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Plats och tid Nejonögat, nämndsammanträdesrummet och digitalt via Microsoft Teams,  

onsdagen den 24 februari 2021 kl 08.30 – 12.00. 

Paragrafer §§ 15 - 26 

Beslutande Ledamöter 

Magnus Rönnerfjäll (C), ordförande 

Pär Fredriksson (M), deltar på distans 

Margareta Widell (L), deltar på distans 

Christina Hedin (V), vice ordförande 

Anton Waara (S), deltar på distans 

Ersättare Birgitta Mårtensson, (M), deltar på distans 

Övriga närvarande Helén Eurenius, förvaltningschef, deltar på distans 

Tommy Lekedal, biträdande förvaltningschef, deltar på distans 

Anneli Andersson, sekreterare 

Övriga närvarande under 

föredragning  

Erik Fredriksson, sektorchef öppenvård, § 15, 25 punkt 3, deltar på distans 

Helena Albinsson, controller kommunledningsförv, § 15, deltar på distans 

Carina Vaksdal, samordnare Barnahus, § 25 punkt 1, deltar på distans 

Hanna Hermansson, repr. Polismyndigheten, § 25 punkt 1, deltar på distans 

Lena Danielsson, verksamhetsutvecklare, § 16, deltar på distans 

Eva-Britt Jacobsson, verksamhetsutvecklare, § 17, deltar på distans 

Eva Roos, inspektör, § 19, deltar på distans 

Petra Olsson, sektorchef barn och vuxna, § 25 punkt 3 

 

Utses att justera Christina Hedin, V 

Justering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021-02-25  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Anneli Andersson  

 Ordförande 
  

 Magnus Rönnerfjäll  

 Justerare 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Hedin, V  
 

Protokollet är justerat. Justeringen av Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-02-24 

har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 

  

Anslagstid 2021-02-26 t o m 2021-03-22 

Förvaringsplats  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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§ 15 Dnr 00246-2020  

Projektplan för en mer Tillgänglig 
öppenvård 
Sedan flera år har Social- och arbetsmarknadsförvaltningen sett ett ökat 

behov av öppenvårdsinsatser, dels i syfte att arbeta förebyggande dels utifrån 

ökat behov och därmed minska behovet av externa placeringar.   

 

Utifrån ökat behov av beslutade insatser vid enheten Föräldrastöd Bryggan 

genomfördes hösten 2020 en målgruppsinventering för att kartlägga behov 

av stöd. Målgruppsinventeringen påvisade bl. a. behov av tidigt stöd i 

föräldraskapet. Syftet med nytt stöd är att nå målgrupper med behov av stöd i 

sitt föräldraskap innan behovet är så omfattande att det behöver föregås av 

beslut från socialsekreterare. Implementeringsarbete föreslås pågå i olika 

faser under perioden maj – oktober 2021. Officiell uppstart planeras till 

november 2021. 

 

Parallellt med den lokala behovsanalysen, presenterades förslag till ny 

socialtjänstlag som bl. a. påtalar vikten av tidiga och tillgängliga insatser, 

vilket exakt går i linje med förvaltningens analys. Därav beslutade 

Kommunfullmäktige hösten 2020 om utökad budgetram om 1,2 mnkr för att 

erbjuda en tillgängligare öppenvård.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1. Social- och arbetsmarknadsnämnden antar projektplan för en mer 

Tillgänglig öppenvård.  

 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar till förvaltningen att 

delredovisa i augusti 2021 respektive slutredovisa uppdraget i januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Social- och arbetsmarknadsnämnden antar projektplan för en mer 

Tillgänglig öppenvård.  
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2. Social- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar till förvaltningen att 

delredovisa i augusti 2021 respektive slutredovisa uppdraget i januari 2022.   

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-02-11. 

Beslutet skickas till  

Controller Helena Albinsson, kommunledningsförvaltningen, tillsammans 

med förvaltningens tjänsteskrivelse. 
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§ 16 Dnr 00247-2020  

Boendeform för barn och unga som 
behöver bo utanför det egna hemmet 
Barn med någon form av funktionsnedsättning i kombination med andra 

svårigheter och psykosocial problematik kan ibland inte bo kvar i det egna 

hemmet. Barnets komplexa behov påverkar vardagen för hela familjen i hög 

grad.   

 

I nuläget saknas det lämpliga insatser och stöd till dessa familjer i 

Östersunds kommun. Det resulterar i att barn med funktionsnedsättning och 

komplexa behov ibland placeras utanför kommunen. Det blir inte bra för 

barnen och deras familjer, samtidigt som det blir kostsamt för kommunen.  

 

I december 2020 gav Social -och arbetsmarknadsnämnden förvaltningen i 

uppdrag att, tillsammans med Vård -och omsorgsförvaltningen, ta fram 

förslag på någon form av boende för de här barnen. Förslaget skulle 

presenteras för nämnden i februari 2021. 

