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Protokollet omfattar §§ 139 - 155 
 
 
 
Justeras måndag 5 september 2022 
 
 
 
 
 
Jonas Väst (S) 
Ordförande 
 

Markus Juth 
Sekreterare 

 
 
 
Thomas Burman (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 Thomas Burman (M) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Marcus Hellström (L) 
 
_ _ _ _  
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§ 139 Förvaltningsdirektören informerar 
(IAN-2022-00002) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Denise Wallén, förvaltningsdirektör, informerar följande: 
 
- Ekonomiskt bistånd, som har haft ett högt söktryck under somma-

ren. Under augusti månad har det varit färre ärenden än under juni 
månad. 

- Team syd har haft hög arbetsbelastning p.g.a. sjukdom. 
- Arbetslöshetssiffrorna för Sundsvall ligger just nu under rikssnittet 

på 6,4 %. 
- Individomsorgen har noterat flera akuta placeringar. 
- Första linjeverksamheten vid Nacksta är klar för inflyttning och 

verksamheten drar igång i september. 
- Många uppsägningar inom förvaltningen. Pågående rekryteringar  

av enhetschefer. 
- Kärnhuset HVB stänger officiellt 2022-09-01. 
- Vakanser inom verksamheten Missbruk och psykisk ohälsa, dock 

har bemanningen varit bra under sommaren.   
- Vuxenutbildningen har haft sina verksamhet öppen under sommar-

halvåret.  
- Uppsökande verksamhet i bostadsområden på gång i Bredsand och 

i Skönsberg 
- Flyktingmottagningen från Ukraina; de tio sista anvisade flykting-

arna kommer snart att tas emot. Undervisning i svenska har ordnats  
under sommaren. 

- Covid-smittan har fått fäste i förvaltningen.  
 

Ulla Näsman (S) frågar hur flytten till Skönsberg har gått. Denise Wal-
lén svarar att en lägesrapport kommer att ges vid ett möte nästa vecka. 
Det man efterfrågar är verksamhetsanpassade lokaler.  
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Sanna Jonsson (C) frågar om den som av regionen nekas placering får 
något annat istället. Jennie Marklund, verksamhetschef för missbruk 
och psykisk ohälsa, svarar att det sker ingen omplacering.  
 
_ _ _ _ 
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§ 140 Ekonomisk månadsrapport IAN, juli 2022 
(IAN-2022-00009) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad månadsrapport juli 2022. 
 
Ärendet 
Individ och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott mot bud-
get på -0,9 miljoner kronor för perioden januari – juli 2022. Detta är 
en förbättring från månadsrapport maj med 8,6 miljoner kronor.  
 
För samma period 2021 redovisades ett underskott på -15,6 miljoner 
kronor. De 15 miljoner kronor på årsbasis som ska tillföras i skatteme-
del för förstärkning av arbetslinjen har vid juli månads utgång ännu 
inte bokförts till nämnden, vilket för perioden motsvarar cirka 8,7 mil-
joner kronor. 
 
Prognos helår 
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 nedanstående 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 kronor 
• Arbetsmarknadsåtgärder 1,3 miljoner kronor 
• Flyktingmottagande (ensamkommande barn) -2,5 miljoner kronor 
• 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 kronor 
• Övriga mindre poster som påverkar prognosen 0,3 miljoner kronor 
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Osäkerheter utifrån prognosen och att ha en ekonomi i balans 2022 och 
framåt: 
 
- Ekonomiskt bistånd 
- Bostadssociala gruppen 
- Årliga kostnadsökningar 
- Komplexa ärenden 
- Rådande situation i Ukraina 
 
Överläggning 
Maria Pedersén, verksamhetscontroller, redovisar ärendet och svarar 
på ledamöternas frågor. 
 
Lena Nordin (KD) frågar om den ekonomiska osäkerheten kring bo-
stadssociala gruppen kommer att beröras ytterligare. Jonas Väst (S) 
svarar att till nämndssammanträdet i november kommer ett ärende som 
berör rapportering av förslag till Bostadssocial strategi.  
 
Inga-Lisa Svanstedt (L) frågar om det inte går att få med autogiro på 
bos-hyrorna. Denise Wallén och Jennie Marklund svarar att autogiro 
är möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-08-17, § 82. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-08-03. 
 
_ _ _ _ 
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§ 141 Uppföljning av användandet 2021 av den stat-
liga schablonersättningen för mottagande av vissa 
nyanlända 
(IAN-2020-00034) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning av hur schablonersättningen 
för vissa nyanlända har använts och fördelats 2021, samt 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 250, att fastställa rikt-
linjer för fördelning av den statliga schablonersättningen för motta-
gande av vissa nyanlända. Riktlinjerna beskriver hur fördelningen av 
den statliga schablonersättningen ser ut mellan kommunens barn- och 
utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, individ- och arbetsmark-
nadsnämnd samt kommunstyrelsen. 
 
