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Justering 
 
Utöver ordföranden ska Oskar Brusell (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Marcus Hellström (L). 
 
_ _ _ _  
 

Närvaro av praktikant vid Individ- och arbetsmark-
nadsnämndens och individutskottets sammanträ-
den 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tillåta praktikant Anna Raftsjö närvara under Individ- och arbets-
marknadsnämnden och Individutskottets sammanträden under peri-
oden 2021-01-26 till och med 2021-03-19.  
  
Ärendet 
Anna Raftsjö studerar Paralegalprogrammet på yrkeshögskolan i 
Sundsvall. Utbildningen bygger på behovet av en bred baskompetens 
inom juridik, ekonomi och offentlig förvaltning. Syftet med Annas 
praktikperiod hos Individ- och arbetsmarkandsförvaltningen är att 
kunna analysera på en fördjupad nivå och tillämpa sina teoretiska kun-
skaper inom något eller några av juridikens områden. Syftet är vidare 
att få möjlighet att kritiskt granska och reflektera över de teoretiska 
juridiska kunskaper som förvärvats i förhållande till arbetslivet samt 
träna sin analytiska förmåga.  
 
Genom att kunna observera sammanträden kommer praktikanten 
kunna få en fördjupad förståelse av hur det kommunala nämndsyste-
met fungerar.  
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§ 1 Positiva händelser – information från Skol-
famgruppen 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Information från Skolfamgruppen, bestående av Annika Lidberg, 
Christin Strömberg, Lena Roos, Anita Olofsson, Birgitta Mohren. 
 
Skolfam, Skolsatsning inom familjehemsvården, är en förebyggande 
arbetsmodell som har utvecklats mot bakgrund av att familjehemspla-
cerade barn utgör en tydlig riskgrupp i förhållande till andra barn. Ar-
betet bygger på principen att alla inblandade parter och skola, social-
tjänst, vårdnadshavare och familjehem samverkar för att barnet ska 
klara sin skolgång optimalt. Skolfam är ett arbete i ett nätverk med 26 
svenska kommuner (december 2015) med stöd och samordning från 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Skolfam utvecklades i Helsingborg 
2005 
 
Skolfamteamet består av en psykolog, en specialpedagog, barnens so-
cialsekreterare och familjehemssekreterare. Tillsammans kartlägger de 
barnens styrkor och behov, gör en utbildningsplan och sätter in de in-
satser som behövs för att hjälpa barnen. Insatsen riktar sig mot barn i 
förskoleklass upp till och med årskurs sju och varje barn följs därefter 
under hela grundskoletiden. 
 
I Sundsvalls kommun startade Skolfam under hösten 2015. Nu pågår 
kartläggning av cirka 20 familjehemsplacerade barn i Sundsvall och 
närliggande kommuner. 
 
_ _ _ _ 
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§ 2 Förvaltningsdirektören informerar med verk-
samhetsinformation från Barn, unga och familj 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Denise Wallén informerar följande: 
- Pandemiläget, som är lite lugnare inom förvaltningen med måttlig 

påverkan på verksamheterna. Högt inflöde i anmälningar och an-
sökningar för ekonomiskt bistånd skedde från december. Vaccinat-
ionerna har påbörjats.  

- Arbetet pågår med Nära Vård, där programplanen är ut på remiss. 
Remisstiden har förlängts med två veckor. En samordnare har re-
kryterats för arbetet med Nära Vård.  

- På HVB Norrmalm finns det misstänksamhet om droger som an-
vänds i verksamheten. En polisanmäld har gjorts och omplaceringar 
av ungdomar.  

- Hus A i Igeltjärn är inflyttningsklart. Hus B och C blir klara i.  
- Vuxenutbildningen har beviljats 6 milj kr i statsbidrag. Yrkeshögs-

kolan Mitt (YH Mitt) har beviljats fem av sex sökta yrkeshögskole-
utbildningar. Av de fem beviljade utbildningarna finns en helt ny 
utbildning som utarbetats i nära samarbete med arbetslivet, Arbets-
miljöingenjör. YH Mitt beviljades också att återigen få starta utbild-
ningarna Paralegal, Säkerhetssamordnare, Medicinsk sekreterare 
och Specialistundersköterska inom barnsjukvård. Tillsammans med 
redan pågående utbildningar innebär detta att YH Mitt har sju sök-
bara utbildningar, vilket är fler än någon gång tidigare. En lärlings-
utbildning inom området slaktare planeras också. En utmaning är 
att nå ut till målgrupperna och fylla upp platserna.  

- Personer som har ett pågående individärende och som tar kontakt 
med någon ledamot i nämnden ombeds istället kontakta ansvarig 
handläggare och chef. 

 
Eva Leijon ger en nulägesbeskrivning av verksamheten Barn, unga och 
familj utifrån organisation, geografiska team, boendeenheten, öppen-
vården och externa placeringar. 
_ _ _ _ 
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§ 3 Ordföranden informerar 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Ärendet 
Jonas Väst (S) tar upp fråga hur nämnden ska planera sina nämnds-
sammanträden under det första halvåret 2021. Det blir distansmöten 
åtminstone fram till sommaren, beroende på hur pandemiläget ser ut.  
 
Vartannat nämndssammanträde, med start från februari, blir till ett hel-
dagssammanträde där förmiddagarna (kl 08.30 – 11.00) reserveras för 
informationsärenden och olika diskussionsteman. Nämndens samman-
träde i februari kommer på förmiddagen att ha ett tema om arbetslös-
het.  
 
