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Justering 
 
Utöver ordföranden ska Thomas Burman (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Marcus Hellström (L). 
 
_ _ _ _  
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§ 62 Information från verksamheten Barn, unga 
och familj 
(IAN-2021-00018) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att en uppföljning med återkoppling av verksamhetsinformationen 
görs under hösten 2021, samt 
 
att tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Eva Leijon, verksamhetschef, ger en beskrivning av den nya organi-
sationen med visioner, mål och utmaningar.  
 
Mottagningsenheten informerar om sitt arbete. Beskriver arbetsupp-
gifter, flöden, lagstiftning med fokus på hantering av orosanmälningar. 
 
Geografiska teamen informerar om utredningsförfarandet; arbetsupp-
gifter, flöden och lagstiftning. 
 
Placeringsenheten informerar om sitt arbete med familjehemsplace-
rade barn och unga; arbetssätt, flöden och lagstiftning. 
 
Socialsekreterarnas arbetsmiljö följt av frågor. Utifrån diskussionen 
efterfrågas stabilitet och mer resurser att få ner arbetsbelastningen och 
hinna med uppdraget. 
 
Efter avslutad diskussion föreslår ordföranden att en uppföljning med 
återkoppling av verksamhetsinformationen görs under hösten 2021. 
Det blir också nämndens beslut 
 
_ _ _ _ 
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§ 63 Redovisning av ESF-projektet Drivkrafts-
punktens resultat 
(IAN-2021-00053) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under tre års tid (fram till 
2021-01-31) drivit ESF-projektet Drivkraftspunkten som syftat till att 
få unga mellan 16-24 år, som saknar gymnasieexamen, att göra klart 
gymnasieutbildningen, stärka chanserna på arbetsmarknaden och 
skapa långsiktig och hållbar egenförsörjning. I utvärderingen av pro-
jektet har man kunnat visa på stora samhällsekonomiska vinster genom 
insatserna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden är projektägare. 
 
Överläggning 
Redovisning ges av Hans Wiklund, projektledare Barn- och utbild-
ningsförvaltningen. 
 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 64 Positiva händelser - Travbanegruppen 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen. 
 
Ärendet 
Mats Nordin, enhetschef, Linda Frisell, handledare och Therese Fors-
berg, handledare informerar om Travbanegruppens verksamhet.  
 
_ _ _ _ 
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§ 65 Förvaltningsdirektören informerar med in-
formation från verksamheten Arbete och försörj-
ning 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Denise Wallén ger följande information i korthet: 
 
- Pandemiläget där det är en måttlig påverkan i förvaltningen. Enligt 

Region Västernorrland var det 1 570 nya Coronafall i länet under 
förra veckan. Toppen beräknas nå i maj. 
 

- Från ekonomiskt bistånd rapporteras inget ökat inflöde av nya ären-
den relaterat till pandemin. Från verksamheten Barn och unga rap-
porteras ett varierat inflöde av nya ärenden. Däremot är det ökade 
fall av anmälningar och våldsärenden. 

 
- Sjukskrivningarna bland personalen är under kontroll, finns ingen  

ökning. 
 

- Förvaltningen jobbar med delårsrapport 1 i form av ekonomimöten 
med sammansatta av ekonomer, enhetschefer och verksamhetsche-
fer. Nuvarande budget har gåtts igenom, sett över effekter av tidi-
gare ekonomiska åtgärder samt om det behövs göra fler åtgärder. 

 
- Öppenvården barn, unga, familj (Tidigare Skeppet, Stöd och be-

handling ungdom, FRT, ungdomsteamet/eftervårdsteamet) har nu 
bytt namn till Familjehuset. Adressen är fortfarande Skeppargatan 
5-7. 

 
- Fastighetsbranden i Nacksta tidigare i april blev det skador i ett per-

sonalrum tillhörande förvaltningen. 
 

- Rekord i antalet sökande till årets sommarjobb. 
 