I enlighet med riktlinjerna ska nämnderna redovisa hur de tilldelade 
medlen har använts under verksamhetsåret och göra en uppföljning 
som lämnas till kommunstyrelsen senast i samband med årsredovis-
ning. Kommunstyrelsen utvärderar de svar som lämnas, och kan i sam-
band med detta ta fram nya punkter som nämnderna ska redovisa. 
 
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen har gjort en uppföljning av 
schablonmedlen 2021 i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer 
för fördelning av den statliga schablonersättningen för mottagande av 
vissa nyanlända. 
 
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje 
år. Schablonersättningen ska täcka kostnader för etableringsinsatser 
för nyanlända personer som till exempel: 
 
• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 
• särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, för-

skola 
• fritidshem och barnomsorg med mera 
• utbildning i svenska för invandrare 
• samhällsorientering 
• tolk 
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• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 
• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 
 
Schablonbelopp för 2021 var 149 600 (2020 146 100 kronor) för en 
person som inte fyllt 65 år och 84 000 (2020 82 100 kronor) för en 
person som har fyllt 65 år. Ersättningen betalas ut med delbelopp under 
en tvåårsperiod.  
 
Överläggning 
Camilla Röckner, verksamhetscontroller, redovisar ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-06-27. 

 
_ _ _ _ 
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§ 142 Upprättandet av samverkansrutiner inom 
LSS och SoL med Vård- och omsorgsnämnden 
(IAN-2022-00173) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att anta riktlinjerna för samverkan mellan IAN och VON enligt LSS 
och SoL, 
 
att riktlinjerna ska gälla så snart båda nämnderna kunnat besluta i frå-
gan, samt 
 
att riktlinjerna även ska omfatta redan aktualiserade och pågående 
ärenden. 
 
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 Iaf och Vof. 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. 
 
Överläggning 
Denise Wallén redovisar ärendet och svarar på ledamöternas frågor 
Riktlinjerna är ännu inte helt kompletta, där det fortfarande utreds om 
huvudansvaret för målgruppen asylsökande individer. Tid med utred-
ningen behövs fram till oktober. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-08-17, § 85. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-08-10. 
 
_ _ _ _ 
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§ 143 Utvärdering av arbetstidsmodellen 6:2 - rap-
port till nämnd 
(IAN-2022-00210) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens rapport och utvärdering av arbetstidsmo-
dellen 6:2. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att utvärdera arbets-
tidsmodellen 6:2 i syfte att se över eventuella brister och att utveckla 
modellen. Nämnden önskade återkoppling från medarbetare, arbetsle-
dare samt ledningen för verksamheten. Frågeställningarna från nämn-
den är hur fritt 2-tiden är, hur mycket av 2-tiden som går till vanligt 
arbete och hur mycket av tiden som används till återhämtning, reflekt-
ion och friskvård samt hur mycket av tiden som används för utbild-
ning, APT, medarbetarsamtal.  
 
Återkoppling önskades till nämndens sammanträde i juni 2022, men 
förvaltningen fick förlängt till sammanträdet i augusti då hanteringen 
med enkäter och sammanställning tog längre tid än förväntat. 
 
Bakgrund 
I Sundsvalls kommun gjordes en satsning, i form av ett pilotprojekt för 
förkortad arbetstid, från september 2016 till september 2017. Det ge-
nomfördes för tre arbetsgrupper inom dåvarande Individ- och familje-
omsorgen. Bakgrunden till satsningen var en ambition från ledningen 
att efter en lång period av svårigheter med att rekrytera och behålla 
kompetens och hög arbetsbelastning/stor stress bland medarbetarna, 
utveckla socialtjänsten till en attraktiv arbetsgivare.  
 
Utvärderingen av detta pilotprojekt visade på goda resultat där medar-
betares arbetssituation förbättrades, det blev lättare att behålla och re-
krytera personal samtidigt som man såg stora vinster även för klienter 
i de nya arbetssätt som implementerades. 
 
Med utgångspunkt från dessa i huvudsak goda erfarenheter av pilot-
projektet beslutades under hösten 2017 om att införa möjligheten att 
arbeta enligt arbetstidsmodell 6:2 för samtliga arbetsgrupper inom då-
varande IFO:s myndighetsutövning. Målsättningen med förändringen 
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var att socialsekreterare skulle ges ökade förutsättningar till kompe-
tensutveckling och återhämtning inom ramen för sin arbetstid samt att 
verksamheten skulle ha ett tydligt brukarfokus. 
 