Sekretessärendena behandlas kl 13.00, sedan allmänna ärenden. 
 
_ _ _ _ 
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§ 4 Branden vid Servicegruppens snickeri och 
verkstad i Johannedal – information om ersätt-
ningslokal 
(IAN-2021-00022) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Emil Berglund, enhetschef för Servicegruppen, informerar hur verk-
samheten vid Servicegruppens snickeri och verkstad påverkades efter 
branden vid industriområdet i Johannedal 2020-12-27. Inventarier i 
snickeriet, som maskiner, förstördes medan fordonen klarade sig. In-
ventering görs som bäst med hjälp av försäkringsbolaget.   
 
Verksamheten har dragit igång, dock i mindre skala, med rullande ar-
betsscheman. Fokus just nu är att tillsammans med Drakfastigheter 
hitta nya lokaler.  
 
_ _ _ _ 
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§ 5 Information om ny DUA-överenskommelse 
(IAN-2021-00024) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Håkan Norberg och Kerstin Nordensson informerar om den nya DUA-
överenskommelsen om samverkan mellan länets kommuner och Ar-
betsförmedlingen med syftet att förbättra kompetensförsörjningen och 
påskynda individers etablering i arbetslivet. Målgruppen är öppet ar-
betslösa i respektive kommun som aktualiserats till jobbspåren via 
kommun eller Arbetsförmedlingen, med speciellt fokus på individer 
som har svag anknytning till arbetsmarknaden.  
 
 
_ _ _ _ 
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§ 6 Fortsatt distansundervisning inom vuxenut-
bildningen på grund av Coronapandemin 
(IAN-2020-00307) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att vuxenutbildningen i Sundsvalls kommun ska bedrivas på distans 
från och med 2021-01-27,  
 
att beslutet gäller i första hand till IAN:s nämndssammanträde 2021-
03-23, samt 
 
att förvaltningen redovisar vid varje nämndssammanträde vilka åtgär-
der som har vidtagits samt vilka konsekvenser beslutet får för elever-
nas möjlighet till måluppfyllelse. 
 
Ärendet 
Beslut om fortsatt distansundervisning inom vuxenutbildningen, 
Sundsvalls kommun på grund av Coronapandemin. 
 
Bakgrund 
Folkhälsomyndigheten rekommenderade 2020-03-17 att Sveriges 
gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, hög-
skolor och universitet skulle gå över till att bedriva fjärr- och distans-
undervisning från och med 2020-03-18. Rekommendationen syftade 
till att bromsa takten i spridning av Covid-19 i samhället och därmed 
avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara i samhället från att 
smittas. 
 
Enligt ett ordförandebeslut 2020-03-17 övergick Vuxenutbildningen 
till distansstudier med omedelbar verkan. I juni 2020 upphävdes be-
slutet om fjärr- och distansundervisning och Vuxenutbildningen utö-
kade den platsbundna undervisningen utifrån elever/elevgruppers be-
hov. Lärvux, introduktionskursen till SFI samt studieväg 1 inom SFI 
erhöll platsbunden undervisning och fler elevgrupper fick regelbunden 
handledning och undervisning i skolan. Medarbetarna utökade sin ar-
betstid på arbetsplatsen. Fler möten genomfördes på plats och skolan 
var öppen för elever att besöka. 
 
Med anledning av den snabba utvecklingen av smittspridning återgick 
vuxenutbildningen utifrån ett ordförandebeslut 2020-11-16 till distans-
undervisning till och med IAN:s sammanträde 2021-01-26. 
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Utifrån rådande situation vad gäller fortsatt ökande smittspridningen 
av Covid-19 och de skärpta restriktioner som Folkhälsomyndigheten 
presenterade 2020-12-17 önskar förvaltningen fortsatt erbjuda distans-
studier till i första hand 2021-03-23 med ny bedömning vid IAN:s 
nämndssammanträde. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Ordförandebeslut 2020-11-16. 
 
Överväganden 
Kerstin Nordensson redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-20.  
 
_ _ _ _ 
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§ 7 Externa placeringar i stödboende 
(IAN-2021-00007) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat om en riskbaserad 
tillsyn av socialtjänsten i Sundsvall och begärt att nämnden skall ge-
nomföra en egenkontroll samt lämna yttrande till IVO. Egenkontrollen 
ska avse samtliga ärenden rörande vuxna över 21 år som 2020-12-01 
var beviljade insats i form av placering i enskilda verksamheter. 
  
Bakgrund 
IVO har under 2020 granskat ett stödboende i Timrå kommun där fem 
personer med missbruksproblem och psykisk ohälsa varit placerade av 
individ och arbetsmarknadsförvaltningen. I samband med den gransk-
ningen begärdes handlingar ut rörande dessa fem personer. IVO med-
delande 2020-11-09 att man funnit brister i verksamheten och att 
denna skulle meddela åtgärd av bristerna senast 2020-11-29. 
 
Förvaltningens överväganden 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen hade fattat beslut om stöd-
boende för de fem personer som var placerade på stödboendet och gjort 
bedömning av insatsen kunde tillgodose den enskildes behov. På stöd-
boendet fanns personal dygnet runt samt kompetens om missbruk och 
psykisk ohälsa. Individerna har löpande följts upp av socialsekreterare 
utan att vi själva konstaterat brister i vården.  
 