- Sundsvalls Tidning har i en artikelserie uppmärksammat om hems-
löshet, vilket inte bara berör IAN:s verksamheter utan flera myn-
digheter. 
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Håkan Norberg ger en nulägesbeskrivning av verksamheten Arbete 
och försörjning. 
 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2021-04-27 10 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 66 Överenskommelse med Arbetsförmedlingen 
om sommarjobb/feriejobb 2021 
(IAN-2021-00037) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att rekvirera de medel som möjliggörs 
via Arbetsförmedlingens fördelning och upprätta nödvändiga överens-
kommelser, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att införskaffa nya sommarjobbsplatser och 
anställa ungdomar till en kostnad motsvarande de tilldelade medlen. I 
det arbetet ingår att söka en samverkan med de olika aktörerna i de 
prioriterade områdena. 
 
Ärendet 
För att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden gav regeringen i 
mars månad Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 200 mil-
joner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa 
jobb för ungdomar. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att yt-
terligare 180 miljoner kronor under 2021 ska satsas för att skapa som-
marjobb för ungdomar i kommunernas verksamheter.Arbetsför-
medlingen ska fördela medlen till kommunerna och sluter sedan över-
enskommelser med de kommuner som har för avsikt att ta del av med-
len. 
 
Bakgrund 
Sommarjobb till ungdomar har i Sundsvalls kommun länge varit en 
prioriterad insats för att ungdomar ska erbjudas en tidig kontakt med 
arbetsmarknaden, ska tillägna sig tidig arbetslivserfarenhet vilket till-
sammans ska underlätta för individen att i framtiden vara självförsör-
jande. Tidigare arbetslivserfarenhet från sommarjobb ökar chanserna 
att få ett arbete. Därför ska ungdomar, där de som går på gymnasiet är 
prioriterade, erbjudas sommarjobb. 
 
Förvaltningens överväganden 
Med anledningen av Covid-19 är det i år extra svårt för många ungdo-
mar att få ett sommarjobb. Detta märks också i antalet sökande till de 
kommunala sommarjobben, fler än 2 000 ungdomar har sökt, vilket är 
betydligt fler än tidigare år. Samtidigt som det är glädjande så innebär 
det också att flertalet av de sökande inte kommer att kunna erbjudas 
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ett arbete. Förvaltningen ser därför positivt på de medel som kommu-
nen nu får möjlighet att rekvirera från staten. De kommer att möjlig-
göra att fler ungdomar ges möjlighet till ett sommarjobb.  
 
En stor utmaning beroende på Covid-19 och de restriktioner som pan-
demin medför är att hitta lämpliga arbetsplatser till de som ska som-
marjobba. Förvaltningen gör bedömningen att man kommer att kunna 
erbjuda sommarjobb i den utsträckning som kommunen budgeterat 
för. Om förvaltningen ska rekvirera de medel som staten nu erbjuder 
så kräver det dock att man på kort tid tar fram arbetsplatser som man i 
dagsläget inte har tillgång till. Därför planeras en samverkan med ak-
törerna i de olika prioriterade områdena. 
 
Med hjälp av projektledarna för de olika områdena kommer förvalt-
ningen att upprätta en samverkan med de lokala aktörerna i respektive 
bostadsområde och ta fram ett sommarjobbskoncept. Det kan innehålla 
arbetsuppgifter som att hålla området fritt från skräp, att ordna aktivi-
teter för de boende m.m. Ett syfte med arbetsuppgifterna är att öka 
välmåendet för de boende i områdena. Förvaltningen kommer att an-
ställa egna handledare som arbetsleder sommarjobbarna i nära samver-
kan med områdets aktörer. Det nya sommarjobbskonceptet kommer 
inte att medföra några merkostnader för nämnden. 
 
Överläggning 
Håkan Norberg och Mattias Berglund redovisar ärendet och svarar på 
ledamöternas frågor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-04-20. 
 
