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Tid 
 

Kl. 13.30 – 16.05  

Plats KS-salen, kommunhuset, Sundsvall  
 

Beslutande Jonas Väst (S) Ordförande 
 Erfan Kakahani (V) 

Caroline Sundström (S) 
Vice ordförande 

 Jan Haraldh (S)  
 Ulla Näsman (S)  
 Frida Burman (S)  
 Oskar Brusell (M)  
 Thomas Burman (M)  
 Marcus Hellström (L)  
 Emir Özcelik (SD)  
   
Tjänstgörande er-
sättare 

Anja Åkerlund (C) Ersätter Sanna Jonsson (C) 

 
Närvarande ersät-
tare 

Marjo Haataja (S) 
Hafeela Doole (S) 

 

 Åsa Melander (M)  
 Inga-Lisa Svanstedt (L)  
 Lena Nordin (KD)  
 Ingela Eriksson (V)  

 
Övriga Denise Wallén, §§ 119, 121 Förvaltningsdirektör 
 Håkan Norberg, §§ 133-135 Verksamhetschef Arbete och försörjning 
 Kerstin Nordensson, §§ 121, 

123 
Skolchef Vuxenutbildningen 

 Jennie Marklund, §§ 124, 128  Verksamhetschef Missbruk och psykisk 
ohälsa 

 Eva Leijon, §§ 124-126 Verksamhetschef Barn, unga och familj 
 Anette Ståby  
 Annika Backström, §§ 119, 

136-137 
Stabschef 

 Markus Juth, §§ 129-130 Nämndsekreterare 
 Maria Pedersen, § 122 Verksamhetscontroller 
 Camilla Röckner 

Lars-Ove Johansson, § 125 
 
Therese Persson, § 118 

Verksamhetscontroller 
Chef ungdomsavdelningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen 
Projektsamordnare, Sveriges Fontänhus 
Riksförbund 
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Protokollet omfattar §§ 118 - 138 
 
 
Justeras fredag 2022-06-17 
 
 
 
 
Jonas Väst (S) 
Ordförande 

Markus Juth 
Sekreterare 

 
 
 
 
Oskar Brusell (M) 
Justerare 

 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordföranden ska Oskar Brusell (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Marcus Hellström (L). 
 
_ _ _ _  
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§ 118 Presentation av förstudie Fontänhus från 
Sveriges Fontänhus Riksförbund 
(IAN-2022-00002) 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Therese Persson, projektsamordnare för Sveriges Fontänhus Riksför-
bund, redovisar om Fontänhusmodellen, förstudiens upplägg, upp-
komna resultat och vad som händer framöver.  
 
Beslutsunderlag 
Förstudie Fontänhus från Sveriges Fontänhus Riksförbund. 
 
_ _ _ _ 
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§ 119 Förvaltningsdirektören informerar 
(IAN-2022-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Denise Wallén, förvaltningsdirektör, ger följande information:  
 
- En överenskommelse med Skarpnäcks folkhögskola har gjorts som 

tar över samverkan efter Härnösands folkhögskola med SFI-utbild-
ningar. 

- Omorganisationen av Bostadssociala gruppen har påbörjats. Intres-
seanmälningar till tjänsterna har påbörjats.  

- En incident har uppkommit i ett av förvaltningens boenden, där man 
upphittat ett pistolliknande föremål.  

- Ledningsgruppen har tillsammans med via en workshop tagit fram 
en programplan om digitalisering.  

- Förvaltningen fortsätter att följa inflödet till verksamheten barn och 
unga. Regelbundna rapporter kommer in men i inflödet finns inga 
avvikelser.  

- Annika, stabschef, informerar om Treserva. Ursprungsavtalet med 
förvaltningen, som  gäller sekretessdelen, kommer inte att godkän-
nas. Förvaltningen kommer heller inte att gå tillbaka till det tidigare 
systemet Procapita. De som är driftsatta i Treserva kommer att fort-
sätta med det. Det kommer en ny upphandling av ett nytt system 
som ska träda i kraft 2025.   

 
 
_ _ _ _ 
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§ 120 Ordföranden informerar 
(IAN-2022-00002) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Jonas Väst (S) ger följande information:  
 
- Fördelningstalet av ukrainska flyktingar blir drygt 720 st. i Väster-

norrlands län, vara 551 st. är Västernorrland skyldiga att ta emot. 
Länsstyrelsens förslag är att fördelningstalet för Sundsvall blir 90 
st. 

- Nämnden kommer att ta ett beslut i augusti om den nya politiska 
samverkansstrukturen HälSam och samtidigt ta beslut om att det 
nuvarande samverkansorgat Socialreko ska upphöra att gälla. 

 
_ _ _ _ 
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§ 121 Flyktingsituationen från Ukraina - muntlig in-
formation 
(IAN-2022-00110) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Denise Wallén informerar följande om flyktingsituationen från 
Ukraina och vad det påverkar Sundsvall: 
 
- Sundsvall har av länsstyrelsen fått fördelningstalet 90 st. I hela länet 

är det 551 st. 
- Sundsvalls kommun har fått drygt 4 milj kr i statsbidrag för evaku-

eringsboende och de medlen kommer att administreras centralt.  
- 2022-07-01 träder en ny lag ikraft som reglerar jämnare fördelning 

av flyktingar till kommuner och till deras boendeplatser. 
- Just har Sundsvall 22 st. ukrainska flyktingar inackorderade och nya 

flyktingar har i princip upphört att komma.  
 

Ulla Näsman (S) frågar om det finns någon kontakt med de tidigare 
boende från Bänkåsviken. Denise Wallén svarar att man inte i dagslä-
get.  
 
Lena Nordin (KD) frågar om hur man ska nå ut med utbildning till de 
ukrainska flyktingarna. Kerstin Nordensson, skolchef, svarar på frå-
gan. 
 
_ _ _ _ 
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§ 122 Ekonomisk månadsrapport IAN, maj 2022 
(IAN-2022-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad månadsrapport för maj 2022. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott mot 
budget på -9,5 miljoner kronor för perioden januari – maj 2022. Detta 
är en försämring från delårsrapport april med -0,5 miljoner kronor. För 
samma period 2021 redovisades ett underskott på -27,9 miljoner kro-
nor. 
 
