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

onsdagen den 27 januari 2021 kl 08.30-12.00, 13.00-14.15. 

Paragrafer §§ 1 - 14 

Beslutande Ledamöter 

Magnus Rönnerfjäll (C), Ordförande 

Margareta Widell (L), deltar på distans 

Christina Hedin (V), vice ordförande 

Anton Waara (S), deltar på distans 

Birgitta Mårtensson, (M) tjänstgörande ersättare för Pär Fredriksson, (M) deltar på 

distans 

 Ersättare 

Sara Wikman, (C), deltar på distans mellan kl 08.30-10.00. 

Övriga närvarande Tommy Lekedal, biträdande förvaltningschef, deltar på distans 

Anneli Andersson, sekreterare 

Övriga närvarande under 

föredragning 

Helén Eurenius, förvaltningschef, deltar på distans, mellan kl 8.30-12.00 

Mikael Hedström, ekonomichef, § 1, deltar på distans 

Åsa Brandelius, sektorchef, § 1, deltar på distans 

Erik Fredriksson, tillförordnad sektorchef, § 1, § 14 punkt 1, deltar på distans 

Anette Furberg, tillförordnad sektorchef, § 1, § 11, deltar på distans 

Petra Olsson, sektorchef, § 1-2, deltar på distans 

Lena Allonen, verksamhetsutvecklare, § 4, deltar på distans 

Eva-Britt Jacobsson, verksamhetsutvecklare, § 5, § 11, deltar på distans 

Nils Stenström, utredare, § 6, deltar på distans 

Eva Roos, inspektör, § 6, deltar på distans 

Maria Stenlund, inspektör, § 6, deltar på distans 

Lena Danielsson, verksamhetsutvecklare, § 11, deltar på distans 

Anna Lindestig, socionom, § 11, deltar på distans 

Gunnar Olsson, inspektör, § 14, punkt 3, deltar på distans 

Liselott Åsberg, tillförordnad enhetschef Centrum mot våld, § 14, punkt 1, deltar 

på distans 

 

Utses att justera Christina Hedin, V 

Justering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021-01-28  
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 

   

 Anneli Andersson  

 Ordförande 

 

 

 

 Magnus Rönnerfjäll  

 Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Hedin, V  
 

Protokollet är justerat. Justeringen av Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-01-27 

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

  

Anslagstid 2021-01-29 t o m 2021-02-22 

Förvaringsplats  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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§ 1 Dnr 00004-2021  

Årsredovisning/Bokslut Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2020 
 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat förslag till 

årsredovisning för Social- och arbetsmarknadsnämnden för år 2020. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott med 21,6 mnkr 

inklusive åtgärdsplan med 6 mnkr varav vakanta tjänster 5 mnkr, kurser, 

företagshälsovård och övriga kostnader 1 mnkr.  

Underskottet beror framförallt på kostnadsökningar för institutionsvård för 

barn och unga samt ekonomiskt bistånd – kostnadsläget är fortsatt ansträngt 

och högre kostnader redovisas utifrån Covid-19. Kostnaderna för pandemin 

kommer främst i form av fler hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd samt 

till viss del längre placeringar. Merkostnaderna för Covid-19 uppgår till 5,4 

mnkr. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Årsredovisningen för år 2020 godkänns och överlämnas till 

Kommunstyrelsen.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisningen för år 2020 godkänns och överlämnas till 

Kommunstyrelsen.   

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-01-15. 

• Social- och arbetsmarknadsnämndens årsredovisning samt nyckeltal 

Verksamhetsberättelser respektive område, tillståndsenhet, 

systemförvaltning samt social beredskap 
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Beslutet skickas till  

• Kommunstyrelsen, Bilaga ska skickas med protokollet 
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§ 2 Dnr 00241-2020  

Tillfälligt avtal Familjehemscentrum 
År 2020 beslutade Bergs kommun att avsluta sin del i det länsövergripande 

samarbetet Familjehemscentrum, från och med 1 juli 2021. Med anledning 

av Bergs utträde beslutade Sociala samrådsgruppen, SocSam, 2020-12-04 att 

rekommendera kommunerna Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, 

Strömsund, Åre och Östersund att teckna ett tillfälligt avtal avseende 

gemensamt Familjehemscentrum från 2021-07-01. Det tillfälliga avtalet ska 

gälla under perioden 2021-07-01 – 2021-12-31. Bergs andel av kostnaden 

för Familjehemscentrum fördelas mellan Bräcke, Härjedalen, Krokom, 

Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund utifrån befolkningsmängd den 1 

november 2020. 