_ _ _ _ 
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§ 67 Hantering av Coronarestriktioner på Vuxenut-
bildningen - muntlig information 
(IAN-2020-00307) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
IAN beslutade 2021-03-23, § 49, att den kommunala vuxenutbild-
ningen i Sundsvalls kommun ska bedrivas på distans från och med 
2021-03-24, att beslutet gäller i första hand till 2021-08-08 och att 
ärendet tas upp till IAN:s sammanträde 2021-06-23 för behandling och 
eventuellt beslut om fortsatt distansundervisning ifall smittoläget fort-
satt är allvarligt. Förvaltningen fick även uppdraget att vid varje 
nämndssammanträde redovisa vilka åtgärder som har vidtagits samt 
vilka konsekvenser beslutet får för elevernas möjlighet till måluppfyl-
lelse. 
 
Överläggning 
Kerstin Nordensson, skolchef, redovisar stastitik/söktryck till utbild-
ningarna. 
 
De åtgärder som har vidtagits är: 
 
- Striktare riskbedömningar för elever som behöver stöd i skolan, pri-

oritering på digital introduktion. 
- Stärkande av digital handledning enskilt och via Lärcentrum. 
- Introduktionsgrupp SFI ges extra digital handledning. 
- Riktad kompentesutveckling för alla pedagoger. 
- Utveckling av filmade lektioner och kan ses om igen. 
- Fjärrundervisning. 
 
De slutsatser man har är att inga stora faror har uppstått med distans-
undervisning, men med en viss nedgång i målupfyllelsen.  
 
_ _ _ _ 
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§ 68 Ekonomisk månadsrapport IAN, mars 2021 
(IAN-2021-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad månadsrapport för mars 2021, samt  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa nämndssammanträde i maj 
redovisa hur man aktivt arbetar med att korta ner placeringstiden hos 
de externa aktörerna, samt hur man aktivt jobbar för en hemtagning av 
våra placerade barn och ungdomar samt vuxna. 
 
Ärendet 
Den preliminära prognosen för 2021 kvarstår på -10 miljoner kronor, 
utifrån den åtgärdsplan som beslutats av nämnden. 
 
Osäkerheter utifrån den preliminära prognosen och att ha en ekonomi 
i balans 2021 och framåt: 
 
- Nybygget av boendet Igeltjärn inom socialpsykiatrin har tillkom-

mande kostnader som har återremitterats från kommunstyrelsen 
till Iaf för kompletterande uppgifter. Om inte kommunstyrelsen 
beviljar 8,2 miljoner kronor i tillskott så kommer det att innebära 
en minskad besparingseffekt på flera av de besparingar som be-
slutats av nämnden. 
 

- Effektiviseringen av verksamhetsstödet på 6,1 miljoner kronor är 
verkställt fr.o.m. 2021 som nämnden erhåller när besparingen är 
genomförd. Detta är en förutsättning att medlen går tillbaka till 
verksamheten enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-06-24, § 
153, för att nämnden kommer närmare en ekonomi i balans.  

 
- Coronapandemin är en stor osäkerhetsfaktor även 2021. Den bi-

drog till resultatet 2020 på ett positivt resultatmässigt sätt i form 
av extra stadsbidrag plus att vissa verksamheter var tvungen att 
stänga.  

 
- Fler faktorer som påverkar besparingarnas effekt på resultatet är 

höjningar av olika ersättningar där inte nämnden kompenseras av 
kommunen. Exempel på detta är riksnormen för ekonomiskt bi-
stånd som fastställs av regeringen och bygger på ett pris- och kon-
sumtionsindex. Denna och fler ej kompenserade prisökningar ur-
gröper nämndens budget på ett antal miljoner kronor varje år. 
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- Tillskottet på 20 miljoner kronor som beslutades av kommunfull-

mäktige i december 2020 ökar möjligheten att komma närmare en 
ekonomi i balans, särskilt från 2022 och framåt.  