Prognosen för helåret beräknas ge ett underskott på cirka 20 miljoner 
kronor, vilket baseras på åtgärdsplanen samt nedan nämnda osäker-
heter. Prognosen är oförändrad från delårsrapport april. I prognosen 
har inte den förstärkning av arbetslinjen som ska ge 15 miljoner kronor 
för 2022 tagits med. 
 
Orsakerna till nämndens uppskattade underskott beror på de nedanstå-
ende uppräknade verksamheterna: 
• Ekonomiskt bistånd -8 miljoner kronor, (varav flykting -1 miljon 

kronor). 
• Bostadssociala gruppen -5 miljoner kronor. 
• Placeringar barn, unga och familj (familjehem) -1 miljoner kro-

nor. 
• Arbetsmarknadsåtgärder 1,3 miljoner kronor. 
• Flyktingmottagande (ensamkommande barn) -2,5 miljoner kro-

nor. 
• Enskilt ärende individstöd -2,8 miljoner kronor. 
• Boende enligt SoL -2,8 miljoner kronor. 
• Politisk verksamhet -0,5 miljoner kronor. 
• Administration och övrig verksamhet 0,5 miljoner kronor. 
• Vuxenutbildningen (inkl. Samhällsorientering) 0,5 miljoner kro-

nor. 
• Övriga mindre poster som påverkar prognosen 0,3 miljoner kro-

nor. 
 
Överläggning 
Maria Pedersén, verksamhetscontroller, redovisar ärendet och svarar 
på ledamöternas frågor.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-06-07. 

 
_ _ _ _ 
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§ 123 Återrapport om samverkan mellan gymnasie-
skolan och vuxenutbildningen samt den gemen-
samma beredningen 
(IAN-2022-00105) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens rapport, samt 
  
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.  
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) och barn- och utbild-
ningsnämnden (BUN) har i uppdrag att utveckla den nämndgemen-
samma beredningen. Nämnderna ska årligen rapportera till kommun-
styrelsen om hur samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbild-
ningen genomförs och vilka frågor beredningen arbetat med. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 i ärendet Organisatoriska 
förändringar av Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och in-
tegration (NAVI) samt socialnämnden (KS-2018-00526-1) bland an-
nat att: 
 
- BUN och IAN ska samarbeta i frågor som handlar om gymnasiesko-

lan och vuxenutbildning. 
- BUN ansvarar för att samarbeten äger rum. 
- Syftet med samarbetet är att fler elever ska ha en godkänd gymnasi-
eutbildning. 
- Uppdra till BUN att formalisera samarbetet genom att en beredning 
som har regelbundna möten gällande gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen inrättas. 
- Den nya grupp som inrättas består av ledamöter eller ersättare från 
BUN och IAN. 
- BUN ansvarar för att årligen återrapportera gruppens arbete till kom-
munfullmäktige. 
 
Den gemensamma beredningen kom igång år 2020. 
 
I februari 2022 beslutade kommunfullmäktige bland annat att: 
- Ge i uppdrag till individ- och arbetsmarknadsnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden att utveckla den nämndgemensamma be-
redningen. 
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- Nämnderna årligen rapporterar till kommunstyrelsen hur samver-
kan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen genomförs och 
vilka frågor beredningen arbetat med. 

 
Överväganden 
Beredningen har följts upp en gång tidigare under våren 2021 och där 
redogjordes för hur arbetet sker. Arbetsgången ser i praktiken ut så att 
frågor bereds i avsedd tjänstemannagrupp i olika steg för att sedan lyf-
tas och presenteras på gemensamma beredningsmöten (fyra st. per år) 
där representanter för IAN och BUN deltar. Efter beredningsmötet 
hanteras frågan i respektive nämnd för politiskt beslut och verkställig-
het. 
 
Tjänstemannamöten sker i två olika kategorier där regelbundna möten 
mellan verksamhetscheferna för vuxenutbildningen och Sundsvalls 
gymnasium föregår möten med rektorsrepresentanter från respektive 
verksamhet. Mötesfrekvensen har varierat men i snitt så har verksam-
hetschefer träffats ca 1-2 gånger per månad och skolledare i snitt en 
gång varannan månad. 
 
Initialt har arbetet omfattat identifiering av kritiska punkter för när be-
slut eller samverkan ska ha skett. Därför har relativt stor vikt lagts vid 
att anpassa processer efter verksamheternas olika årshjul, i syfte att nå 
mesta möjliga effekt i organisationsarbetet för elevernas räkning. 
 
Erfarenheter från arbetet pekar överlag på att de flesta frågor löses på 
tjänstemannanivå och att få beslut hamnat på politisk nivå. 
  
Samverkan under senaste året 
Sedan föregående uppföljning har beredningen sammanträtt vid tre 
tillfällen. Fokus vid träffarna har varit gemensamma frågor för det två 
nämnderna. Det har handlat om informationsutbyte kring t.ex. utbild-
ningsutbud, men det som diskuterats mest är frågan om hur den ersätt-
ning Vuxenutbildningen betalar till Sundsvalls gymnasium för utbild-
ning av vuxna ska fastställas. Till det sistnämnda hör också hur respek-
tive förvaltnings åtagande ska regleras. 
 
Övrig samverkan 
Det är inte enbart inom ramen för nämndsberedningen som samverkan 
sker mellan Sundsvalls gymnasium och vuxenutbildningen. Samver-
kan sker också inom ramen för Sundsvalls väg framåt. Där hålls möten 
regelbundet mellan kommunstyrelsekontoret, Sundsvalls gymnasium 
och vuxenutbildningen. 
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Överläggning 
Kerstin Nordensson, skolchef Vuxenutbildningen, redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-06-01, § 76. 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-23. 
 
_ _ _ _ 
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§ 124 Redovisning av aktiviteter för att sänka kost-
nader på externa placeringar samt redovisning av 
ekonomiska åtgärder  
(IAN-2022-00008) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.   
 
Ärendet 
Jennie Marklund, verksamhetschef för Missbruk och psykisk ohälsa, 
och Eva Leijon, verksamhetschef för Barn, unga och familj, redovisar 
aktiviteter för att sänka kostnader på externa placeringar. 
 