Förvaltningens överväganden 
Utvärderingen har skett genom enkäter. Chefer har fått svara på en en-
kät och medarbetare på en annan. Merparten av de som har svarat ar-
betar inom Barn, unga och familj. 
 
Förvaltningen bedömer i allt väsentligt att nämndens frågeställningar 
blir besvarade i rapporten. 
 
Överläggning 
Eva Leijon, verksamhetschef för barn, unga och familj, redovisar ären-
det.  
 
Erfan Kakahani (V) frågar om de nyanställda har tillgång till 6:2 i sam-
band med anställningen och önskar en tydligare siffra över vem som 
omfattas av 6:2. Eva Leijon svarar att 6:2 omfattas av alla arbetsgrup-
per och det ska inte finnas några exkluderingar. 
 
Ulla Näsman (S) föreslår att rapporten godkänns med möjligheten att 
det kommer en återredovisning.  
 
Marcus Hellström (L) yrkar bifall till arbetsutskotts förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Erfan Kakahani (V) önskar lämna en protokollsanteckning, som god-
känns. 
 
Utifrån historiken bakom 6:2 modellen och utvärderingen så är det 
ingen tvekan att modellen är viktigt för våra medarbetare och också 
för verksamheten. Framgångsfaktorn för modellen är samverkan mel-
lan medarbete och chef över arbetsdagen utifrån medarbetarens ar-
betsmiljö och verksamhetens behov d.v.s. tillitsbaserad ledning tilläm-
pas. Medskick till förvaltning från Vänsterpartiet är att man eftersträ-
var att man arbetar lika inom alla arbetsplatser där 6:2 modellen till-
lämpas utifrån ursprungsmodellens framgångsfaktor. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-08-17, § 84. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-07-20. 

 
_ _ _ _ 
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§ 144 Svar till IVO i tillsynsärende 3.2.2-37027/2021 
gällande Sundsbruks HVB 
(IAN-2022-00007) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens skrivelse och avge denna till IVO som 
svar på begäran tillsammans med upprättad rutin och informationsbro-
schyr. 
 
Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fattat beslut i tillsynsä-
rende gällande Sundsbruks HVB. Tillsynen har omfattat barn och 
ungas upplevelse av trygghet och säkerhet utifrån olika aspekter av att 
bo på HVB-hemmet och bland annat omfattat granskning av beman-
ning, olika rutiner att hantera avvikelser och klagomål samt de lämp-
lighetsbedömningar som gjorts innan inskrivning. IVO har i sitt beslut 
konstaterat följande brister: 
 
1. Verksamhetens boenderegler innebär att inskrivna ungdomar för-

väntas medverka till drogtester och genomsökning av rum samt 
ett förbud mot övernattande gäster. Dessa regler utgör otillåtna 
tvångs- eller begränsningsåtgärder då ungdomarna saknar möjlig-
het att lämna ett reellt samtycke till reglerna. 

2. Verksamheten har haft en generell regel om besöksförbud i verk-
samheten som inte var förenlig med gällande lagstiftning. 

3. Lämplighetsbedömningar vid beslut om inskrivning var inte till-
räckligt motiverade utifrån den enskildes behov. 

 
Gällande punkterna 2-3 har verksamheten efter genomförd tillsyn vid-
tagit åtgärder för att avhjälpa bristerna. Gällande punkt 1 begär dock 
IVO att nämnden redovisar sin inställning samt beskriver vilka åtgär-
der som kommer att vidtas för att åtgärda även denna brist samt en plan 
för när detta ska genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-08-17, § 86. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-07-21. 
_ _ _ _ 
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§ 145 Svar till IVO i tillsynsärende 3.2.2-37023/2021 
gällande Norrmalms HVB 
(IAN-2022-00007) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens skrivelse och avge denna till IVO som 
svar på begäran tillsammans med upprättad rutin och informationsbro-
schyr. 
 
Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fattat beslut i tillsynsä-
rende gällande Norrmalms HVB. Tillsynen har omfattat barn och 
ungas upplevelse av trygghet och säkerhet utifrån olika aspekter av att 
bo på HVB-hemmet och bland annat omfattat granskning av beman-
ning, olika rutiner att hantera avvikelser och klagomål samt de lämp-
lighetsbedömningar som gjorts innan inskrivning. IVO har i sitt beslut 
konstaterat följande brister: 
 
4. Verksamhetens boenderegler innebär att inskrivna ungdomar för-

väntas medverka till drogtester och genomsökning av rum samt 
ett förbud mot övernattande gäster. Dessa regler utgör otillåtna 
tvångs- eller begränsningsåtgärder då ungdomarna saknar möjlig-
het att lämna ett reellt samtycke till reglerna. 