Förvaltningen har haft kännedom om att verksamheten saknar till-
stånd. Stödboende för vuxna 21 år eller äldre är inte en tillståndspliktig 
verksamhet. Beslut togs därför att kontakta IVO för ett samtal kring 
granskningen och den bedömning förvaltningen gjorde i de enskilda 
ärendena för att få vägledning och klarhet i hur man skall gå vidare. 
Förvaltningen beslutar att inte placera nya personer på aktuellt boende 
och om möjligt avvakta mötet med IVO innan nya beslut om stödbo-
ende med placering externt fattas. 
 
I möte med IVO framkommer att Individ- och arbetsmarknadsförvalt-
ningen fattat beslut om stödboende för personer med alltför omfat-
tande behov av stöd, vård och omsorg. Som exempel ges att behov av 
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stöd från personal dygnet runt är alltför omfattande behov. Den en-
skilde ska ha ringa behov av stöd för att stödboende ska vara aktuellt. 
Efter mötet med IVO tar förvaltningen själva beslut; 
 
- Att genomföra egenkontroll av samtliga stödboendebeslut som pla-
cerats i stödboenden externt.  
- Att omgående påbörja arbetet att hitta ny placering för de som place-
rats på aktuellt stödboende. 
- Att tillämpa ny bedömningsgrund i nya beslut om stödboende och i 
förekommande fall fatta beslut om vård på HVB alternativt bostad med 
särskild service. 
 
Efter genomförd egenkontroll gör förvaltningen bedömningen att 23 
av 25 personer är i behov av ny placering. Efter genomförd egenkon-
troll tas beslut att avsätta en personalresurs på myndighetsutövningen 
som arbetar med omplacering av samtliga individer. För de fem som 
placerats på aktuellt stödboende finns nu en plan för ny placering klar. 
 
2020-12-15 meddelar IVO att de inlett en riskbaserad tillsyn av soci-
altjänsten i Sundsvall, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen. I be-
slutet begär IVO att förvaltningen genomför en egenkontroll av samt-
liga ärenden rörande vuxna över 21 år som 2020-12-01 var beviljade 
insats i form av placering i enskilda verksamheter. Syftet är att nämn-
den ska kontrollera om och i så fall hur nämnden säkerställer att boen-
den, som bedrivs av externa huvudmän, kan tillgodose enskildas behov 
av vård och stöd vid placering utanför det egna hemmet. Nämnden 
skall lämna yttrande till IVO senast 2021-02-28. Egenkontrollen om-
fattar utöver stödboende således även behandling för missbruk på 
HVB, bostad med särskild service och våldsutsatta vuxna.  
 
Yttrande med förslag till beslut kommer att presenteras för nämnden i 
februari. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-21. 
_ _ _ _ 
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§ 8 Kompiskortet – statusläge med återrapporte-
ring gällande ansvarsfördelningen mellan Individ- 
och arbetsmarknadsförvaltningen och Vård- och 
omsorgsförvaltningen utifrån införandet av 
Treserva 
(IAN-2020-00160) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-29, § 214, att Kultur- och fri-
tidsnämnden och Socialnämnden ska ta fram riktlinjer för framtagning 
av ett kompiskort. 
 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2020-05-28, § 82, att 
godkänna riktlinjerna för Kompiskortet och bl.a. att ge förvaltningen i 
uppdrag att under hösten 2020 återkomma kring ansvarsfördelningen 
mellan Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och Vård- och om-
sorgsförvaltningen gällande handläggningen av Kompiskortet utifrån 
implementeringen av Treserva.  
 
Hanteringen av kortet sker via en e-tjänst som är i princip klar att an-
vända.  
 
Överläggning 
Agneta Forsberg Rönnqvist redovisar ärendet.  

 
_ _ _ _ 
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§ 9 Årsrapport för Individ- och arbetsmarknads-
nämnden 2020 
(IAN-2021-00008) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att  anhålla hos kommunfullmäktige om att det resterande anslaget på 
0,2 miljoner kronor avseende inventarier överförs till Individ- och ar-
betsmarknadsnämndens investeringsbudget för år 2021, 
 
att godkänna årsrapport för Individ- och arbetsmarknadsnämnden 
2020,  
 
att verksamheterna får i uppdrag att varje månad redovisa antalet nu 
pågående placeringar externt och internt, nya beslut om placering, 
längd på placering fr.om – t.om, dygnskostnad och totalkostnad för 
varje placering samt avslutade och hemtagna placeringar, samt 
 
att överlämna årsrapporten till Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en årsrapport för 2020 för Individ- och 
arbetsmarknadsnämnden. Rapporten omfattar områdena grundupp-
drag, kommunfullmäktiges mål, ekonomisk analys, arbetsgivarpolitik 
samt bilagor. Årsrapporten skrivs för nämndens räkning och ska över-
lämnas till kommunstyrelsen.  
 
Ekonomi 
Nämnden redovisar ett underskott på minus 46,8 miljoner kronor. Det 
är en resultatförbättring mot bokslut 2019 på 83,3 miljoner kronor. En 
ramförstärkning ingick på 62,8 miljoner kronor inför 2020 som inne-
bar en resultatförbättring netto på 20,5 miljoner kronor.  
 