Marcus Hellström (L) frågar om redovisningen av placeringskostna-
derna behöver tas upp fler gånger på nämnden med tanke på att kost-
nadsläget går mot ett mer positivt resultat. Jonas Väst (S) svarar att, 
beroende på läget, kan redovisningen vid sammanträdet i augusti bli 
den sista.  
 
_ _ _ _ 
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§ 125 Redovisning av samverkan och samarbete 
med fältverksamheten med kultur- och fritidsför-
valtningen 
(IAN-2022-00089) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna,  
 
att nämnden får till sammanträdet i november 2022 en återkopplande 
redovisning över samverkan och samarbetet med kultur- och fritids-
förvaltningen om fältverksamheten. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden har efterfrågat förvaltningens 
återkoppling angående hur samverkan fungerar med kommunens fäl-
tassistenter. 
 
Bakgrund 
Fältverksamheten i Sundsvalls kommun har under årens lopp varit or-
ganiserad på olika sätt. Innan 2001, när socialtjänsten var distriktsin-
delad, låg fältverksamheten under distrikt centrum och bestod av två 
medarbetare. Dessa hade hela kommunen som upptagningsområde. I 
samband med omorganisationen till funktionsindelning samlades 
verksamheten under ungdomsgruppens ”insatsgrupp”.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutade efter detta att anställa med-
arbetare som skulle stötta personal på fritidsgårdarna samt arbeta upp-
sökande mot ungdomsgruppen. I samband med ”buslivet” på Navet 
beslutade politiken att förstärka socialtjänstens uppsökande verksam-
het och en fältarbetare och en socialsekreterare anställdes. Fältverk-
samheten fanns då i två nämnder. Så småningom omvandlades social-
sekreterartjänsten till ytterligare en fältarbetare. Under 2020 besluta-
des att all fältverksamhet skulle ligga under Kultur- och fritidsförvalt-
ningen. Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens fältassistent flytta-
des över till kultur- och fritidsförvaltningen i januari 2021. 
 
Hur samverkan fungerar idag 
Eva Leijon och Lars-Ove Johansson, chef ungdomsavdelningen vid 
kultur- och fritidsförvaltningen, ger en återkoppling till nämnden an-
gående hur samverkan fungerar med kommunens fältassistenter, som 
kan sammanfattas enligt följande:  
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- Bristfällig samverkan 
- Fältarnas uppdrag, arbetssätt och metoder är okända för Barn- och 

utbildningsförvaltningen 
- Sekretessfrågan 
- Få orosanmälningar 
- Tillitsbrist 
- Juridiska oklarheter kring fältarnas organisatoriska hemvist 
 
Från kultur- och fritidsförvaltningen upplever man bl.a. att det finns 
ingen kontakt med individ- och arbetsmarknadsförvaltningen.  
 
Planeringen framåt är samverkan och samarbete på ett konstruktivt 
sätt, med upprättad samverkansrutin, samarbete i praktiken som t.ex. 
SSPF och andra samverkansformer och sekretessfrågan är löst genom 
en samtyckesblankett.  
 
Överläggning  
Erfan Kakahani (V) önskar att nämnden får en fortsatt återkoppling av 
samverkan och samarbetet om fältverksamheten och yrkar således att 
redovisningen kommer till nämndens sammanträde i november 2022. 
 
Nämndens ledamöter har inga invändningar till förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-06-03. 

 
_ _ _ _ 
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§ 126 Ordförandeförslag – Specialistteam mot ny-
rekrytering till kriminella miljöer 
(IAN-2022-00112) 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet har via ordföranden 
för kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott lämnat ett förslag 
på utökad samverkan med polisen och föreslår att en specialistfunktion 
med ansvar för att jobba mot nyrekrytering av barn och unga till kri-
minella miljöer inrättas i Sundsvalls kommun. 
 
Överläggning 
Eva Leijon återger tjänstebeskrivningen kring specialistteamet som 
ska bestå av två st. socialsekreterare, samlokaliserade med polisen. 
Den organisatoriska tillhörigheten blir mottagningsgruppen inom Iaf. 
Socialsekreterarnas övergripande uppdrag är att arbeta mot nyrekryte-
ring av barn och unga till kriminella miljöer, uppsökande och förebyg-
gande arbete mot individer som har ett begynnande normbrytande be-
teende. Övriga arbetsuppgifter är motiverande arbete mot ungdomar 
som redan har hamnat i kriminella miljöer i syfte att få personerna att 
bryta destruktiva livsmönster samt ha roll som SSPF-koordinatorer 
(Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid). 
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag – Specialistteam mot nyrekrytering till kriminella 
miljöer, 2022-03-10. 
 
_ _ _ _ 
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§ 127 Riktlinjer för samverkan inom LSS och SoL 
med Vård- och omsorgsförvaltningen 
(IAN-2022-00173) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att ärendet remitteras tillbaka till förvaltningen för genomgång och 
ändringar av riktlinjerna.   
 
Ärendet 
De föreslagna riktlinjerna klargör vilken nämnd som har huvudansvar 
för varje målgrupp men avser också samverkan mellan förvaltningarna 
gällande personer som har behov av samordnad utredning och insatser 
från både individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och om-
sorgsförvaltningen. Genom att utgå från målgrupp klargörs vilken 
nämnd som har huvudansvar för en enskild och genom att tydliggöra 
individens livssituation klargörs i vilka situationer samordnad utred-
ning behöver ske. 
 
Syftet med riktlinjerna är att uppnå effektmålen och överbrygga orga-
nisatoriska mellanrum och säkerställa god samverkan mellan förvalt-
ningarna så att enskilda får sina behov utredda och tillgodosedda och 
inte faller mellan stolarna. 
 