5. Verksamheten har haft en generell regel om besöksförbud i verk-
samheten som inte var förenlig med gällande lagstiftning. 

6. Lämplighetsbedömningar vid beslut om inskrivning var inte till-
räckligt motiverade utifrån den enskildes behov. 

 
Gällande punkterna 2-3 har verksamheten efter genomförd tillsyn vid-
tagit åtgärder för att avhjälpa bristerna. Gällande punkt 1 begär dock 
IVO att nämnden redovisar sin inställning samt beskriver vilka åtgär-
der som kommer att vidtas för att åtgärda även denna brist samt en plan 
för när detta ska genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-08-17, § 87. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-07-21. 
_ _ _ _ 
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§ 146 Svar till IVO i tillsynsärende 3.2.2-37026/2021 
gällande Norrmalms stödboende 
(IAN-2022-00007) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens skrivelse och avge denna till IVO som 
svar på begäran tillsammans med upprättad rutin och informationsbro-
schyr. 
 
Ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fattat beslut i tillsynsä-
rende gällande Norrmalms stödboende. Tillsynen har bland annat om-
fattat granskning av hur verksamheten arbetar förebyggande mot dro-
ganvändning samt uppgifter som framkommit om besöksförbud och 
de boenderegler som finns för barn och unga som är inskrivna i verk-
samheten. Tillsynen har även omfattat barn och ungas upplevelse av 
trygghet och delaktighet. IVO har i sitt beslut konstaterat följande bris-
ter: 
 
7. Verksamhetens boenderegler innebär att inskrivna ungdomar för-

väntas medverka till drogtester och genomsökning av rum samt 
ett förbud mot övernattande gäster. Dessa regler utgör otillåtna 
tvångs- eller begränsningsåtgärder då ungdomarna saknar möjlig-
het att lämna ett reellt samtycke till reglerna. IVO anser även att 
boendereglerna inte är förenliga med boendeformen stödboende. 

8. Verksamheten har haft en generell regel om besöksförbud i verk-
samheten som inte var förenlig med gällande lagstiftning. 

 
Gällande punkten 2 har verksamheten efter genomförd tillsyn vidtagit 
åtgärder för att avhjälpa bristerna. Gällande punkt 1 begär dock IVO 
att nämnden redovisar sin inställning samt beskriver vilka åtgärder 
som kommer att vidtas för att åtgärda även denna brist samt en plan 
för när detta ska genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-08-17, § 88. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-07-21. 
_ _ _ _ 
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§ 147 Redovisning av aktiviteter för att sänka kost-
nader på externa placeringar samt redovisning av 
ekonomiska åtgärder som inte har uppnått beslu-
tad effekt 
(IAN-2022-00008) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.  
 
Ärendet 
Jennie Marklund och Eva Leijon redovisar aktiviteter för att sänka 
kostnader på externa placeringar.  
 
Redovisningen är även den avslutande som presenteras för nämnden.  
  
_ _ _ _ 
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§ 148 Ansökningar och beslut om yrkeshögskole-
utbildningar för år 2023 
(IAN-2022-00227) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att förvaltningen söker de aktuella yrkeshögskoleutbildningar som re-
dovisas nedan.  
 
Ärendet 
En gång per år har kommuner och andra organisationer möjlighet att 
till Myndigheten för yrkeshögskolan ansöka om att bedriva yrkeshög-
skoleutbildningar. Beviljade utbildningar finansieras med statsbidrag. 
Sista ansökningsdag för att bedriva utbildningar 2023 var 2022-06-14.  
 
Utbildningar planerade att söka 
Ny ansökan 
- Byggledare 400 poäng. Tvåårig, platsbunden, utbildning. Byggfö-

retagen har under två år tillsammans med YH-Mitt jobbat fram en 
utbildning som ska bidra till att täcka det mycket stora behov av 
arbetsledare inom byggnadsbranschen. 25 stora byggföretag (bl.a. 
Skanska, Pikea, Peab och NCC) står bakom ansökan och kommer 
att finnas i ledningsgruppen och bidra med kompetens och LIA. 
 

Omsök 
- Redovisningsekonom 400 poäng. Tvåårig, platsbunden, utbild-

ning. 
 
Överläggning 
Kerstin Nordensson, skolchef för Vuxenutbildningen, redovisar ären-
det. Vuxenutbildningen gjorde en sökning av utbildningen Informat-
ionssäkerhetssamordnare men som inte beviljades. Sju st utbildningar 
är på gång. 
 