De största avvikelserna 2020 är individ- och familjeomsorgens resultat 
på -50,1 miljoner kronor som till största del består av: 
- Ekonomiskt bistånd -23,4 miljoner kronor 
- Institutionsvård Vuxna placeringar -19,4 miljoner kronor 
 
Måluppfyllelse 
Det första året för Individ- och arbetsmarknadsnämnden har haft stora 
utmaningar. De fyra största har varit: 
-  Ekonomin, med tillhörande sparkrav 
-  Omorganisation och omlokalisering 
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-  Byte av verksamhetssystem 
-  Coronakrisen 
 
Dessa fyra utmaningar har påverkat möjligheten till måluppfyllelse. 
Av nämndens mål är fyra uppfyllda och sex ej uppfyllda. För två av 
målen har ingen bedömning av måluppfyllelse gjorts. Inom det arbets-
givarpolitiska området har nämnden haft tre mål. Två av dem bedöms 
vara uppfyllda. För det tredje har ingen bedömning av måluppfyllelse 
gjorts. 
  
Förslag till uppföljning 
Ingen uppföljning föreslås av årsrapporten. Nämndens årliga mål- och 
resursplan följs upp via delårsrapporter och årsredovisning. 
 
Överläggning 
Anette Ståby, Peter Timståhl och Anders Sjölander redovisar Individ- 
och arbetsmarknadsnämndens årsrapport för 2020; ekonomin och 
måluppfyllelsen. 
 
Erfan Kakahani (V) yrkar på en tilläggsattsats: att verksamheterna får 
i uppdrag att varje månad redovisa antalet nu pågående placeringar ex-
ternt och internt, nya beslut om placering, längd på placering fr.om – 
t.om, dygnskostnad och totalkostnad för varje placering samt avslutade 
och hemtagna placeringar. 
 
Nämndens ledamöter har inga invändningar mot tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-01-19.  
 
_ _ _ _ 
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§ 10 Verksamhetsplan 2021 - Individ- och arbets-
marknadsnämnden 
(IAN-2020-00224) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag på verksamhetsplan för 2021, 
 
att textraden ”Det tar många år innan många kan försörja sig själva 
och många blir aldrig självförsörjande”, i andra stycket under kap 1, 
Utmaningar, riskar och möjligheter, i verksamhetsplanen stryks, samt 
 
att i samband med delårsrapporter till nämnden redovisas genomförda 
brukardialoger och brukarundersökningar. 
 
Ärendet 
Nämnden har att besluta om verksamhetsplan för år 2021. Förvalt-
ningen har reviderat det förslag på verksamhetsplan som presenterades 
för nämnden i december 2020. Revideringen har utgått från den revi-
derade Mål- och resursplan som kommunfullmäktige beslutade om i 
december samt de beslut som fattades av Individ- och arbetsmarknads-
nämnden i december. 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut i december 2020 uppgår Individ- 
och arbetsmarknadsnämndens skattetram för år 2021 till 674 926 kkr. 
Denna skatteram kommer att justeras uppåt då tillägg för löneökningar 
och verksamhetsmedel kommer att ske. Skattemedel angående 
verksamhetsstödet och Igeltjärn som kommunstyrelsen ska besluta om 
har nämnden räknat med i den åtgärdsplan som beslutats och tagits 
fram.    
 
Under året har Individ- och arbetsmarknadsnämnden vid flera tillfällen 
beslutat om åtgärder för att nämnden på sikt ska ha en ekonomi i ba-
lans. Förvaltningen har sammanställt dessa beslut i en uppdaterad åt-
gärdsplan för åren 2021-2023 och som omfattar åtgärder om beslutade 
41,1 miljoner kronor. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Nämnden beslutade 2020-08-26 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på åtgärder för att ekonomin skulle komma i ram till år 
2021. Beslut fattades av nämnden i november 2020. I december 2020 
beslutade nämnden att verksamhetsplanen för 2021 skulle behandlas 
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av nämnden i januari 2021. Detta för att ta hänsyn till kommunfull-
mäktiges eventuella förändringar av Mål- och resursplanen för 2021. 
 
Överläggning 
Anette Ståby, Peter Timståhl och Anders Sjölander redovisar ärendet. 
 
Ulla Näsman (S) yrkar att sista meningen ”Det tar många år innan 
många kan försörja sig själva och många blir aldrig självförsörjande”, 
i andra stycket under kap 1, Utmaningar, riskar och möjligheter, i verk-
samhetsplanen stryks. 
 
Marcus Hellström (L), Oskar Brusell (M), Monika Lövgren (M) och 
Ali Khojasteh Daryadoust (KD) avstår från att delta i beslutet av den 
första att-satsen 
 
Efter avslutad diskussion föreslås att nämnden beslutar enligt arbets-
utskottets förslag med Ulla Näsmans (S) yrkande som en tilläggsatt-
sats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-01-19 
 
_ _ _ _ 
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§ 11 Intern kontrollplan 2021 - Individ- och arbets-
marknadsnämnden 
(IAN-2020-00318) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget på intern kontrollplan för 2021.  
 
Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern 
kontroll ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppfölj-
ningen av den interna kontrollen. Resultatet av denna uppföljning ska 
redovisas till nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen och kom-
munrevisionen.  
 