De föreslagna riktlinjerna kommer även föreslås antas av Vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Bakgrund 
Den politiska styrningen i Sundsvall beslutade att dela tidigare social-
nämnd i två nya nämnder med start i januari 2020. Äldreomsorgen och 
stöd och omsorg bildade tillsammans Vård- och omsorgsnämnden me-
dan individ- och familjeomsorgen slogs samman med tidigare NAVI 
och bildade Individ- och arbetsmarknadsnämnden. Socialpsykiatrin 
som ger stöd till psykiskt funktionsnedsatta var en del av individ- och 
familjeomsorgen och organiserades i individ- och arbetsmarknadsför-
valtningen. Daglig sysselsättning har organiserats inom båda förvalt-
ningarna. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns myndighetsut-
övning för LSS samt aktivitetscenter och inom individ- och arbets-
marknadsförvaltningen finns myndighetsutövning för meningsfull 
sysselsättning SoL och företagsgrupperna. 
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Det delade ansvaret innebär att båda förvaltningarna kommer i kontakt 
med personer inom samma målgrupper, men med varierande behov av 
stöd i sina livssituationer. 
 
Överläggningar 
Ordföranden informerar att ärendet behöver återremitteras tillbaka till 
förvaltningen för justeringar i riktlinjerna.  
 
Det blir även nämndens beslut.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-06-01, § 77. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-06-10. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 128 Muntlig återkoppling av tidigare nämndsupp-
drag gällande omvandlingen av Axvägen stödbo-
ende till kvinnobehandling 
(IAN-2020-00007) 
 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN) beslutade 2020-03-25, § 
51, att omvandla Axvägens stödboende till HVB-hem för kvinnor i be-
hov av missbruksbehandling. Förändringen skedde på prov fram till 
2021-12-31.  
 
IAN beslutade 2021-12-14, § 206, att permanenta omvandlingen av 
Axvägens stödboende till kvinnobehandling och att förvaltningen ger 
en återkoppling av uppdraget till nämndens sammanträde i juni 2022. 
 
Överläggning 
Jennie Marklund redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN 2021-12-14, § 206. 

 
_ _ _ _ 
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§ 129 Svar på internremiss - Idrottspolitisk strategi 
för Sundsvalls kommun 
(IAN-2022-00101) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens remissvar som sitt eget med tillägget att till 
målområdet Organiserad idrott och föreningsliv betona vikten av för-
eningsstöd som genererar låga medlemsavgifter och vikten av kunna 
att kunna få låna idrottsutrustning, samt 
 
att sända yttrandet till kultur- och fritidsnämnden.  
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till idrottspo-
litisk strategi för Sundsvalls kommun som Individ- och arbetsmark-
nadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över.  
 
Bakgrund 
I förslaget till idrottspolitisk strategi slås fast att kommunen  behöver 
arbeta och samarbeta för att stärka förutsättningarna till fysisk aktivitet 
i hela kommunen och genom hela livet. För att åstadkomma ett sam-
hälle som främjar fysisk aktivitet och minskar stillasittandet krävs ett 
långsiktigt arbete.  
 
Syftet med strategin är: 
 
- Att fungera som ett verktyg för tjänstepersoner och politiker att an-

vända sig av i arbete och fattande av viktiga beslut. 
- Att skapa bättre förutsättningar för fysisk aktivitet. 
- Att fungera som utgångspunkt och underlag för till exempel kom-

mande lokalbehovsbeskrivningar och utveckling av nya och befint-
liga bostadsområden.  

 
Strategins övergripande målsättning är att skapa förutsättningar för 
och inspirera till rörelse. 
 
Strategin har sex målområden och respektive målområde består av en 
beskrivande text, mål och strategier. De sex målområdena är: 
 
- En attraktiv kommun genom idrott 
- Idrott i skola, fritidsverksamhet och förskola 
- Likvärdiga förutsättningar för idrottande 
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- Organiserad idrott och föreningsliv 
- Spontanidrott 
- Infrastruktur för idrott 
 
Förvaltningens svar 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen finner att strategin är väl ge-
nomarbetad och ställer sig positiv till den. Även att man i strategin tar 
upp inkludering av grupper och vill lyfta fram särskilda prioriteringar 
för boende i socioekonomiskt svaga bostadsområden, tjejer och kvin-
nor samt barn och unga är positivt då det är målgrupper som omfattas 
av IAN:s uppdrag och ansvarsområden.  
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar särskilt synpunkter på: 
 
- Vilka mål och strategier som anses centrala för nämndens verksam-

het?  
- Förslag på hur uppföljningen av nämndens aktiviteter för att nå må-

len skulle kunna genomföras. 
 
När det gäller den första frågan är det, utifrån IAN:s reglemente och 
ansvarsområden, målområdena ”Likvärdiga förutsättningar för idrot-
tande” (kap. 9) och ”Spontanidrott” (kap. 11) som främst berörs.  
 
För det som gäller målområde ”Likvärdiga förutsättningar för idrot-
tande” är förvaltningen angelägen att kommunens arbete med att ut-
jämna de socioekonomiska skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika 
bostadsområden fortgår. Det är också positivt att möjligheter till id-
rottsaktiviteter på boenden tas upp som strategier/aktiviteter.  
 
I fråga om spontanidrott (kap 11) vill förvaltningen lyfta fram att spon-
tanidrott gynnas av bostads- och boendeområdens närhet till skog och 
grönytor utan att det behöver finnas speciella anläggningar eller an-
lagda ytor. 
 
När det gäller den andra frågan om uppföljning av aktiviteter för att nå 
målen kan det komma i uttryck i den årliga verksamhetsuppföljningen 
i samband med årsrapporten eller som en internkontrollrapportering. 
 
Övriga synpunkter  
Förvaltningen sänder ett önskemål till författaren av strategidokumen-
tet att innehållsförteckningen kunde bli mer lättläst och överblickbar 
om rubriker och underrubriker får en tydligare separering samt att do-
kumentets sex målområden i innehållsförteckningen markeras med fet 
stil. 
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Eftersom hela dokumentet beskriver en strategi önskar förvaltningen 
att de strategier som beskrivs i förhållande till målen istället benämns 
aktiviteter eller liknande.  
 
Överläggning 
Markus Juth redovisar ärendet.  
 
Ulla Näsman (S) yrkar på följande tillägg till remissvaret, att till mål-
området Organiserad idrott och föreningsliv betona vikten av för-
eningsstöd som genererar låga medlemsavgifter och vikten av kunna 
att kunna få låna idrottsutrustning.  
 