Inga-Lisa Svanstedt (L) frågar hur det är med efterfrågan av redovis-
ningsekonomer som handlägger löner och pensioner. Kerstin Nordens-
son svarar att utbildningen Redovisningsekonom med lönekompetens 
finns i utbudet.   
 
Erfan Kakahani (V) frågar hur det är med utbildningen av busschauf-
förer. Kerstin Nordensson svarar att bussbolaget Nobina har signalerat 
för en brist på chaufförer. Därför kommer ordnar vuxenutbildningen 
med en uppstart i september/oktober för en ny utbildning av förare.  
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Erfan Kakahani (V) frågor också vilka krav vuxenutbildningen kan 
ställa mot en arbetsgivare. Kerstin Nordensson svarar att utbildnings-
anordnaren kan inte ställa uttryckliga krav mot en arbetsgivare men 
däremot ha en dialog.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-17. 

 
_ _ _ _ 
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§ 149 Områdesplan Skönsberg - statusrapporte-
ring 
(IAN-2020-00176) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.   
 
Ärendet 
Pia Söderlund, integrationsstrateg, ger en statusuppdatering för april-
augusti 2022 gällande områdesplan Skönsberg. 
 
- Skönsberg; vårfest och vårmarknad. 
- Arbete framöver och vilka utmaningar som möts 
- Framgångsfaktorer 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 150 Yttrande gällande inkommen motion (M) om 
att stärka besöksnäringen i Sundsvall 
(IAN-2022-00197) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna yttrandet och anta det som sitt eget, samt  
 
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
Det har inkommit en motion om att stärka besöksnäringen i Sundsvall. 
I motionen föreslås regelförenklingar som skulle underlätta för hotell, 
restauranger och caféer att bedriva sin verksamhet på uteserveringar 
året om i syfte att stärka företagens möjlighet till ökade intäkter. I mot-
ionen föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 
Att uteserveringar ska medges året om i Sundsvall 
Att serveringstillstånd för alkohol vid uteserveringar ska medges utan 
tidsbegränsning 
Att de två tidigare att-satserna gäller då förhållandena är oförändrade 
från det att tillståndet beviljats  
 
Kommunstyrelsekontoret utreder frågan och Individ- och arbetsmark-
nadsnämnden är, jämte Stadsbyggnadsnämnden, remissinstans. Med 
anledning av att det redan framgår i ”Riktlinjer beträffande tillstånd 
för servering av alkoholdrycker i Sundsvalls kommun” att ett serve-
ringstillstånd för uteservering gäller tills vidare och därmed inte behö-
ver sökas om årligen anses att-sats nummer två redan besvarad. Kom-
munstyrelsekontoret vill dock att nämnden ska yttra sig över motion-
ens andra förslag.  
 
Frågeställningen som nämnden ska yttra sig över är en bedömning av 
förslagens effekter och lämplighet i relation till Alkohollagen och dess 
tillämpning. Nämndens yttrande skall vara kommunstyrelsen till handa 
senast 2022-09-23. 
 
Förvaltningens överväganden 
Då den förändring i tillståndsgivning som föreslås avseende serve-
ringstillstånd redan är genomförd bedömer förvaltningen att den att-
satsen bör betraktas som besvarad.  
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Förslaget om att möjliggöra uteservering året runt möter inga problem 
utifrån alkohollagen och dess tillämpning. Inte heller utifrån kommu-
nens riktlinjer för serveringstillstånd ska en förlängd period av uteser-
vering utgöra ett problem så länge man följer de övriga krav som ställs 
på en uteservering.  
 
Förvaltningen bedömer inte att alkoholkonsumtionen borde öka på så-
dant sätt att den kommer att utgöra en risk för hälsa i och med att man 
möjliggör en förlängd tidsperiod för uteserveringar. Det bedöms inte 
heller föreligga någon utökad risk för ordningsstörningar utifrån en så-
dan förändring. Den farhåga man kan ha är i så fall om tillståndsha-
varna klarar av att hålla en sådan personaltäthet att man även under 
höst, vinter och vår klarar av att garantera överblicken som verksamhet 
behöver ha över hela serveringsytan, inklusive uteserveringen.  
 
Överläggning 
Oskar Brusell (M) och Marcus Hellström (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Jonas Väst (S) och Emir Özcelik (SD) yrkar på att motionen anses be-
svarad. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Oskar Bru-
sells (M) och Marcus Hellströms (L) bifallsyrkande till motionen och 
dels hans och Emir Özceliks (SD) yrkande att motionen anses besva-
rad. Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra och finner att in-
divid- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt hans och Emir 
Özceliks (SD) förslag.  
 
Reservation 
Oskar Brusell (M), Thomas Burman (M) och Marcus Hellström (L) 
reserverar sig mot beslutet.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-08-17, § 89. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-06-07. 
 