 
- Den i kommunfullmäktiges Mål- och resursplan beslutade ram-

sänkningen på -17 miljoner kronor från 2022 innebär dock för att 
nå en ekonomi i balans framåt behöver ytterligare åtgärder beslu-
tas och vidtas. 

 
Överläggning 
Anette Ståby och Peter Timståhl redovisar ärendet och svarar på leda-
möternas frågor.  
 
Annika Söderberg (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att till nästa 
nämndssammanträde i maj redovisa hur man aktivt arbetar med att 
korta ner placeringstiden hos de externa aktörerna, samt hur man aktivt 
jobbar för en hemtagning av våra placerade barn och ungdomar samt 
vuxna. 
 
Nämndens ledamöter har inga invändningar mot yrkandet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-04-14. 
 
_ _ _ _ 
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§ 69 Svar på revisionsrapport - granskning av 
budget IAN och VON 
(IAN-2020-00310) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens kommentarer i anslutning till revisionens 
granskning av budget - IAN och VON. 
 
Ärendet 
Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer fått i 
uppdrag att granska budget för individ- och arbetsmarknadsnämnden 
(IAN) och vård- och omsorgsnämnden (VON). Det övergripande syf-
tet med granskningen har varit att bedöma om huvudverksamheterna 
inom individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg har realistiska 
budgetar kopplat till verksamheternas behov och utveckling.  
 
Förvaltningen instämmer i revisionens sammanfattande bedömning att 
det finns tendenser på att budget för stöd och omsorg, individ- och fa-
miljeomsorg samt vård och omsorg av äldre inom den tidigare social-
nämnden inte varit adekvata. Till detta ska även beaktas att social-
nämndens totala budget, exklusive löneökningar, minskat med 8,6 mil-
joner kronor över åren 2009-2019. Parallellt har kostnadsutvecklingen 
varit betydligt högre än inflationen samt att det inte tilldelas budget för 
prisökningar för stora poster som placeringar och ekonomiskt bistånd 
inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde.  
 
Förvaltningen instämmer i revisionens konstaterande att för samtliga 
granskade verksamhetsområden funnits omfattande och adekvata re-
sursfördelningsmodeller. I det pågående intensifierade arbetet för en 
ekonomi och verksamhet i balans pågår dock ett utvecklingsarbete där 
dels delegationer, nivåer och rutiner kring myndighetsutövningen med 
beslut om insatser samt resursfördelningsmodeller ses över. 
 
Vad gäller kostnadsutvecklingen samt kostnadsnivåer i förhållande till 
jämförbara kommuner för granskade områden så följer förvaltningen 
dessa kontinuerligt. Analyserna av uppföljningarna ligger sedan till 
grund för beslutsunderlag inför nämndernas beslut om åtgärdsplaner. 
En kommunövergripande, fördjupad uppföljning och analys genom-
fördes i anslutning till projekt 300 i syfte att sänka kostnaderna i kom-
munen med 300 miljoner kronor. 
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I synnerhet konstaterar förvaltningen att inom individ- och familje-
omsorgen har under åren 2013-2018 redovisats en lägre nettokostnad 
jämfört med den s k referenskostnaden vilket motsvarat en lägre kost-
nad om 20-40 miljoner kronor per år. Trots den betydligt lägre netto-
kostnaden jämfört med referenskostnaden har avvikelsen mot budget 
gått från att varit nära i balans åren 2013-2014 till en ökad årlig obalans 
mot budget, vilken uppgick till drygt -60 miljoner kronor år 2018. 
 