Nämndens ledamöterna har inga invändningar mot förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-06-01, § 80. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-05-16.  
 
_ _ _ _ 
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§ 130 Svar på remiss - Granskning av Översikts-
plan Sundsvall 2040 
(IAN-2021-00138) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt 
 
att skicka ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Ärendet 
Sundsvalls kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 161, att över-
siktsplanen skulle uppdateras under nästkommande mandatperiod 
(2018-2022). Arbetsnamnet för nya översiktsplanen är Översiktsplan 
Sundsvall 2040.  
 
Bakgrund 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela 
kommunen och den kan ha olika detaljeringsgrad för olika delar av 
kommunen. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens 
uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplane-
ringen är en del av kommunens fysiska planering av mark och vatten 
och den regleras av Plan- och bygglagens (PBL) tredje kapitel. Över-
siktsplanen är inte bindande, men ska ge vägledning för beslut om 
mark- och vattenområden och den byggda miljön. 
 
Översiktsplanen har tidigare varit ute på ett samråd och efter samrådet 
har förslaget till översiktsplan bearbetats till en granskningshandling. 
 
Efter granskningstiden ska kommunen sammanställa de synpunkter 
som kommit fram i ett särskilt utlåtande. Där kommer också redovisas 
vilka ändringar som gjorts efter granskningen. 
 
Förvaltningens remissyttrande 
Förvaltningen redovisar nedan de synpunkter som är mest angelägna i 
förhållande till Individ- och arbetsmarknadsnämndens (IAN) verksam-
heter och ansvarsområden. 
 
Boenden 
Hyreslägenheter 
- IAN har behov av hyreslägenheter i varierande storlek, integrerat 

i alla kommundelar, men framförallt i Sundsvalls tätort och i de 
större kommundelarna. 
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- Vid alla nybyggnationer av lägenheter är det viktigt att utforma 

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

- Det är viktigt att IAN erbjuds en, enligt avtal, bestämd andel av 
de hyreslägenheter som planeras byggas i kommunen av privata 
entreprenörer. 

 
Lokaler 
- IAN har behov av lokaler i varierande storlek integrerat i alla kom-

mundelar, men framförallt i Sundsvalls tätort och i de större kom-
mundelarna. Dessa lokaler skulle kunna användas som t.ex. kon-
torsarbetsplatser, mottagningsverksamhet, daglig sysselsättning 
eller som mötesplatser. 
 

- IAN har även behov av lokaler, integrerat i alla kommundelar, 
men framförallt i Sundsvalls tätort och i de större kommundelarna, 
som skulle kunna iordningställas som boende. 

 
2. Utemiljö 
-  Det är viktigt att det vid IAN:s boenden finns en direkt tillgång till 

en god utemiljö och önskvärt är att det även finns en närhet till 
grönområden. Detta för att bl.a. ge möjlighet till fysisk aktivitet, 
social samvaro, ett aktivt friluftsliv och rika naturupplevelser. 
Kopplat till kommunens pågående arbete med en idrottspolitisk 
strategi, styrdokumentet för kommunens satsning och arbete att 
stärka förutsättningarna för fysisk aktivitet, vill förvaltningen un-
derstryka vikten av att det finns grönområden för spontanidrotts-
utövare i alla åldrar.  

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

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

 
- Det är önskvärt att det, framförallt i närområdet till IAN:s boen-

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

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

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

utjämna de socioekonomiska skillnaderna i levnadsvillkor mellan 
olika bostadsområden fortgår.  

 
- I handlingsplanen för Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram 

2021 kopplas IAN till två uppdrag som fortsätter med oförmins-
kad styrka: 

- Fortsätta utveckla vuxenutbildningar på distans, i syfte att un-
derlätta för boende på landsbygden att studera på den egna 
orten. 

- Fortsätta arbetet med att säkerställa att det finns utbud av 
sommarjobb på landsbygden samt att fånga upp och upp-
muntra ungdomar att välja sommarjobb på landsbygden. 

 
Överläggning 
Markus Juth informerar att förvaltningen lämnar ett identiskt yttrande 
som vid samrådsgranskningen med tillägget i stycket om utemiljö att 
förvaltningen vill särskilt betona vikten av det finns grönområden till-
gängliga för spontanidrottsutövare i alla åldrar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-06-01, § 79. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-05-03. 

 
_ _ _ _ 
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§ 131 Ändring av IAN:s delegationsordning - änd-
ring av delegationsrätter gällande ekonomiskt bi-
stånd och placeringsärenden SoL samt nya förord-
nanden att vid domstol väcka och föra talan om fa-
derskap 
(IAN-2022-00065) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att fastställa ändringarna i delegationsordning som berör kap. 4.1 och 
kap. 4.4 enligt förvaltningens förslag nedan,   
 
att som tillägg till kap. 20 a i delegationsordningen förordna Eva Er-
iksson och Malin Sundqvist att besluta att väcka och föra talan i mål 
om faderskap i domstol enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken, 3 kap. 5 § 2 
stycket och 3 kap. 6 § 2 stycket föräldrabalken, samt 
 
att utdraget ur protokollet ska tjäna som fullmakt.  
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning är i behov 
av följande ändringar beskrivna nedan. 
 
Ändring av delegationsrätter gällande ekonomiskt bistånd (kap. 
4.1) och placeringsärenden SoL (kap. 4.4) 
Ändring av delegationsrätten för beslut om bistånd till boende med 
bostadssocialt kontrakt ändras från socialsekreterare till enhetschef. 
 