 

Med anledning av Bergs kommuns utträde ur samarbetet per 2021-07-01 

finns behov av att utreda vad ett eventuellt fortsatt samarbete ska innefatta. 

För att skapa förutsättningar att utreda detta och samtidigt bibehålla 

verksamheten intakt under utredningstiden tecknas detta tillfälliga avtal om 

samverkan mellan Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre 

och Östersund. Avtalet innebär att Familjehemscentrum bedriver utredning 

och utbildning av familjehem samt rekryterar nya familjehem på uppdrag av 

kommunerna Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och 

Östersund. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Östersunds kommun 

tecknar ett tillfälligt avtal avseende ett gemensamt Familjehemscentrum 

perioden 2021-07-01 – 2021-12-31. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Östersunds kommun 

tecknar ett tillfälligt avtal avseende ett gemensamt Familjehemscentrum 

perioden 2021-07-01 – 2021-12-31 
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Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse  

2020-12-18. 

Beslutet skickas till  

• Elin Ring, region Jämtland Härjedalen, tjänsteskrivelsen ska bifogas 

beslutet. 
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§ 3 Dnr 00114-2020  

Avgift för samtal till familjerådgivningen 
 

Dåvarande Socialnämnden i Östersunds kommun fick den 1 januari 2015 i 

uppdrag att vara värdkommun för familjerådgivningen i Jämtland.  

tillsammans med länets övriga sju kommuner, Berg, Bräcke, Härjedalen, 

Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. Verksamheten har en 

styrgrupp bestående av politiker från de åtta kommunerna 

socialnämnder/motsvarande. Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna 

par, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och 

samlevnadssvårigheter 

 

Familjerådgivningens besöksavgift har varit 180 kronor under de senaste tio 

åren. Familjerådgivningens styrgrupp har lämnat förslag till höjning av 

avgift från 180 kronor till 200 kronor.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  

Taxa för familjerådgivningen höjs från och med den 1 april 2021 till 200 

kronor per besök. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  

Taxa för familjerådgivningen höjs från och med den 1 april 2021 till 200 

kronor per besök. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-01-13. 
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Beslutet skickas till  

• Kommunfullmäktige, tjänsteskrivelsen bifogas protokollet. 
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§ 4 Dnr 00267-2020  

Remiss kulturstrategi 2020 
Kultur- och fritidsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige (Dnr 

01031-2018) arbetat fram förslag till en kulturstrategi som anger hur 

Östersunds kommun ska jobba med kultur till och med år 2025. Strategin ska 

ligga till grund för politiska beslut inom kulturområdet. Social- och 

arbetsmarknadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över förslaget under 

remissperiod 2020-12-10 till och med 2021-02-10. Strategin berör 

kommunens verksamheter inom kulturområdet och utgår från de nationella 

och regionala målen inom kulturen. Strategin innehåller fem strategiska 

utvecklingsområden att fokusera på: mötesplatser, samverkan och lärande, 

digitalisering, synliggörande och samhällsbygge, tillväxt och näringsliv. 

 

Förslag till kulturstrategi har arbetats fram av en projektgrupp bestående av 

tjänstepersoner från fyra förvaltningar. Möten med berörda organisationer 

och med allmänheten har hållits och invånarna i Östersunds kommun har i en 

enkät svarat på hur de tänker om kulturlivet. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har inget att erinra mot Kultur- och 

fritidsförvaltningens förslag på kulturstrategi.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har inget att erinra mot Kultur- och 

fritidsförvaltningens förslag på kulturstrategi.  

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut/yttrande 

2021-01-12. 

• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag på Kulturstrategi 
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Beslutet skickas till  

• Kultur och fritidsnämnden 

• Kultursamordnare Lena Byström, tillsammans med förvaltningens 

tjänsteskrivelse 
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§ 5 Dnr 00001-2021  

Uppföljning internkontrollplan 2020 
 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 gjort en uppföljning av den 

internkontrollplan som fastställdes för år 2020 (protokoll 2020-01-30, § 5). 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2020 godkänns.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2020 godkänns 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-01-14. 

• Uppföljning internkontrollplan. 

Beslutet skickas till  

• Kommunledningsförvaltningen tillsammans med uppföljningen. 
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§ 6 Dnr 00102-2019  

Effekter av den utökade tiden för 
serveringstillstånd till klockan 03.00 
 

Med anledning av att tiden för serveringstillstånd har utökats till 03.00, har 

Social och arbetsmarknadsnämnden initierat en utredning utifrån effekter på 

stadskärnans utveckling, våld i offentliga miljöer samt folkhälsoeffekter. 

Utredningen visar bland annat att det i Östersund finns fler krogar med 

tillstånd att servera alkoholdrycker och fler krogar som har öppet efter 01:00 

än riket, samt att befolkningen i Östersund dricker mer öl och spritdrycker än 

riket. Utredningen visar ytterligare att antalet misshandelsbrott är ökande 

samt att den alkoholrelaterade dödligheten är högre än riket. 

Krögarna som har öppet till 03.00 anser sig ha behov av dessa öppettider 

framförallt vid stora evenemang som Yran/Stråket, stora idrottsevenemang 

och vid andras eller egna event samt stora bokningar.  

Det är viktigt att notera att det inte finns någon direkt koppling mellan den 

redovisade statistiken till den utökade serveringstiden till 03:00. Däremot 

kan redovisningen utgöra ett diskussionsunderlag relaterat till kommunen 

ANDT strategi (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak).  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av rapporten.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av rapporten.  

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14. 
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Beslutet skickas till  

• Kommunstyrelsen. 

• Kommunledningsförvaltningen, drogkoordinator för det 

förebyggande arbetet. 
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§ 7 Dnr 00007-2021  

Bidrag till Kvinnojouren för verksamhets-
året 2021 
Till Social- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter hör att verka för att den 

som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Kommunen 

ska särskilt beakta att våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld kan 

vara i behov av stöd och hjälp.  

 

I Jämtlands län finns två verksamheter som ger stöd till våldsutsatta och 

deras anhöriga – dels genom den länsövergripande kommunala 

verksamheten Centrum mot Våld (CMV) och dels genom den ideella 

föreningen Kvinnojouren i Jämtlands län. 

 

Enligt länets fördelningsnyckel så ska om bidrag för år 2021 utbetalas med 

844 980 kronor från Östersunds kommun.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1. Ideella föreningen Kvinnojouren i Jämtland län får bidrag med 1 730 808 

kronor, varav 844 980 kronor från Östersunds kommun enligt länets 

fördelningsnyckel för verksamhetsåret 2021. 

 

2. Pengarna tas ur Social- och arbetsmarknadsnämndens anslag för 

förenings- och organisationsbidrag ansvar 90000. 

 

3. Verksamhetsberättelsen för Kvinnojouren gällande år 2020, ska vara 

Social- och arbetsmarknads-nämnden tillhanda senast 1 april år 2021.   

Förvaltningens förslag till beslut 

 1. Ideella föreningen Kvinnojouren i Jämtland län får bidrag med 1 730 808 

kronor, varav 844 980 kronor från Östersunds kommun enligt länets 

fördelningsnyckel för verksamhetsåret 2021. 
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2. Pengarna tas ur Social- och arbetsmarknadsnämndens anslag för 

förenings- och organisationsbidrag ansvar 90000. 

 

3. Verksamhetsberättelsen för Kvinnojouren gällande år 2020, ska vara 

Social- och arbetsmarknads-nämnden tillhanda senast 1 april år 2021.    

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-01-13. 

• Fördelningsnyckel Kvinnojouren Jämtlands län år 2021. 