Inom omsorgen om funktionshindrade konstateras avseende LSS-in-
satser1 att nettokostnaden i stort varit i nivå med referenskostnaden 
under åren 2013-2019 och därmed en avvikelse nära +0 miljoner kro-
nor. Den ekonomiska obalansen för verksamheten omsorgen om 
funktionshindrade, där även socialpsykiatrin ingår, har dock ökat suc-
cessivt under perioden från en avvikelse mot budget om ca -13 miljo-
ner kronor till en avvikelse om -45 miljoner kronor år 2019. Under 
åren har parallellt kommunens avgift/kostnad till LSS-kostnadsutjäm-
ningssystemet gått från en avgift/kostnad om drygt 20 miljoner kronor 
till ett bidrag om 5 miljoner kronor. 
 
Inom äldreomsorgen redovisades år 2014 en nettokostnadsavvikelse 
jämfört med den s.k. referenskostnaden om 14,7 procent vilket mot-
svarade en kostnadsavvikelse om 145 miljoner kronor. Till följd av ett 
intensifierat arbete med åtgärder avseende både hemtjänst och äldre-
boenden reducerades nettokostnadsavvikelsen successivt till 3,2 pro-
cent motsvarande 35 miljoner kronor år 2017. En nettokostnadsavvi-
kelse inom spannet +5 procent bedöms enligt tidigare genomlysningar 
vara rimligt. Den ekonomiska obalansen mot budget samma år upp-
gick dock till närmare -75 miljoner kronor.  
 
Åren 2018-2019 ökade nettoavvikelsen åter inom äldreomsorgen. För-
valtningen konstaterar att den ökade kostnadsutvecklingen och netto-
kostnadsavvikelsen främst var till följd av en ökad andel äldre med 
beslut om särskilt boende samt parallellt en lägre andel äldre med in-
satsen hemtjänst i ordinärt boende jämfört med liknande kommuner. 
Då ramförstärkning tilldelats för nya boendeplatser ökade dock inte 
budgetavvikelsen med motsvarande belopp. I och med lagändring 
samma år ökade även betaldygnen och därmed kostnaderna för ut-
skrivningsklara. 
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG att IAN samt 
VON med anledning om fortsatt prognostiserat underskott att se över: 
 

                                                 
1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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• Ekonomiskt bistånd, kostnad för HVB-placeringar samt kostnad 
för institutionsvård vuxna missbrukare då dessa poster är högre i 
Sundsvall jämfört med kommungruppen, avser individ- och arbets-
marknadsnämnden. 
 

• Nettokostnaden per invånare för särskilt boende eftersom dessa är 
betydligt högre vid jämförelse med kommungruppen, avser vård- 
och omsorgsnämnden. 
 

Förvaltningen konstaterar att berörda nämnder i sina respektive beslu-
tade åtgärdsplaner beaktar ovanstående rekommendationer.  
 
Inom arbets- och marknadsförvaltningen pågår ett omställningsarbete 
i syfte att minska antalet externa placeringar till förmån för placeringar 
och andra insatser i egen regi på hemmaplan. Förvaltningen ser även 
över kostnader för ekonomiskt bistånd och beslut om bidrag över 
norm. Verksamheten inom förvaltningen med arbetsmarknadsinsatser 
syftar även till att minska behovet av ekonomiskt bistånd.   
 
Överläggning 
Anette Ståby redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott, 2021-04-14, § 35. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-04-07. 
 
_ _ _ _ 
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§ 70 Rutin om påminnelser vid besvarande av en-
käter 
(IAN-2021-00002) 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Kommunrevisorerna har i revisionsrapporten ”Grundläggande gransk-
ning”, som ska yttras av nämnden i maj/juni 2021, anmärkt på en låg 
svarsfrekvens på en sänd enkät till nämndens ledamöter. Revisionen 
skriver i rapporten att rekommenderar nämnden att undersöka varför 
så få ledamöter har svarat på enkäten. 
 
Överläggning 
Ordföranden föreslår att det ska framgå med en tydlig beskrivning i 
ämnesraden när enkäter skickas ut med epost och att även det görs på-
minnelser samt med en uppmaning till nämndens förtroendevalda att 
återkommande gå igenom sin epostlåda och inte lämna inkommande 
epost oläst.  
  