 

 
 
Ändring av beslut om bistånd till individstöd, med förtydliganden att 
socialsekreterare ska kunna ta beslut gällande max 14 tillfällen per 
vecka, att enhetschef kan ta beslut 15-21 tillfällen per vecka samt att 
individutskottet får beslutet om det gäller 22 tillfällen eller mer per 
vecka. 
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Nya förordnanden att vid domstol väcka och föra talan om fader-
skap (kap. 20 a) 
Enligt 10 kap. 2 § Socialtjänstlagen ska nämnden själv eller genom 
ombud föra kommunens talan i mål och ärenden enligt socialtjänstla-
gen eller annan författning som ankommer på socialnämnden, som 
t.ex. Föräldrabalken, Lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Det 
finns behov av att utse ombud i mål enligt Föräldrabalken där Individ- 
och arbetsmarknadsnämnden kan komma att behöva företrädas vid 
domstol. Ombud måste utses efter beslut i nämnden. Rätten att före-
träda nämnden måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där be-
slut om förordnandet framgår. 
 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att förordna Eva 
Eriksson och Malin Sundqvist att besluta att väcka och föra talan i mål 
om faderskap i domstol enligt 2 kap. 1 § Föräldrabalken, 3 kap. 5 § 2 
stycket och 3 kap. 6 § 2 stycket Föräldrabalken. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-07. 
 
_ _ _ _ 
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§ 132 Redovisning av delegationsbeslut samt an-
mälningsärenden, juni 2022 
(IAN-2022-00016) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsären-
den. 
 
Ärendet 
Följande delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas. 
 
Beslut Delegationsnummer 
Lönebeslut, som fattats under ti-
den 
2022-04-28 – 2022-06-01 

122/2022 – 162/2022 

 
 
Anmälningsärenden 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen 
- Förordnande. 
- Uppdrag från nämnden till förvaltningen, per juni 2022. 
 
Kommunstyrelsens personalutskott 
- Protokoll 2022-05-24, § 18. ”Revidering och tillägg, direktiv och 

ramar löneöversyn 2022”. 
 
Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 
- Protokoll 2022-05-24, § 34. ”Förslag på åtgärder mot mäns våld 

mot kvinnor”. 
- Protokoll 2022-05-24, § 35. ”Ordförandeförslag – Utredningsupp-

drag om familjecentral i Bredsand”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-06-08. 

 
_ _ _ _ 
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§ 133 Ordförandeförslag om tillfällig förändring av 
utbetalning av försörjningsstöd med anledning av 
riksdagens beslut 
(IAN-2022-00148) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att individ- och arbetsmarknadsnämnden inte räknar den tillfälliga till-
äggsbidraget som en inkomst vid prövning mot riksnorm,  
 
att beslutet gäller till och med 31 december 2022, samt 
 
att förvaltningen återkommer till nämnden i december 2022 om 
huruvida regeringen avser att förlänga tilläggsbidraget samt det eko-
nomiska utfallet för den aktuella perioden.   
 
Ärendet 
Erfan Kakahani (V) inkommer med ett ordförandeförslag om tillfällig 
förändring av utbetalning av försörjningsstöd med anledning av riks-
dagens beslut: 
 
”Med anledning av den ekonomiska situationen som uppstått på grund 
av världsläget har många hushåll drabbas av ökade priser och risker att 
få en mer ansträngd ekonomi. Regeringen har lämnat ett förslag till ett 
tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget, som omfattar barn-
familjer med låga inkomster. 
 
Tilläggsbidraget föreslås ges till den som tar emot särskilt bidrag (bo-
stadsbidrag) för hemmavarande barn, särskilt bidrag för barn som bor 
växelvis eller umgängesbidrag. Tilläggsbidraget föreslås som ett be-
lopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bo-
stadsbidraget. Bidraget föreslås betalas ut från 1 juli till och med 31 
december 2022. 
 
För hushåll som får försörjningsstöd från kommunen skulle det utan 
ändring från nämnden innebära att försörjningsstödet sänks i motsva-
rande grad. Tilläggsbidraget får därmed ingen verkan för dessa hus-
håll. 
 
Överläggning 
Erfan Kakahani (V) redovisar ordförandeförslaget och yrkar på föl-
jande tre attsatser: 
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att individ- och arbetsmarknadsnämnden inte räknar den tillfälliga till-
äggsbidraget som en inkomst vid prövning mot riksnorm,  
 
att beslutet gäller till och med 31 december 2022, samt 
 
att förvaltningen återkommer till nämnden i december 2022 om 
huruvida regeringen avser att förlänga tilläggsbidraget samt det eko-
nomiska utfallet för den aktuella perioden.   
 
Håkan Norberg, verksamhetschef för Arbete och försörjning, svarar på 
ledamöternas frågor kring beräknandet av försörjningsstödet utgående 
från riksnormen. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-06-01, § 75. 
Ordförandeförslag om utbetalning av försörjningsstöd, 2022-05-05. 

 
_ _ _ _ 
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§ 134 Redovisning av aktuell arbetslöshetsstatistik 
(IAN-2022-00009) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att tacka för informationen, samt  
 
att nämnden får redovisningen av aktuell arbetslöshetsstatistik var 
tredje månad.  
 
Ärendet 
Håkan Norberg redovisar aktuell statistik som berör arbetslöshet, eko-
nomiskt bistånd och åtgärdsanställningar. 
 
Marcus Hellström (L) frågar om redovisningen kan göras mindre fre-
kvent, kanske kvartalsvis. 
 
Ordföranden svarar att redovisningen av arbetslöshetsstatistiken kan 
vara bra att följa med tanke på utvecklingen av långtidsarbetslösheten, 
men ändå vidhålla att informationen kan ges till nämnden var tredje 
månad.  
 
Beslutsunderlag 
Statistik, juni 2022. 
 
_ _ _ _ 
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§ 135 Riktlinjer vid 25 års deltagande i daglig verk-
samhet - återrapportering av uppdrag 
(IAN-2022-00097) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen av rutin för att uppmärksamma delta-
gare som firar 25 år i daglig verksamhet. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 
2022-03-29, § 53, utifrån ordförandeförslaget om riktlinjer vid 25 års 
deltagande i daglig verksamhet att förvaltningen får i uppdrag att ar-
beta fram en rutin för att uppmärksamma deltagare som firar 25 år 
inom daglig verksamhet och att förvaltningen samordnar detta arbete 
med Vård- och omsorgsnämnden. 
 
Vid individ- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, 2022-05-04, 
§ 68, informerade förvaltningen om arbetet med rutinerna.   
 