_ _ _ _ 
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§ 151 Förslag till beslut om ny samverkansstruktur 
HälSam 
(IAN-2022-00060) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam, 
 
att det nya samverkansorganet, HälSam, börjar gälla från och med 
2023-01-01, 
 
att nuvarande samverkansorgan, SocialReKo, upphör att gälla från 
och med 2022-12-31, 
 
att ordförande för Individ- och arbetsmarknadsnämnden utses att re-
presentera nämnden i HälSam under mandatperioden, samt 
 
att ett presidium för HälSam väljs utifrån bifogad beskrivning. 
 
Ärendet 
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso-och 
sjukvård och socialtjänst, SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans 
med skolans representanter ställt sig bakom ett förslag för en ny poli-
tisk samverkansstruktur som inkluderar skolans representanter. Soci-
alReKo tillsammans med skolans representanter rekommenderar be-
rörda nämnder i Regionen och kommunerna att besluta enligt rekom-
mendationen. 
 
En arbetsgrupp har levererat ett förslag för den politiska samverkans-
strukturen till SocialReKo:s möte 2022-06-03. På mötet deltog även 
skolans representanter. Förslaget innebär en beskrivning för den län-
sövergripande, politiska samverkansstrukturen HälSam som inklude-
rar skolans representanter. Förslaget innehåller en beskrivning på upp-
draget för den politiska strukturen, representationen och hur kopp-
lingen till huvudmännen ska se ut. 
 
Bakgrund 
SocialReKo tog 2021 initiativet till en översyn av nuvarande samver-
kansorganisationen mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Sam-
verkansorganisationen behövde reformeras för att bättre möta de nya 
utmaningarna och skapa förutsättningar för bredare samverkan i enlig-
het ambitionerna i utveckling av God och nära vård. 2022-02-04 re-
kommenderade SocialReKo tillsammans med skolans representanter 
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att berörda nämnder i kommuner och Region antar ett förslag till ett 
fortsatt utvecklingsarbete i enlighet med förslagen: 
- att inriktning för fortsatt arbete med samverkansmodellen är ett 

gemensamt politiskt övergripande samverkans forum med repre-
sentation från regionen, socialtjänsten och skolan samt tre strate-
gigrupper med utgångspunkt i barn och unga, vuxna samt äldre. 
 

- att ge beredningsgruppen i uppdrag att i samarbete med skolche-
ferna utarbetar ett förslag på samverkansmodell utifrån ovanstå-
ende resonemang (endast till socialtjänster och Region).  
 

- att ge skolcheferna i uppdrag att i samarbete med beredningsgrup-
pen utarbetar ett förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående 
resonemang (endast till kommunernas skolförvaltningar). 
 

- att återkomma med en deluppföljning till ett gemensamt möte 
mellan region, skola och socialtjänst) 2022-04-08.  
 

- att återkomma med ett välförankrat tjänstepersonsförslag till poli-
tisk struktur senast 220501, som vidare ska fattas beslut om på ett 
gemensamt möte (skola, socialtjänst och region) 2022-06-03.  
 

- att återkomma med en deluppföljning på fortsatt framtagande av 
tillhörande tjänstepersonsstruktur till ett gemensamt möte (social-
tjänst, skola och region) 2022-09-23. 

 
- att återkomma med ett slutgiltigt och välförankrat tjänstepersons-

förslag till tjänstepersonsstruktur senast 2022-10-30 som vidare 
ska fattas beslut om på ett gemensamt möte (skola, socialtjänst och 
region) 2022-12-09.  
 

Dessa sammanfattande punkter om hur det fortsatta utvecklingsarbetet 
med den nya samverkansstrukturen ska bedrivas, har under våren be-
slutats av berörda nämnder hos huvudmännen. 
 
Förvaltningens överväganden 
Förvaltningen bedömer att den framtagna samverkansmodellen har 
goda förutsättningar att uppfylla det syfte och mål som beskrivs, dvs 
att skapa en hållbar, levande samverkan med utgångspunkt från invå-
narnas behov med målet att aktivt bidra till utvecklingen av tidigare, 
tillgängliga, sammanhållna och personcentrerade insatser för barn och 
unga, vuxna och äldre. 
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Överläggningar 
Denise Wallén informerar att nästa steg i processen är att ta fram en 
tjänstemannaorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-08-17, § 90. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-08-07. 
 
