12-31. Barn- och utbildningsnämnden har att utse 
representanter från dem. 
 
Överläggning 
Från den politiska majoriteten föreslås Christiane Rüdiger (V) och 
Inga-Lisa Svanstedt (L) som ordinarie representanter med Jonas Väst 
(S) och Lina Modén (M) som ersättare.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-18. 
 
_ _ _ _ 
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§ 88  Redovisning av delegationsbeslut samt 
anmälningsärenden, maj 2020 
(IAN-2020-00053) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna delegationsbeslutet. 
 
Ärendet 
Följande delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas till 
nämnden. 
 
Beslut Antal beslut Delegat 
 
Ordförandebeslut en-
ligt 6 kap. 39 § KL, 
2020-05-04. Överens-
kommelse om som-
marjobb/feriejobb 
2020 
 

 
1 

 
Christiane Rüdiger 
(V) 

 
Anmälningsärenden 
Kommunstyrelsen 
- Protokoll 2020-03-16, § 69. Plan för arbetsmiljö och diskrimine-

ring.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2020-05-19. 
 
_ _ _ _ 
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§ 89  Övrigt 
(IAN-2020-00002) 
 
 
Inga-Lisa Svanstedt (L) frågar om någon från oppositionen får 
nämndens mandat att köpa en licens till Skype värd 900 kr för att 
kunna bjuda in flera än två personer för Skypesamtal exempelvis för 
politiska gruppmöten. Nämnden ger godkännandet att licensen får 
beställas. 
 
Ulla Näsman (S) tar upp en fråga om nämnden är intresserade av att 
få en information om översynen av Socialtjänstlagen som leds av 
Margareta Winberg.   
 
Marcus Hellström (L) tar upp en fråga som Catrin Eliasson (L) ställ-
de tidigare i dåvarande Socialnämnden angående till vem försörj-
ningsstödet utbetalas till:  
”Stödet betalas oftast ut till mannen i en familj på grund av gamla 
vanor som fanns i förvaltningen. Detta sätter kvinnor i en beroende 
ställning till mannen. Förvaltningen skulle titta över hur utbetalning-
arna sker men även se över hur betalningarna skulle betala ut. Så min 
fråga är: Har förvaltningen titta över till vem som stödet betalas ut till 
och har det skett någon förändring?” 
 
Denise Wallén svarar att försörjningsstödet betalas ut till det konto 
som har angivits vid ansökan. En utförligare redovisning kommer till 
nämndens sammanträde i augusti. 
 
 
_ _ _ _ 
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