Bakgrund 
För anställda som arbetat i kommunen i 25 år så uppmärksammas detta 
genom att medarbetaren blir bjuden på en middag samt får en gåva. 
Deltagare på daglig verksamhet bidrar till kommunens verksamhet på 
olika sätt och efter förmåga och har genom åren uppmärksammats på 
olika sätt. För att skapa en systematik och enhetlighet kring hante-
ringen avseende att uppmärksamma deltagare efter 25 år i daglig verk-
samhet har en gemensam rutin tagits fram med Vård- och omsorgs-
nämnden.  
 
Överväganden 
Senast 2019 genomfördes en fest för alla deltagare inom daglig verk-
samhet, cirka 200 personer deltog. I samband med festen uppmärk-
sammades särskilt personer som varit i verksamheten i 25 år vilka fick 
motta en gåva, en ljuslykta, som skapats av deltagare vid ett aktivitets-
center samt bjöds berörda på den middag som anordnades i samband 
med festen. 
 
Förvaltningen anser i sin utredning att deltagare på daglig verksamhet 
även framledes ska uppmärksammas. Den middag som anordnas för 
anställda i kommunen gäller endast för de personer som arbetat i 25 år 
och förvaltningen anser att motsvarande även ska gälla för personer 
inom daglig verksamhet, för dem som särskilt ska uppmärksammas. 
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Deltagare som har sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL har inte 
uppmärksammats på samma sätt som personer med beslut om insatsen 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För-
valtningen ser ingen anledning till att personer med beslut enligt SoL 
i förekommande fall ska uteslutas, utan samma utgångspunkter bör 
gälla då de vistas inom samma verksamheter. 
 
Vad som är en uppskattad gåva ligger i mottagarens upplevelse och är 
högst individuellt. Även för deltagare i daglig verksamhet kan det vara 
av vikt att få möjlighet att välja mellan något alternativ samt att värdet 
på gåvan möjliggör att valbara alternativ kan ges. 
 
Antal personer som är berörda efter senaste uppvaktningen genomför-
des är under 2020 med beslut enligt LSS sex personer, 2021 är de sju 
personer och 2022 finns två personer. Sysselsättning enligt SoL har i 
Sundsvall endast varit en biståndsbedömd insats sedan 2010-04-01 och 
innan dess en insats utan biståndsbedömning varför det inte finns upp-
gifter där det med säkerhet kan avgöras om en person varit i verksam-
heten i 25 år och därav tillhör målgruppen.  
 
Förvaltningen anser dock att målgruppen ej bör uteslutas framledes. I 
dagsläget finns således 15 personer som väntar på uppvaktning. För 
2023 kan fem personer vara aktuella, 2024 en person och 2025 fem 
personer. Då antal berörda personer är få bör evenemanget vara åter-
kommande, dock inte årligen utan beaktas utifrån antal personer som 
är berörda, detta för att skapa goda möjligheter att få till ett högtidligt 
tillfälle. 
 
Överläggning 
Håkan Norberg redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-06-01, § 74. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-05-19. 
 
_ _ _ _ 
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§ 136 Remissvar på Socialdepartementets betän-
kande Träffsäkert (SOU 2021:101) 
(IAN-2022-00122) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens remissvar och anta det som sitt eget, samt  
 
att avge remissvaret som yttrande till Socialdepartementet. 
 
Ärendet 
Sundsvalls kommun är utsedd som en av remissinstanserna för Social-
departementets betänkande Träffsäkert (SOU 2021:101) som behand-
lar förslag om förändringar avseende bostadsbidraget, underhållsstö-
det samt förslag om införande av ett nytt bostads- och familjestöd (Bo-
fast) och statlig underhållsreglering. 
 
Betänkandet föreslår att den bidragsgrundande inkomsten i bostadsbi-
draget och den betalningsgrundande inkomsten i underhållsstödet ska 
baseras på aktuella kända inkomstuppgifter i stället för, som idag, på 
en uppskattning av årsinkomsten eller, gällande underhållsstödet, på 
uppgifter som härrör från två år tillbaka. Beslut om bostadsbidrag leder 
idag inte sällan till att hushåll blir tvungna att betala tillbaka bidrag 
som de tidigare fått. Skulder på grund av bostadsbidrag är därför de 
sammanlagt största skulderna som enskilda har till Försäkringskassan. 
Och för en del personer som, när det avser underhållsstöd, bedömts ha 
en viss betalningsförmåga kan den ekonomiska situationen idag se helt 
annorlunda ut än för två år sedan. I betänkandet framförs att använd-
ning av aktuella inkomstuppgifter i båda dessa fall kan minska skuld-
sättningen och öka träffsäkerheten i beslutsfattandet. 
 
Betänkandet föreslår vidare att en statlig underhållsreglering ska er-
sätta underhållsstödet. Utgångspunkten är att alla föräldrar ska bidra 
till sitt barns försörjning efter sin ekonomiska förmåga och att föräld-
rarna ska dela på det ekonomiska ansvaret för barnet på ett jämlikt sätt. 
Systemet med statlig underhållsreglering syftar enbart till att se till att 
föräldrar reglerar underhållet för gemensamma barn på ett jämlikt sätt. 
I de fall föräldrar inte kan komma överens på egen hand eller om de 
saknar ekonomiska resurser ska bidrag lämnas på annat sätt, inom ra-
men för bidragen till barnfamiljer. Föräldrarnas betalningsförmåga ska 
dock utredas och beslutas genom statlig underhållsreglering. Denna 
baseras på samma principer som föräldrabalkens bestämmelser i 7 kap 
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1 § FB, dvs man ska utgå ifrån föräldrarnas samlade ekonomiska för-
måga. Om föräldrarna, trots stöd från kommuner och Försäkringskas-
san, inte når en överenskommelse ska Försäkringskassan även fortsätt-
ningsvis betala ut ett belopp till boföräldern. Detta belopp beräknas 
utifrån samma principer som FB föreskriver och kommer sedan att krä-
vas in från den frånlevande föräldern av Försäkringskassan. Under-
hållsreglering bestäms för sex månader i taget. 
 
Förvaltningens överväganden 
Förvaltningen bedömer att det är svårt att sätta sig in i hur dessa förslag 
kommer att falla ut och hur det i praktiken kommer att bli för de som 
berörs av eventuella förändringar. Vi ser dock främst positivt på de 
förslag som förs fram och ser fördelar både med förslaget om beräk-
ning av bidrag samt det nya förslaget om statlig underhållsreglering. 
Vi ansluter till utredningens bedömning att dessa förslag kan minska 
skuldsättning och verka positivt för ett jämlikt föräldraansvar. 
 