_ _ _ _ 
 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2022-08-31 28 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 152 Information om besvarandet av remiss ge-
nom ordförandebeslut gällande förslag på tillägg i 
Individ- och arbetsmarknadsnämndens regle-
mente 
(IAN-2022-00215) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens remissyttrande som svar på förslaget om 
tillägg i nämndens reglemente avseende ansvar för uppdrag kopplade 
till ny lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter, samt  
 
att ställa sig positiv till förslaget att Individ- och arbetsmarknads-
nämnden delegeras ansvar för handläggning och tillsyn enligt lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret utreder frågan om vem som ska delegeras 
ansvar för handläggning och tillsyn i enlighet med ny lag (2022:1257) 
om tobaksfria nikotinprodukter. De skyldigheter som kommunen får i 
samband med den nya lagstiftningen är ännu inte reglerade i kommu-
nens reglemente eller delegationsordning. 
 
Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
delegera till individ- och arbetsmarknadsnämnden att utöva kommu-
nens tillsyn över försäljning av tobaksfria nikotinprodukter enligt den 
nya lagen.   
 
Bakgrund 
Riksdagen beslutade 2022-06-20 att anta förslaget om en ny lag, Lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen ska re-
glera handel, marknadsföring och tillverkning av tobaksfria produkter. 
Lagen trädde i kraft 2022-08-01. Kommunen åläggs, tillsammans med 
Polismyndigheten, ansvar att vara tillsynsmyndighet för tillsynen på 
försäljningsställena. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhand-
lare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinpro-
dukter, till exempel vitt snus. Produkterna får endast säljas till personer 
som fyllt 18 år och i princip samma krav kommer att ställas på försäl-
jare som vid försäljning av tobaksprodukter. 
 
Överläggning 
Markus Juth, nämndsekreterare, informerar kort om ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll IAN:s arbetsutskott 2022-08-17, § 91. 
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2022-08-07. 
 
_ _ _ _ 
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§ 153 Ändring av IAN:s delegationsordning - tillägg 
av delegationsrätter gällande placerade barn SoL 
och LVU samt revidering av delegationsordning för 
vuxenutbildningen 
(IAN-2022-00065) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att till individutskottet delegera rätten att fatta beslut enligt 6 kap 8 a-
b §§ SoL, 13 b-c §§ LVU, 21 b § LVU samt 32 a-b §§ LVU, 
 
att till skolchef för vuxenutbildningen delegera rätten att fatta beslut 
enligt 2 kap 5 § Förordning om Vuxenutbildningen, 19 § Lag om yr-
keshögskolan samt 7 kap 1 § och 2 kap 15-16 §§ Förordning om yr-
keshögskolan,  
 
att till rektor vid vuxenutbildningen delegera rätten att fatta beslut en-
ligt 20 kap 11 a, 13, 14 och 19 b §§ Skollagen samt enligt 3 kap 1-4 
§§, 6-7 §§ och 8 § Förordning om yrkeshögskolan, samt 
 
att godkänna förvaltningens förslag om övrig revidering av delegat-
ionsordningens kapitel för vuxenutbildningen enligt bifogat förslag. 
 
Ärendet 
Individ- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning är i behov 
av följande ändringar beskrivna nedan. 
 
Tillägg av delegationsrätter i beslut som rör placerade barn 
2022-07-01 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) 
och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ut-
ifrån att Riksdagen tidigare antagit Prop 2021/22:178 – Lex Lilla hjär-
tat. De nya bestämmelserna syftar till att stärka barnperspektivet vid 
upphörande av LVU-vård. Sammanfattningsvis handlar de nya be-
stämmelserna om följande: 
 
• Vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän omständigheterna har 

förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt 
• Obligatoriskt att överväga flyttningsförbud vid upphörande av 

vård av barn i familjehem 
• Obligatoriskt att följa upp barnets situation när tvångsvården upp-

hör 
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• Övervägande av vårdnadsöverflytt efter två år i samma familje-
hem 

• Drogtest av vårdnadshavare eller förälder inför umgänge vid vård 
med stöd av 2 § LVU 

• Drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om vård med stöd 
av 2 § LVU ska upphöra 

 
Se även sammanställning i bifogat delegationsförslag för närmare in-
nebörd i respektive paragraf. 
 
Revidering av delegationsordning för Vuxenutbildningen 
Vid en genomgång av de delegationsrätter som beslutats för vuxenut-
bildningen uppmärksammades behov av att revidera dessa. Några 
punkter bör tas bort då de inte innehåller beslutsfattande och ett kapitel 
behöver tas bort då själva kapitlet i Skollagen fått en helt ny lydelse. 
Det har även framkommit att det saknas vissa delegationsrätter vilket 
innebär att det därmed finns beslut som måste fattas av nämnden om 
de inte delegeras till tjänsteman.  
Förvaltningen har sammanställt behovet av revidering i en bifogad 
rapport. Det som är gulmarkerat är sådant som bedöms vara i behov av 
ändringar. I några avsnitt handlar det om att lägga till en eller ett par 
paragrafer för att göra delegationsrätten heltäckande inom ett område, 
medan andra avsnitt behöver läggas till i sin helhet. 
 