Utifrån den sannolikhets- och konsekvensanalys arbetsutskottet har 
gjort har förvaltningen tagit fram förslag på en intern kontrollplan. Ar-
betsutskottet har föreslagit att ta med fem kontrollområden som ingår 
i förslaget till intern kontrollplan för 2021: 
 
- Samverkan med Region Västernorrland 
- Verkställighet daglig verksamhet 
- De för verksamheten mest kritiska lagarna är kända av nämnden 

och förvaltningen, samt kunskap om hur de ska tillämpas 
- Verksamhetssystemet Treserva 
- Organisationsförändring 
 
Överläggning 
Anders Sjölander redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-01-19. 
 
_ _ _ _ 
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§ 12 Remissyttrande på direktivet Hållbar social-
tjänst 
(IAN-2020-00269) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att avge remissvar på direktivet till ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)  
till Socialdepartementet. 
 
Ärendet 
Ärendet avser Individ- och arbetsmarknadsnämndens remissvar på So-
cialdepartementets betänkande ”En hållbar socialtjänst” (SOU 
2020:47). Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 
2020-02-01. 
  
Bakgrund 
2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn 
av Socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet med 
utredningen var att utforma en socialtjänst som bidrar med till social 
hållbarhet med individen i fokus och där stort fokus skulle läggas på 
förebyggande insatser.  
 
Remissvar 
De förslag som presenteras i utredningen syftar till att skapa en hållbar 
socialtjänst. Stort fokus läggs på en förebyggande och lätt tillgänglig 
socialtjänst. Förslaget innebär en viss förflyttning från myndighetsut-
övning till tidiga insatser som ska vara lätt tillgängliga. Uppfattningen 
är att detta är en positiv inriktning som tar mer fasta på människors 
motivation och självbestämmande. Förvaltningen kan dock se att det 
finns risk för att detta omställningsarbete kommer att kräva utökade 
ekonomiska ramar under ett flertal år inledningsvis. Som ett led i att 
kunna erbjuda tidigare insatser öppnar man även upp för att ett stort 
antal insatser ska kunna ges utan föregående behovsprövning. Enligt 
förslaget skall respektive ansvarig nämnd besluta om vilka insatser 
man vill kunna ge utan behovsprövning, det blir med andra ord en möj-
lighet för kommunen att ge dessa insatser inte en skyldighet. 
 
Utöver det tidiga och förebyggande perspektivet läggs förslag om änd-
ringar som ska främja människors jämställda levnadsvillkor och man 
förtydligar även barnrättsperspektivet i syfte att följa de formuleringar 
som stärkts i samband med att barnkonventionen blivit lag. I utred-
ningen föreslås att socialtjänsten ges ett utökat ansvar för att planera 
sina insatser samt att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad genom 
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att alla verksamheter ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Dessa är de större förslagen som syftar till att bilda en helhet där samt-
liga delar är beroende av och förutsätter varandra. 
 
Förvaltningen har valt att särskilt lyfta synpunkter och tankar inom 
vissa av förslagen som kan antas påverka verksamheten mest. 
 
Överläggning 
Rebecca Wikholm redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-01-12. 
 
_ _ _ _ 
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§ 13 Samordning av verksamheter inom syssel-
sättning/arbetsträning 
(IAN-2020-00007) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av samordning av verksamheter inom 
sysselsättning/arbetsträning. 
 
Ärendet 
Inför utformningen av det nya verksamhetsområdet, Arbete och för-
sörjning, så var en av utgångspunkterna att sträva efter att samordna 
de verksamheter som hade ett liknande innehåll. Syftet var att öka möj-
ligheterna till en bra verksamhetsutveckling som ökar kvalitén och 
skapar bättre förutsättningar för våra verksamheter att möta våra bru-
kare/deltagares behov. I den omorganisationen ingår även att se över 
kostnaderna för de olika verksamheterna för att säkerställa att de medel 
förvaltningen använder på ett så effektivt sätt som möjligt.  
 
Innan bildandet av den nya nämnden/förvaltningen var de verksam-
heter som ingår i Arbete och försörjning uppdelat på totalt 27 olika 
chefer, från förvaltningsdirektörer ner till förstalinjens chefer på två 
olika förvaltningar. I den nya organisationen är de samordnade på to-
talt tio chefer inklusive förvaltningsdirektören. Denna samordning ger 
betydligt bättre möjligheter till att fokusera på området och att driva 
ett produktivt utvecklingsarbete. 
 
De olika dagliga verksamheter som tidigare bedrivits inom Favi, Ifo 
och Stöd och omsorg identifierades vara de verksamheterna med störst 
samordningspotential. Från att tidigare varit organiserade under totalt 
tolv olika första linjens chefer som samtliga även ansvarat för andra 
områden, har man i den nya organisationen valt att samordna verksam-
heterna under fyra chefer. 
 
Överläggning 
Jenny Edlund redovisar ärendet, bl.a utförda aktiviteter/åtgärder och 
sådant som är planerade under 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-04. 
_ _ _ _ 
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§ 14 Områdesplan Skönsberg – statusrapport per 
Oktober 2020 – Januari 2021 
(IAN-2020-00176) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Vid IAN:s sammanträde 2020-09-30, § 140, togs beslut om områdes-
plan Skönsberg samt att arbetet med att förverkliga planen får en kvar-
talsvis återrapportering till nämnden.  
 
Sammanfattande statusrapport 
Förvaltningen arbetar sedan 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 pri-
oriterade områden. Arbetet bygger på samverkan med flertalet förvalt-
ningar och bolag. Externa aktörer som bedriver verksamhet i området 
samt boende och civilsamhälle är viktiga för framdriften och en stor 
del av arbetet har under perioden gått ut på att förmedla kunskap om 
huvudprioriteringen såväl som att entusiasmera och hålla ihop arbetet 
för att man tillsammans ska arbeta mot målet. 
 