_ _ _ _ 
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§ 71 Områdesplan Skönsberg – statusuppdate-
ring 2, 27 januari – 23 april  2021 
(IAN-2020-00176) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen.  
 
Ärendet 
Områdesplanen antogs av IAN 2020-09-30. Individ- och arbetsmark-
nadsförvaltningen 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.  
 
Statusuppdatering 
Perioden har som all annan verksamhet påverkats av Covid-19. Möten 
har skett fysiskt i den mån de kunnat genomföras men också bedrivits 
via Skype. Vissa planerade aktiviteter har skjutits fram i tiden eller 
förändrats. 
 
Baserat på kartläggningen av området, den Socioekonomiska studien 
av Sundsvalls kommuns bostadsområden och rapporten Orten bortom 
våldet vill man att satsningarna ska handla om: Stoppa våldet och åter-
erövra 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 föräldrar, Of-
fentlig verksamhet som har familjeperspektivet i vid bemärkelse som 
utgångspunkt. Men också aktiviteter som skapar gemenskap och stolt-
het 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 förvaltningar och 
bolag emellan.  
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Då man ser gemensamma utmaningar i de prioriterade områdena uti-
från varje områdes specifika förutsättningar har man valt att försöka 
arbeta så brett man förmår utifrån respektive nämnds ansvarsområde, 
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 präglas 
arbetet av ett vidare synsätt, så långt det är möjligt.   
 
Överläggning 
Pia Söderlund redovisar en statusuppdatering av arbetet med områdes-
plan Skönsberg.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-04-06. 
 
_ _ _ _ 
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§ 72 Initiera ett ärende om upphandling enligt LOV 
för HVB Vuxna 
(IAN-2020-00022) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningen att uppdatera pågående status av upphan-
dling enligt LOV för HVB vuxna på Individ- och arbets-
marknadsnämndens sammanträde i november.  
 
Ärendet 
Oskar Brusell (M) väckte ett ärende i arbetsutskottet (2021-04-14, § 
39) om en återkoppling av det löpande arbetet med upphandlingarna 
utifrån tidigare ärende i nämnden om HVB Vuxna (IAN 2021-03-23, 
§ 52), med ett uppdrag till förvaltningen att uppdatera pågående status 
av upphandling enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) för HVB 
Vuxna. Önskemålet är att uppdraget redovisas vid nämndens sam-
manträde i november.  
 
Nämnden har att godkänna uppdraget till förvaltningen. 
 
_ _ _ _ 
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§ 73 Redovisning av SiS-placeringar av ungdomar  
(IAN-2021-00018) 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen. 
 
Ärendet 
Vid IAN:s sammanträde 2021-03-23 efterfrågade Ulla Näsman (S) en 
begäran till förvaltningen att till nämndens sammanträde i april ge svar 
på SiS-platser för ungdomar; hur många placeringar fanns det 2020, 
till vilken kostnad, erfarenheter av placeringar och åtgärder. 
 
Redovisning SiS-platser barn och unga, 2020 
Under år 2020 hade verksamhetsområde Barn, unga och familj åtta  
ungdomar aktuella för placering enl. 3 § LVU på s.k. §-12 hem som 
drivs av SiS (Statens Institutionsstyrelse). Vuxenenheten hade under 
samma period två LVU-placerade. Den totala kostnaden för ovanstå-
ende placeringar uppgick under året till 10 349 518 kr. 
 
Av dessa ungdomar är sex fortsatt placerade. Ingen ny placering har 
tillkommit hittills under 2021. De tre avslutade placeringarna är en 
person familjehemsplacerad i sitt nätverk, en person har öppenvårds-
insatser och en genomgår behandling på ett externt HVB. 
 