 

Eftersom det är viktigt att Social- och arbetsmarknads-

förvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen har samma bild av 

uppdraget föreslår förvaltningen att nämnden förtydligar uppdraget.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans 

med Vård- och omsorgsförvaltningen, ta fram förslag på hur kommunen kan 

tillgodose behovet av en gemensam, anpassad boendeform för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning och komplexa behov som behöver bo 

utanför det egna hemmet. Det förslag som förvaltningarna tar fram ska utgå 

från behov hos målgruppen samt grunda sig på evidensbaserade metoder och 

förhållningssätt, oberoende av kommunens nuvarande organisation och 

uppsättning av insatser.   

 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden ska få förslag på hur Östersunds 

kommun kan tillgodose behovet av en anpassad boendeform för barn och 
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ungdomar vid sitt sammanträde i april 2021. Nämnden ska få en 

delrapportering av arbetet i mars 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans 

med Vård- och omsorgsförvaltningen, ta fram förslag på hur kommunen kan 

tillgodose behovet av en gemensam, anpassad boendeform för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning och komplexa behov som behöver bo 

utanför det egna hemmet. Det förslag som förvaltningarna tar fram ska utgå 

från behov hos målgruppen samt grunda sig på evidensbaserade metoder och 

förhållningssätt, oberoende av kommunens nuvarande organisation och 

uppsättning av insatser.   

 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden ska få förslag på hur Östersunds 

kommun (genom Vård- och omsorgsnämnden) kan tillgodose behovet av en 

anpassad boendeform för barn och ungdomar vid sitt sammanträde i april 

2021. Nämnden ska få en delrapportering av arbetet i mars 2021.   

Förslag till beslut på mötet 

Magnus Rönnerfjäll, C 

Bifall till förvaltningens förslag punkt 1 och ändring av punkt 2 där ”genom 

Vård- och omsorgsnämnden” tas bort.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Magnus Rönnerfjälls yrkande och 

finner att det blir nämndens beslut.  

Underlag för beslut 

• Social -och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-02-10. 

Beslutet skickas till  

• Vård- och omsorgsnämnden  
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• Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen.  

• Controller Helena Albinsson 
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§ 17 Dnr 00002-2021  

Internkontrollplan 2021 
Varje nämnd är enligt kommunallagen 6 kap 7 § (SFS 1991:900) skyldig att 

följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige fastställt samt säkerställa att den interna kontrollen är 

tillräcklig för att verksamheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt. 

I syfte att ge Social- och arbetsmarknadsnämnden verktyg för detta arbete tar 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen årligen fram en internkontrollplan. 

Planen följs upp per tertial och vid årets slut. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har nu tagit fram en 

internkontrollplan för år 2021.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1. Internkontrollplanen för år 2021 godkänns. 

 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden emotser utförlig redovisning i 

tertialuppföljningarna avseende de kontroller som utförts. Redovisningen ska 

innehålla information om avvikelse förekommit eller inte men också hur 

många avvikelser som i förekommande fall påvisats.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Internkontrollplanen för år 2021 godkänns.  

Förslag till beslut på mötet 

Margareta Widell: (L) 

Bifall till förvaltningens förslag punkt 1 med tillägg av punkt 2: 

Nämnden emotser utförlig redovisning i tertialuppföljningarna avseende de 

kontroller som utförts. Redovisningen ska innehålla information om 

avvikelse förekommit eller inte men också hur många avvikelser som i 

förekommande fall påvisats.      



 

 

Protokoll från Social- och 

arbetsmarknadsnämnden 
Sida 

10(26) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  

 

 

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND 

Telefonnummer 063-143000 

www.ostersund.se 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Margareta Widells yrkande och 

finner att det blir nämndens beslut.     

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-02-10 

• Internkontrollplan år 2021 

• Riskanalys år 2021 

Beslutet skickas till  

• Kommunledningsförvaltningen, controller Helena Albinsson.  
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§ 18 Dnr 00034-2021  

Remiss - utkast till lagrådsremiss 
kompletterande regler för 
uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 
 

 

Ordförande beslutar att remiss utkast till lagrådsremiss kompletterande regler 

för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier inte tas upp för behandling.  
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§ 19 Dnr 00033-2021  

Verksamhetsplan inklusive Tillsynsplan 
2021 
Av Alkohollagen och Lag om tobak och liknande produkter, framgår att 

kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de 

bestämmelser som gäller för servering på restauranger med 

serveringstillstånd och försäljning i detaljhandel av alkoholdrycker och att 

Lag om tobak och liknande produkter samt anslutande föreskrifter efterföljs. 