Baserat på kartläggningen av området, den socioekonomiska studien 
av Sundsvalls kommuns bostadsområden och rapporten ”Orten bortom 
våldet” vill förvaltningen att satsningarna ska handla om: Stoppa vål-
det och återerövra det offentliga rummet, Arbetsmarknad och studier, 
Anständigt boende och utemiljö och skapa stolthet för området, En 
fungerande skola,  En meningsfull fritid, Stötta föräldrar i att vara för-
äldrar, Offentlig verksamhet som har familjeperspektivet i vid bemär-
kelse som utgångspunkt. Men också aktiviteter som skapar gemenskap 
och stolthet i och för området - integration.    
 
Från det att områdesplanen antogs har fokus legat på att mötas och 
skapa förtroende för aktörer i området. Dialogmöten med Skola, för-
äldraråd, företag, trygghetsgruppen samt enskilda möten med före-
ningslivet har genomförts. Dessutom har veckovisa möten med pro-
cessledarna hållits för uppdatering och samverkan.  
 
Då förvaltningen ser gemensamma utmaningar i de prioriterade områ-
dena utifrån varje områdes specifika förutsättningar har man valt att 
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försöka arbeta så brett man förmår utifrån respektive nämnds ansvars-
område, för att på så sett få ett mer hållbart resultat och ett Sundsvall 
som håller ihop. Detta betyder att parallellt med arbetet att utveckla 
Skönsberg kommer arbetet att präglas av ett vidare synsätt, så långt det 
är möjligt.   
 
Överläggning 
Pia Söderlund ger en sammanfattande statusrapportering av arbetet 
med områdesplan Skönsberg, samt vilka de planerade åtgärderna är för 
2021.  
 
Beslutsunderlag 
Statusrapport, Oktober 2020 – Januari 2021. 
 
_ _ _ _ 
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§ 15 Val av ny ledamot för till IAN:s arbetsutskott 
(IAN-2020-00286) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Oskar Brusell (M) till ledamot i Individ- och arbetsmarknads-
nämndens arbetsutskott.  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 159, att bevilja Lina 
Modéns (M) avsägelse som ledamot i Individ- och arbetsmarknads-
nämnden samt vid sammanträdet 2020-12-21, § 186, utse Oskar Bru-
sell (M) till ny ledamot efter Lina Modén (M). 
 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har att till arbetsutskottet utse en 
ny ledamot.   
 
Överläggning 
Nämnden föreslår Oskar Brusell (M) till ny ledamot i IAN:s arbetsut-
skott. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-28. 
 
_ _ _ _ 
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§ 16 Val av ny ersättare till IAN:s individutskott 
(IAN-2020-00286) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Oskar Brusell (M) till ersättare i Individ- och arbetsmarknads-
nämndens individutskott. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 159, att bevilja Lina 
Modéns (M) avsägelse som ledamot i Individ- och arbetsmarknads-
nämnden samt vid sammanträdet 2020-12-21, § 186, utse Oskar Bru-
sell (M) till ny ledamot efter Lina Modén (M). 
 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har att till individutskottet utse 
en ny ersättare.  
 
Överläggning 
Nämnden föreslår Oskar Brusell (M) till ny ersättare i IAN:s individ-
utskott. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-17. 
 
_ _ _ _ 
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§ 17 Val av IAN:s företrädare till Vuxenutbildnings-
nämndspresidiet vid Kommunförbundet Västern-
orrland 
(IAN-2020-00061) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Oskar Brusell (M) från IAN:s politiska opposition till en av 
IAN:s företrädare till Vuxenutbildningsnämndspresidiet vid Kom-
munförbundet Västernorrland för resterande delen av mandatperioden. 
 
Ärendet 
Vid Individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-11-25, 
§ 182, valdes Jonas Väst (S) som ny företrädare från nämndens poli-
tiska majoritet till Vuxenutbildningsnämndspresidiet vid Kommunför-
bundet Västernorrland efter Christiane Rüdiger (V). Nämndens poli-
tiska opposition skulle senare återkomma med val av sin kandidat efter 
Lina Modén (M) som hade avsagt sig sitt politiska uppdrag i IAN. 
 
IAN ska representeras av två företrädare.  
 
Överläggning 
Nämnden föreslår Oskar Brusell (M) till en av IAN:s företrädare till 
Vuxenutbildningsnämndspresidiet vid Kommunförbundet Västernorr-
land för resterande delen av mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-19.  
 
_ _ _ _ 
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§ 18 Val av ny företrädare till socialnämndspresi-
diet, länssamverkan Kommunförbundet Västern-
orrland 
(IAN-2020-00011) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att utse Oskar Brusell (M) från IAN:s politiska opposition till en av 
IAN:s företrädare till Socialnämndspresidiet, länssamverkan Kom-
munförbundet Västernorrland, för resterande delen av mandatperi-
oden. 
 
Ärendet 
Vid Individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-11-25, 
§ 181, valdes Jonas Väst (S) som ny företrädare från nämndens poli-
tiska majoritet till Socialnämndspresidiet, länssamverkan Kommun-
förbundet Västernorrland, efter Christiane Rüdiger (V). Nämndens po-
litiska opposition skulle senare återkomma med val av sin kandidat 
efter Lina Modén (M) som hade avsagt sig sitt politiska uppdrag i IAN.  
 