Överläggning 
Annika Backström, stabschef, redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-06-02. 

 
_ _ _ _ 
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§ 137 Reviderat förslag till nya riktlinjer gällande 
serveringstillstånd 
(IAN-2022-00056) 
 
Beslut 
Nämnden beslutar 
 
att under stycket 4.2 efter första meningen lägga till meningen ”Ser-
veringstillstånd till kl. 02.00 kan beviljas vid en första ansökan”, 
 
att under stycket 4.2 stryka meningen ”Sökanden behöver ha erforder-
lig erfarenhet av att bedriva liknande verksamhet och det är angeläget 
att all personal i tillståndspliktig serveringsverksamhet med utökad 
serveringstid har kunskap i ansvarsfull alkoholservering”, 
 
att under stycket 4.2 stryka meningen ”I Sundvalls kommun tillämpas 
prövotid första året vid nyansökan om serveringstid till kl. 02.00”, 
 
att under stycket 4.3 stryka ordet ”väletablerad” så att meningen lyder 
”För utökad serveringstid till kl. 03.00 krävs att restaurangrörelsen 
är välskött”, 
 
att under avsnitt 7 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
stryka meningen ”Från klockan 23.00 är det tillräckligt att det erbjuds 
minst två tillagade huvudrätter.” och ersätta det med ”Från 23.00 är 
det tillräckligt att matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter”, 
samt 
 
att under avsnitt 7 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
stryka meningen ”Det innebär att gatukök, caféer och liknande en-
klare serveringsställen inte ska beviljas serveringstillstånd. Detsamma 
gäller sådana restauranger vars verksamhet i huvudsak är inriktad på 
barnfamiljer och ungdomar, t.ex. många hamburgerrestauranger.” 
 
Ärendet 
Kommunens tillståndsprövning för serveringstillstånd baseras på vad 
som anges i alkohollagen, dess förarbeten och föreskrifter utfärdade av 
Folkhälsomyndigheten samt riktlinjer. Alkohollagen är en skyddslag 
vars främsta syfte är att begränsa skador som alkohol kan orsaka.  
 
Riktlinjerna är ett komplement till alkohollagens regler och utgör en 
vägledning för om kommunen kan ge tillstånd för viss verksamhet. 
Avsikten med riktlinjerna är också att åstadkomma en likabehandling 
inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd. 
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Individ- och arbetsmarknadsnämnden har uppdragit åt förvaltningens 
alkohol- & tobaksenhet att revidera de befintliga riktlinjerna så att de 
är uppdaterade och moderniserade utifrån de förändringar som skett 
inom restaurangbranschen. Alkohol- & Tobaksenheten har därför om-
arbetat de gamla riktlinjerna och föreslår nämnden att godkänna de bi-
fogade, uppdaterade riktlinjerna. 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Alkohol- och Tobaksenheten har föredragit de nya föreslagna riktlin-
jerna för nämndens individutskott. Riktlinjerna har även gått ut på re-
miss till samtliga politiska partier, varav Socialdemokraterna och Mo-
deraterna inkommit med remissvar. De föreslagna riktlinjerna har även 
gått ut på remiss till Krögarrådet och Alkohol- & Tobaksenheten har 
även träffat företrädare för Krögarrådet för att gå igenom förslaget. 
Därefter har även ytterligare diskussioner hållits i individutskottet 
kring delar av de förslag som lagts fram samt remissvar.  
 
Ärendet lades fram med förslag till beslut på Individ- och arbetsmark-
nadsnämndens sammanträde 2022-04-26, § 90. Nämnden beslutade då 
att återremittera ärendet till sammanträdet 2022-06-15 med ett antal 
att-satser om att revidera vissa delar av riktlinjerna samt att inhämta 
synpunkter från Polismyndigheten och miljökontoret avseende före-
slagna förändringar av serveringstider.  
 
Överläggning 
Annika Backström redovisar ärendet.  
 
Erfan Kakahani (V) yrkar på följande attsatser: 
 
att under stycket 4.2 efter första meningen lägga till meningen ”Serve-
ringstillstånd till kl. 02.00 kan beviljas vid en första ansökan”, 
 
att under stycket 4.2 stryka meningen ”Sökanden behöver ha erforder-
lig erfarenhet av att bedriva liknande verksamhet och det är angeläget 
att all personal i tillståndspliktig serveringsverksamhet med utökad 
serveringstid har kunskap i ansvarsfull alkoholservering”, 
 
att under stycket 4.2 stryka meningen ”I Sundvalls kommun tillämpas 
prövotid första året vid nyansökan om serveringstid till kl. 02.00”, 
 
att under stycket 4.3 stryka ordet ”väletablerad” så att meningen lyder 
”För utökad serveringstid till kl. 03.00 krävs att restaurangrörelsen 
är välskött”, 
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att under avsnitt 7 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
stryka meningen ”Från klockan 23.00 är det tillräckligt att det erbjuds 
minst två tillagade huvudrätter.” och ersätta det med ”Från 23.00 är 
det tillräckligt att matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter”, 
samt 
 
att under avsnitt 7 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
stryka meningen ”Det innebär att gatukök, caféer och liknande en-
klare serveringsställen inte ska beviljas serveringstillstånd. Detsamma 
gäller sådana restauranger vars verksamhet i huvudsak är inriktad på 
barnfamiljer och ungdomar, t.ex. många hamburgerrestauranger.” 
 
Oskar Brusell (M), Marcus Hellström (L) och Emir Özcelik (SD) yrkar 
bifall till Erfan Kakahanis (V) förslag.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-06-01, § 78. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-05-16. 
 
_ _ _ _ 
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§ 138 Övrigt 
(IAN-2022-00002) 
 
 
Ärendet 
Ingen övrig fråga var anmäld.  
 
Ordföranden tillönskar alla ledamöter och ersättare samt förvaltning-
ens tjänstemän en trevlig sommar.  
 
_ _ _ _ 
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