Kommunen har ett kontrollansvar över detaljhandelns försäljning av 

receptfria läkemedel enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  

 

Enligt reglementet ansvarar Social- och arbetsmarknadsnämnden för ovan 

nämnd tillsyn. För att verksamheten ska bedrivas på ett rättssäkert och 

effektivt sätt är det nödvändigt med en plan för uppdraget. Samarbete ska 

ske med andra myndigheter.  

 

Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som överlämnas till Länsstyrelsen.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden antar upprättad verksamhetsplan 

inklusive tillsynsplan för år 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden antar upprättad verksamhetsplan 

inklusive tillsynsplan för år 2021.  

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-02-11. 

• Verksamhetsplan inklusive tillsynsplan 2021 för Tillståndsenheten 

(Bilaga 1).  
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Beslutet skickas till  

• Länsstyrelsen Jämtlands län med bifogad upprättad tillsynsplan. 
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§ 20 Dnr 00115-2020  

Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut per den 31 december 2020 
Kommunen har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen (SoL) 

skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte 

har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapportering ska 

ske en gång per kvartal till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 

kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. 

 

Inom Social- och arbetsmarknadsnämnden fanns per den 31 december 2020, 

61 beslut som ej verkställts inom föreskriven tid. Tio beslut avsåg 

familjebehandling och 51 beslut avsåg kontaktperson /kontaktfamilj.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar sammanställning av rapport 

till Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut per den 31 

december 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar sammanställning av rapport 

till Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut per den 31 

december 2020.  

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-02-01. 

• Rapport sammanställning. 
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Beslutet skickas till  

• Kommunfullmäktige och kommunens revisorer tillsammans med 

förvaltningens förslag till beslut och rapport. 
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§ 21 Dnr 00032-2021  

Informationshanteringsplan för social- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Enligt arkivlagen och Östersunds kommuns arkivreglemente ska varje 

nämnd anta en informationshanteringsplan. Planen ska beskriva nämndens 

typer av handlingar och hur de ska hanteras gällande förvaring och 

bevarande/gallring.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1. Förslag till informationshanteringsplan för Social- och 

arbetsmarknadsnämnden fastställs. 

 

2. Informationshanteringsplanen gäller från och med den 1 januari 2021. 

 

3. Nämndens arkivansvarige och arkivredogörare får i samråd göra 

redaktionella justeringar i informationshanteringsplanen.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förslag till informationshanteringsplan för Social- och 

arbetsmarknadsnämnden fastställs. 

 

2. Informationshanteringsplanen gäller från och med den 1 januari 2021. 

 

3. Nämndens arkivansvarige och arkivredogörare får i samråd göra 

redaktionella justeringar i informationshanteringsplanen.  

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-02-09. 

• Förslag till informationshanteringsplan för Social- och arbetsmarknads-

nämnden. 
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Beslutet skickas till  

• Område kommunikation för publicering på förvaltningens insida 

(webb), planen ska skickas med beslutet, förvaltningens chefer. 
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§ 22 Dnr 00183-2020  

Ändrad sammanträdesdag för Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 
I oktober 2021 fastställde Social- och arbetsmarknadsnämnden datumen för 

sammanträden under 2021. Social- och arbetsmarknadsnämndens 

sammanträde den 24 november 2021 måste flyttas på grund av att nämndens 

ledamöter ska delta vid Föreningen Sveriges Socialchefer konferens i 

Malmö. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har sedan 2010 årligen haft 

gemensamma överläggningar med Vård- och omsorgsnämnden i syfte att 

utveckla den samverkan som finns kring gemensamma frågor inom 

nämnderna och utbyta erfarenheter.  

 

Förvaltningen föreslår att det gemensamma sammanträdet med Vård- och 

omsorgsnämnden flyttas till måndag den 22 november. Hänsyn har tagits till 

sammanträdesdagar i kommunstyrelsen med utskott och 

kommunfullmäktige.    

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdag 24 november flyttas 

till den 22 november (måndag).    

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdag 24 november flyttas 

till den 22 november (måndag).     

Underlag för beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-02-01. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2020-10-22, § 104. 
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Beslutet skickas till  

Vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, social- och 

arbetsmarknadsförvaltningens samtliga chefer, område kommunikation. 
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§ 23 Dnr 00012-2021  

Anmälan av delegationsbeslut, Social och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut 

för kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 

2021-02-24.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Tar del av anmälda delegationsbeslut 2021-02-24.  

 

 

Sammanställning: 

 

Ordförande enligt punkt A 1 i nämndens delegationsbestämmelser. 

a) Beslut 2021-02-02 om ställningstagande gällande tillämpningen av 

förordning (SFS 2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol, 

SAN dnr 00028-2021. 

 

Förvaltningschef, enligt punkt U 3 

b) Beslut 2020-11-27 om utdelning ur fond för allmänna hjälpbehov och för 

barns hjälpbehov. 