IAN ska representeras av två företrädare.  
 
Överläggning 
Nämnden föreslår Oskar Brusell (M) till en av IAN:s företrädare till 
Socialnämndspresidiet, länssamverkan Kommunförbundet Västern-
orrland, för resterande delen av mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-19.  
 
_ _ _ _ 
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§ 19 Ändring av IAN:s delegationsordning 
(IAN-2021-00030) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna ändringarna av delegationsordningen enligt beskrivning-
arna nedan. 
 
Ärendet 
IAN:s delegationsordning är i behov av ändringar som har påkallats 
från delar av nämndens verksamheter. 
 
Förslag på ändringar 
Kap 3.1.4, Rättelse och ändring av beslut samt avvisning av överkla-
gande enligt Förvaltningslagen. Ändring till rätt delegat som det har 
varit ursprungligen.  
 
Kap 3.1.1 Handläggning av ärenden, kap 3.1.5 Administrativa ären-
den och yttranden, kap 4.1 Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Fel 
på titlarna för socialsekreterare och socialsekreterare-arbetskonsulent 
vid förra revideringen samt några ändringar på paragrafer.  
 
Komplettering av beslutsrätt gällande försörjningsstöd 
Förvaltningen föreslår även ny delegation som berör beslut om ned-
sättning av eller avslag på försörjningsstöd i samband med praktik eller 
kompetenshöjande verksamhet enligt 4 kap 5 § SoL. Föreslås som nr 
33 under kap 4.1.  
 
Kompletterande beslutsrätt för ekonomihandläggare 
Dåvarande socialnämnden beslutade 2016-04-20, § 85, om utökad de-
legation för ekonomihandläggare, vilket Individ- och arbetsmarknads-
förvaltningen olyckligtvis har glömt att lägga till i IAN:s delegations-
ordning. Förvaltningen föreslår således att ekonomihandläggarna Ca-
rina Persson, Gunilla Bergqvist och Christina Bufvers som arbetar vid 
ekonomiskt bistånd får delegation att fatta beslut om försörjningsstöd 
enligt 4 kap 1,2 §§ SoL för 
 
- hemutrustning upp till 30 % av basbeloppet 
- tandvård upp till 30 % av basbeloppet 
- för kontaktlinser 
- hyresskuld  
- beslut om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL 
- övrigt bistånd upp till 20 % av basbeloppet 
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- flyttkostnader 
 
Den utökade delegationen innebär bland annat att brukarna slipper 
byta handläggare i komplicerade ärenden. 
 
Föreslås som nr 34 under kap 4.1. 
 
Beslut om åtgärder mot vårdnadshavares vilja 
Förvaltningen har uppmärksammat att samma beslutspunkt finns på 
två ställen i delegationsordningen. Det gäller åtgärd mot vårdnadsha-
vares vilja, när ett barn står under två vårdnadshavare och den ene mot-
sätter sig åtgärden enligt 6 kap. 13 a § föräldrabalken. I nuvarande de-
legationsordning hittas beslutet både under kap 4.2 öppenvård och um-
gängesstöd punkt nr. 3 och kap 9.2 vårdnad, boende och umgänge 
punkt nr. 3.  
 
Förvaltningen föreslår att punkten under kapitel 4.2 öppenvård och 
umgängesstöd tas bort eftersom att delegationen där enbart innefattar 
öppenvård och kontaktperson. Föräldrabalken 6 kap 13 a § p. 2 inne-
fattar utöver kontaktperson även kontaktfamilj.  
 
Vårdnad, boende och umgänge 
Förvaltningen föreslår att den mer övergripande formuleringen där 
även kontaktfamilj delegeras till individutskottet ska gälla, kapitel 9.2 
Vårdnad, boende och umgänge punkt nr. 3 i delegationsordningen. Pa-
ragrafen ligger under kapitel 6, kallat om vårdnad, boende och um-
gänge i föräldrabalken och kap 9.2 blir därmed den mest logiska pla-
ceringen i delegationsordningen. Vidare föreslår förvaltningen att tex-
ten omformuleras till Beslut om åtgärder mot vårdnadshavares vilja 
när ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare och den ene mot-
sätter sig vård, om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden 
gäller 
 
- Behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap 1 § social-

tjänstlagen eller  
- Utseende av en kontaktperson eller familj som avses i 3 kap. 6 b § 

första stycket socialtjänstlagen  
 
Beslut om placering på skyddat boende/kvinnojour 
Förvaltningen föreslår att beslut om bistånd åt vuxna i form av place-
ring i skyddat boende/kvinnojour läggs till i delegationsordningen un-
der kap 4.4 Placeringsärenden SoL, som punkt nr 10.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-01-15. 
 
_ _ _ _ 
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§ 20 Uppföljning av nämndens uppdrag till förvalt-
ningen 
(IAN-2020-00318) 
 
Beslut 
Nämnden besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Ärendet 
Vid Individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-09-30, 
§ 146, fick förvaltningen ett uppdrag att redovisa vilka uppdrag som 
nämnden har lämnat till förvaltningen och hur dessa har åtgärdats. 
 
Förvaltningen har gjort en sammanställning över avslutade och oav-
slutade uppdrag som nämnden har lämnat under 2020.  
 