Erfarenhet av SiS-placeringar 
Det som skiljer §-12 hemmen från andra externa placeringar, är de sär-
skilda befogenheter som endast dessa hem har och som i korthet om-
fattar inlåsning och avskiljning och nedläggning. Många av de ungdo-
mar som placeras inom SiS har behov av det starka yttre skydd som en 
SiS-placering innebär. HVB-handläggarna som i huvudsak är ansvarig 
för dessa ungdomar anser inte att innehållet i den behandling som SIS 
kan erbjuda håller särskilt hög kvalitet.  
 
Förutsättningarna för samverkan med SiS-institutionerna beskrivs som 
varierande och personbaserad. SIS kan med kort varsel förändra förut-
sättningar, tex målgrupp, vilket upplevs som försvårande. Vissa ung-
domar uppfattas uppskatta de ramar och den tydlighet som placering 
på SIS innebär. 
 
De särskilda befogenheter som SiS institutionerna omfattas av och 
som ibland är nödvändiga, kan uppfattas som kränkande, orättvisa, 
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onda handlingar och kan skapa otrygghet och rädsla hos inskrivna ung-
domar. Det kan inte uteslutas att det inträffar händelser av övervåld 
mot inskrivna ungdomar, i synnerhet flickor. Ansvariga socialsekrete-
rare har kontinuerlig och tät kontakt med placerade ungdomar. Ung-
domarna har kontaktuppgifter till sin socialsekreterare och kan på eget 
initiativ ta kontakt. 
 
Överläggning 
Eva Leijon, verksamhetschef, redovisar SiS-platser för barn och unga 
och erfarenheter kring SiS-placeringar.  
 
_ _ _ _ 
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§ 74 Revidering av nämndens informationshante-
ringsplan - anpassning för Vuxenutbildningens 
övergång till e-arkiv 
(IAN-2020-00076) 
 
beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa informationshanteringsplan för Individ- och arbetsmark-
nadsnämnden i enlighet med förvaltningens förslag, 
 
att framtida ändringar i informationshanteringsplanen som medför 
ökad gallring ska beslutas av Individ- och arbetsmarknadsnämnden, 
samt 
 
att övriga ändringar i informationshanteringsplanen beslutas av för-
valtningen i samråd med kommunarkivet. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har gjort en större revidering av nämndens informat-
ionshanteringsplan i syfte att anpassa den till Vuxenutbildningens 
kommande övergång till ett e-arkiv.  
  
Bakgrund 
Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet, dvs nämnd, 
upprätta en informationshanteringsplan (tidigare dokumentplan). Bl.a. 
7 § Arkivlagen (1990:782) beskriver att varje myndighet ska upprätta 
och ajourhålla en dokumentplan, vilket för Sundsvalls kommun del 
benämns som informationshanteringsplan. 
 
Informationshanteringsplanen är en förteckning över de dokument, 
analoga och digitala, som används inom förvaltningens olika verksam-
hetsgrenar med uppgifter om hur de förvaras och hur de ska hanteras 
vid arkivering.  
 
En informationshanteringsplan har som syfte att främja effektivitet, 
kvalitet och säkerhet i informationshanteringen och möjliggöra en mer 
ordnad arkivbildning. 
 
Av planen framgår vilka handlingar som ska bevaras och vad som får 
gallras och när.  
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Informationsförvaltningen i Sundsvalls kommun sker numer till över-
vägande del digitalt. I linje med Sundsvalls kommuns strategi RI-
KARE – Hållbar tillväxt 2021 arbetar kommunens nämnder och bolag 
för den effektiva kommunen. 
 
Informationshanteringsplanen baseras på verksamhetens processer 
och är det verktyg som gör att processerna, och därmed informationen, 
kan klassificeras. 
 
I informationshanteringsplanen ingår även en mer grundläggande sä-
kerhetsklassning av informationsobjekten (dokumenten). Informat-
ionshanteringsplanen underlättar på flera plan: Det dagliga informat-
ionsförvaltningsarbetet förenklas, information blir lättare att hitta, ru-
tinerna blir tydligare och det blir lättare för verksamheterna att krav-
ställa vid inköp av nya verksamhetssystem. 
 