 

Sektorchef, enligt punkt S 2, Yttrande till inspektionen för vård och omsorg 

c) Yttrande 2021-01-29, SAN dnr 00266-2020. 

 

Tillståndsenheten Ordförandebeslut  

d)  Beslut 210212, om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten/ 

slutet sällskap, dnr SAN 00048-2019. 

 

e) 6 st stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel 

Beslut 210126, SAN dnr 00353-2019 

Beslut 210125, SAN dnr 00372-2019 

Beslut 210126, SAN dnr 00373-2019 
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Beslut 210126, SAN dnr 00374-2019 

Beslut 210126, SAN dnr 00375-2019 

Beslut 210126, SAN dnr 00378-2019. 

 

Delegat inspektör 

f) Beslut 210119 om återkallelse av serveringstillstånd, SAN dnr 00021-

2021. 

 

Delegat samtliga chefer, enligt punkt Å 1- 3.5 

g) Beslut om anställning av personal enligt listor 2020-01-01-2021-01-31. 

 

Verksamhetsutvecklare enligt punkt U 15 

h) Utredning 2021-02-23, Lex Sarah, dnr 00041-2021.  

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16. 
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§ 24 Dnr 00011-2021  

Ärenden för kännedom Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt ärenden för 

kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 24 

februari 2021.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Tar del av ärenden för kännedom enligt förteckning 2021-02-11.  

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-11. 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens sammanställning 2021-02-11.  
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§ 25 Dnr 00010-2021  

Information / överläggning Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 
I anslutning till dagens sammanträde har överläggning och information skett 

i följande ärenden:  

1.Barnhahus 

Nämnden får information om hur verksamheten Barnahus fungerat under år 

2020 och om verksamhetens planering inför år 2021.  

Barnahus är en samverkan mellan Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, 

Region Jämtland Härjedalen och alla åtta kommuner i länet Berg, Bräcke, 

Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund.  

Barnahus Jämtland ska erbjuda barn som misstänks vara utsatta för våld- och 

sexualbrott ett omhändertagande som är anpassat till barnets behov.  

 

2. Säker vår 2021 

Nämnden får en redovisning av läget inom social- och arbetsmarknads-

förvaltningen utifrån den pågående coronapandemin. 

 

3. Hot, våld och tillbud inom förvaltningen 

Nämnden får information om att det skett ett ökning av hot mot personal. 

Nämnden får en redovisning av ett tillbud som inträffat. 

 

4. Översyn av Ensolution 

Nämnden får information om den genomlysning som, Kommunstyrelsen på 

uppdrag av företaget Ensolution, gör av social- och arbetsmarknads-

nämnden. Målet och syftet med genomlysningen är att ge Kommunstyrelsen 

ett underlag till kommande års budgetprocess och frågeställningarna 

fokuserar på områden inom ekonomi, placeringar och ekonomiskt bistånd. 

Nämnden kommer att få en återredovisning i april. 
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5. Avgifter tillståndsenheten 

6. Digitala möten myndighetsutövning 

Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om att sammanträden på distans 

även kommer att gälla nämnder med myndighetsutövning.  
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§ 26 Dnr 00042-2021  

Politiskt initiativ, ställningstagande 
gällande tillämpning av förordning (SFS 
2020:956) om tillfälligt förbud mot 
servering av alkohol 
För att minska smittspridningen av Coronaviruset beslutade Regeringen den 

19 november 2020 beslut om en ny förordning om förbud att servera starka 

alkoholdrycker mellan kl 22.00 och 11.00. Den 24 december 2020 skärptes 

förbudet att gälla från kl 20.00. Det tillfälliga förbudet gällde fram till den 7 

februari 2021 och förbudet förlängdes därefter att gälla fram till den 28 

februari 2021.  

 

Ordförande fattade ett ordförandebeslut som var så brådskande att social- 

och arbetsmarknadsnämndens sammanträde inte kunde avvaktas, SAN 

diarienummer 00028-2021 den 2 februari 2021, med stöd av 6 kap 39 § 

kommunallagen. Ordförandebeslutet gäller fram till dagens ordinarie 

sammanträde 24 februari 2021.     

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Vid tillämpningen av förordning (SFS 2020:956) om tillfälligt förbud mot 

servering av alkohol gäller följande tolkning i Östersunds kommun: 

 

Efter klockslaget för alkoholförbud kl 20.00 får inga andra alkoholdrycker 

eller alkoholdrycksliknande preparat än folköl serveras. 30 minuter därefter 

ska alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat förutom folköl vara 

bortplockade från borden och gästerna. Under tiden får gästerna sitta kvar 

medan verksamheten övergår till att servera folköl och alkoholfri dryck. 

Utrymning ska ske senast den tid som framgår av serveringstiderna i 

respektive serveringstillstånd.  

 

Beslutet gäller till dess att nämnden fattar annat beslut . 
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Beslutet skickas till  

• Tillståndsenheten. 