Förvaltningens överväganden 
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar i de paragrafer som av-
ser placerade barn enligt SoL och LVU i de nya ändringarna får ges 
endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare 
i nämnden. Beslut enligt 21 b § LVU kan delegeras till tjänsteman, 
men då det är Individutskottet som måste besluta om vårdens upphö-
rande enligt 21 § LVU bedöms det lämpligt att båda dessa beslut fattas 
tillsammans för att ge tydlighet i beslutsgången. 
De revideringar som avser beslutanderätter inom vuxenutbildningen 
bedöms vara relevanta utifrån ändringar i lagstiftning samt ett förtyd-
ligande av det ansvar som åvilar delegat. De nya beslutsrätter som fö-
reslås innebär även de ett förtydligande och ger en mer heltäckande 
delegation för skolchef och rektor inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga, 2022-08-05. 
_ _ _ _ 
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§ 154 Redovisning av delegationsbeslut samt an-
mälningsärenden, augusti 2022 
(IAN-2022-00016) 
 
Beslut 
Individ- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsären-
den. 
 
Ärendet 
Följande delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas. 
 
Beslut Antal beslut Delegat 
Ordförandebeslut, 
2022-08-04. God-
känna förvaltningens 
remissyttrande som 
svar på förslaget om 
tillägg i nämndens 
reglemente avseende 
ansvar för uppdrag 
kopplade till ny lag-
stiftning om tobaks-
fria nikotinprodukter 
och att ställa sig po-
sitiv till förslaget att 
Individ- och arbets-
marknadsnämnden 
delegeras ansvar för 
handläggning och 
tillsyn enligt lag 
(2022:1257) om to-
baksfria nikotinpro-
dukter.  

1 Jonas Väst (S) 

Yttrande över över-
klagan, IAN-2021-
00139 

1 Jennie Sjögren 

 
Beslut Delegationsnummer 
Lönebeslut, som fattats under ti-
den 2022-06-02 – 2022-06-30 

163/2022 – 205/2022 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Individ- och arbetsmarknadsnämnden 2022-08-31 33 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Lönebeslut, som fattats under ti-
den 2022-07-01 – 2022-08-16 

206/2022 – 243/2022 

 
Anmälningsärenden 
Migrationsverket 
- Beslut, 2022-08-22. Ärende om ersättning för initiala boenden för 

skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. 
 
Förvaltningsrätten i Härnösand 
- Dom, 2022-06-27.  
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
- Beslut, 2022-06-13. Ersättning för att stärka och utveckla verksam-

het med flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § förordning 
2010:1122. 

 
Länsstyrelsen Västernorrland 
- ”Motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer” – regional handlingsplan för Västernorrlands län 2022-
2026. 

 
Statens Institutionsstyrelse – SiS 
- Information om särskild händelse - SiS i stabsläge på grund av 

platsbrist. 
 

Vuxenutbildningen 
- Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna 

i Sundsvalls kommun. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
- Protokoll 2022-06-22, § 61. Redogörelse över fältverksamhetens 

uppdrag, mål och arbetssätt. 
 

Kommunstyrelsen  
- Protokoll 2022-06-13, § 140. Revidering av riktlinje arbetsanpass-

ning och rehabilitering. 
 

Kommunfullmäktige 
- Protokoll 2022-05-30, § 103. Valärenden. 
- Protokoll 2022-05-30, § 117. Beslut om Klimat- och energiplan 

samt uppdatering av Miljöstrategiskt program. 
- Protokoll 2022-05-30, § 120. Strategi för social hållbarhet. 
- Protokoll 2022-05-30, § 123. Ordförandeförslag om förbättrat före-

tagsklimat. 
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- Protokoll 2022-05-30, § 124. Motion (L) handlingsplan hedersrela-
terat våld och förtryck. 

-  Protokoll 2022-05-30, § 125. Motion (M) om att inte kompensera 
indraget studiebidrag med försörjningsstöd. 

-  Protokoll 2022-06-27, § 136. Delårsrapport januari-april 2022 för 
kommunen och kommunkoncernen. 

-  Protokoll 2022-06-27, § 141. Riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Sundsvalls kommun. 

-  Protokoll 2022-06-27, § 148. Uppdrag förstärkt arbetslinje. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilaga.  

 
_ _ _ _ 
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§ 155 Övrigt 
(IAN-2022-00002) 
 
 
Ärendet 
Ingen övrig fråga anmäld. 
 
_ _ _ _ 
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