Överväganden 
Förvaltningen har, med stöd av kommunarkivet, gjort en större revide-
ring av nämndens informationshanteringsplan. Ändringarna berör 
främst Vuxenutbildningens processområden i syfte att anpassa doku-
menthanteringen till ett kommande e-arkiv. Mindre ändringar har även 
gjorts under avsnitten Ledning, Arbetsmiljö och personalhälsa och 
Ekonomi. 
 
Överläggning 
Markus Juth redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-04-20. 
 
_ _ _ _ 
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§ 75 Uppföljning av nämndens uppdrag till förvalt-
ningen, april 2021 
(IAN-2020-00318) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av uppdragen. 
 
Ärendet 
Vid Individ- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-09-30, 
§ 146, fick förvaltningen uppdraget att redovisa vilka uppdrag som 
nämnden har lämnat till förvaltningen och hur dessa har eller kommer 
att åtgärdas.  
 
Förvaltningen har gjort en sammanställning över avslutade och oav-
slutade uppdrag med tillhörande kommentarer som nämnden har läm-
nat under 2020 och 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-04-19. 
 
_ _ _ _ 
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§ 76 Redovisning av anmälningsärenden, april 
2021 
(IAN-2021-00026) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Ärendet 
Följande anmälningsärenden redovisas:  
 
Arbetsförmedlingen 
- 2021-03-11. Överenskommelse och utbetalningsunderlag för stat-

ligt finansierade kommunala ungdomsjobb 2021. Fördelning av 
medel för statligt finansierade kommunala ungdomsjobb 2021. 

 
Kommunrevisionen 
- 2021-03-19. Grundläggande granskning - individ- och arbetsmark-

nadsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
- 2021-03-31, § 52. Överenskommelsen om förlängda studieplaner 

mellan Sundsvalls gymnasium och Vuxenutbildningen. 
- 2021-03-31, § 55. Inrättande av extratjänster 2021. 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
- 2021-03-24, § 50. Inrättande av extratjänster 2021 - Stadsbygg-

nadsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen 
- 2021-03-15, § 72. Riktlinje för beslut inom arbetsgivarområdet. 
 
Kommunfullmäktige 
- 2021-03-29, § 57. Valärenden. 
- 2021-03-29, § 58. Rapport och utvärdering av kommunens samlade 

system för internkontroll 2020, nämnderna. 
- 2021-03-29, § 71. Överföring av nämndernas resultat och investe-

ringsanslag 2020 samt anslag för förbrukning av överskott 2021.  
- 2021-03-29, § 92. Lättnader för företag i drabbade branscher med 

anledning av Covid-19. 
- 2021-03-29, § 96. Motion (M) om giftermål med minderåriga. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2021-04-16. 
 
_ _ _ _ 
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§ 77 Övrigt – initiera ärende om förbättrandet av  
arbetssituation och planering av nämndsmötet i 
maj 
(IAN-2021-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att uppdra till verksamheten Barn, unga och familj att internt efterfråga 
förbättringsförslag från verksamheten som kan leda till en bättre ar-
betssituation och redovisa detta till nämndens sammanträde i augusti. 
 
Ärendet 
Oskar Brusell (M) väcker ett ärende i nämnden att ge förvaltningens 
verksamhet Barn, unga och familj uppdraget att internt efterfråga för-
bättringsförslag från verksamheten som kan leda till en bättre arbets-
situation och att en redovisning av uppdraget sker till nämndens sam-
manträde i augusti. 
 
Nämndens ledamöter har inga invändningar mot yrkandet.   
 
---------------- 
 
Ordföranden föreslår att nämndens nästa sammanträde 2021-05-25 
blir till ett heldagssammanträde med fokus på nämndens ekonomi på 
förmiddagen.  
 
_ _ _ _ 
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