Magnus Haak (S) önskar en tydligare beskrivning av sammanslag-
ningen ges eftersom det har tidigare legat som ett uppdrag till förvalt-
ningen. Denise Wallén svarar att redovisningen ges vid varje nämnds-
sammanträde från respektive förvaltning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-01-14.  
 
_ _ _ _ 
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§ 21 Redovisning av delegationsbeslut samt an-
mälningsärenden, Januari 2021 
(IAN-2021-00026) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och anmälningsä-
rendena.  
 
Ärendet 
Följande delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas.  
 
Beslut Antal beslut Delegat 
 
Ordförandebeslut, 
2021-01-12 – ytt-
rande över Social-
styrelsens förslag till 
revidering av all-
männa råd om eko-
nomiskt bistånd 
 

 
1 

 
Jonas Väst (S) 

 
Anmälningsärenden 
Länsstyrelsen Västernorrland 
- 2020-10-16. Överenskommelse om fördelning av ensamkommande 

barn och unga i Västernorrland.  
 
Statens Institutionsstyrelse, SiS 
- 2020-12-07. Införande av e-tjänst för elektroniskt undertecknade 

beslut. 
 
Inspektionen för Vård och Omsorg 
- 2020-12-16. Nyhetsutskick. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
- Meddelande från styrelsen nr 20/2020. Överenskommelse mellan 

staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022. 

 
Kommunstyrelsens personalutskott 
- Protokoll 2020-12-08, § 42. Revidering av handlingsplan digitali-

sering HR.  
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- Protokoll 2020-12-08, § 45. Tilläggsdirektiv löneöversyn 2020. 
- Protokoll 2020-12-08, § 46. Direktiv och ramar löneöversyn 2021. 

 
Kommunstyrelsen 
- Protokoll 2020-11-16, § 228. Verksamhetsplaner för informations-

säkerhet och dataskydd, internt skydd, brottsförebyggande arbete 
och arbete mot våldsbejakande extremism. 

- Protokoll 2020-12-07, § 259. Verksamhetsplan för olycksförebyg-
gande arbete. 

- Protokoll 2020-12-07, § 261. Uppföljning av användandet 2019 av 
den statliga schablonersättningen för mottagande av vissa nyan-
lända. 

- Protokoll 2020-12-07, § 269. Revidering av chefs- och medarbetar-
plattform. 

- Protokoll 2020-12-07, § 271. Riktlinje facklig verksamhet. 
- Protokoll 2020-12-07, § 272. Revidering av lönepolitisk riktlinje. 
- Protokoll 2020-12-07, § 273. Revidering av riktlinje alkohol, 

andra droger och spel. 
- Protokoll 2020-12-07, § 274. Revidering av riktlinje arbetsanpass-

ning och rehabilitering. 
- Protokoll 2021-01-11, § 8. Intern kontrollplan 2021 för kommun-

styrelsens uppsiktsplikt. 
- Protokoll 2021-01-11, § 16. Revidering av riktlinje systematiskt ar-

betsmiljöarbete. 
- Protokoll 2021-01-11, § 17. Revidering av riktlinje kränkande sär-

behandling, trakasserier och diskriminering. 
- Protokoll 2021-01-11, § 19. Revidering av riktlinje pensionsför-

måner. 
- Protokoll 2021-01-11, § 20. Kommungemensam rekryterings och 

bemanningsenhet. 
 
Kommunfullmäktige 
- Protokoll 2020-12-21, § 186. Valärenden.  
-  Protokoll 2020-12-21, § 187. Revidering av mål- och resursplan 

2021-2022 med plan för 2023 och 2024. 
-  Protokoll 2020-12-21, § 188. Omdisponering av investeringsmedel 

i MRP 2021-2024. 
-  Protokoll 2020-12-21, § 189. Organisatorisk placering av tjänst 

med uppdrag att arbeta narkotikaförebyggande. 
-  Protokoll 2020-12-21, § 191. Åtgärder för att underlätta för närings-

livet till följd av Corona-pandemin. 
 
Servicecenter IT 
- Styrdokument. ”Anskaffande och införande av molntjänst”. 
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Skolinspektionen 
- Beslut 2021-01-15. Anmälan mot Yrkesakademin.  
 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
- Anmälan av remissvar, revidering av Socialstyrelsens allmänna råd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-01-18.  
 
_ _ _ _ 
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§ 22 Övrigt 
(IAN-2021-00002) 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna.   
 
Ärendet 
Oskar Brusell (M) frågar hur förvaltningen arbetar med den kronolo-
giska pärmen och med den s.k slaskpärmen gällande orosanmälningar. 
Eva Leijon svarar att den kronologiska pärmen hanteras ärenden i kro-
nologisk ordning och görs inte sökbar. Gallring sker vartannat år. Den 
s.k slaskpämen, som inte ska förväxlas med den kronologiska pärmen, 
är ett separat register där man inte kan härleda uppgifterna till någon 
person.  
 
Anja Åkerlund (C) har en fråga om bostadsbidrag och hur fungerar 
mot berättigande av försörjningsstöd. Håkan Norberg svarar att i första 
hand går försörjningsstödet till att betala hyran 
 
Ulla Näsman (S) sänder ett önskemål till förvaltningen att, för att un-
derlätta nedladdningen av möteshandlingarna, lägga bilagor till mötes-
handlingar som är omfattande i formatet i en separat fil på Samarbets-
rum. Markus Juth svarar att den lösningen går att åtgärda.  
 
_ _ _ _ 
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