Beslutet skickas till  

Kvinnojouren i Jämtlands län, social- och arbetsmarknadsförvaltningens 

ekonomichef och ekonomiadministratör. 
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§ 8 Dnr 00225-2020  

Yttrande - Revisionsrapport bidrag till 
föreningar  
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer i Östersunds kommun 

har Regions Jämtland Härjedalens revisionskontor granskat kommunens 

bidrag till föreningar. Granskningen gäller Kommunstyrelsen, Kultur- och 

fritidsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Social- och arbetsmarknads-

nämnden samt Tekniska nämnden. Revisionernas bedömning är att 

bidragsgivningen i huvudsak fungerat på ett bra sätt, men det finns också 

visst utrymme för förbättring. 

 

Revisorerna vill senast den 31 januari 2021 ha en redovisning av vilka 

åtgärder som Social- och arbetsmarknadsnämnden vidtagit eller avses att 

vidta med anledning av granskningsresultatet.    

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08 antas 

som nämndens yttrande över revisionsrapporten ” granskning av bidrag till 

föreningar, diarienummer REV 00007-2020”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08 antas 

som nämndens yttrande över revisionsrapporten ” granskning av bidrag till 

föreningar, diarienummer REV 00007-2020”. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08. 

• Skrivelse från revisionen 

• Rapportsammandrag bidrag till föreningar 

• Revisionsrapport bidrag till föreningar 
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Beslutet skickas till  

• Kommunrevisionen, tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet. 
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§ 9 Dnr 00006-2021  

Revidering av delegationsbestämmelser 
för social- och arbetsmarknadsnämnden 
 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har rätt att delegera vissa uppgifter till 

ordförande, någon annan ledamot eller till en anställd som fattar beslut på 

nämndens vägnar. Delegationsbestämmelserna reglerar vad som delegerats 

från nämnden och till vem. Bestämmelserna ses över minst en gång per år 

och revideras vid behov.  

 

Nuvarande delegationsbestämmelser fastställdes av nämnden den 30 januari 

2019, § 18 och den senaste revideringen gjordes den 22 april 2020, § 51. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår nu att bestämmelserna 

revideras. 

 

Skälen för ändringarna är på grund av ny lagstiftning inom lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och ansvar för handläggning 

av beslut om bidrag till föreningar/fritidsgårdar för drogförebyggande 

insatser överförts till kommunledningsförvaltningen. Det har även saknats 

delegationsrätt om beslut om att avsluta ansökan enligt 8 kap 2 § 

Alkohollagen, beslut om att utse och entlediga dataskyddsombud samt att 

teckna avtal med personuppgiftsbiträde om behandling av personuppgifter 

för social- och arbetsmarknadsförvaltningens räkning. 

 

Reviderade punkter som ska läggas till är markerade med svart och 

gulmarkerad text och det som ska strykas är markerat med genomstruken röd 

text i delegationsbestämmelserna.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 1. Reviderade delegationsbestämmelser för Social- och 

arbetsmarknadsnämnden daterade den 19 januari 2021 fastställs. 

 

2. Delegationsbestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2021.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Reviderade delegationsbestämmelser för Social- och 

arbetsmarknadsnämnden daterade den 19 januari 2021 fastställs. 

 

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

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-01-12. 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till delegations-

bestämmelser 2021-01-19. 

Beslutet skickas till  

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens samtliga områden samt 

social beredskap, controller för förvaltningen, kommunens 

chefsjurist, område kommunikation. 

 

Bestämmelserna ska skickas med beslutet. 
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§ 10 Dnr 00009-2021  

Redovisning av öppna ärenden från 
Ciceron, ärende och dokumentsystemet 
 

Enligt kommunledningsförvaltningens rutin för ärendehantering ska öppna 

ärenden från ärende- och dokumentsystemet Ciceron redovisas till nämnden 

minst en gång per år. Social- och arbetsmarknadsnämnden övertog 

Socialnämndens handlingar 1 januari 2019 och har därför inga öppna 

ärenden för år 2018 och bakåt.  

 

Handläggare ansvarar för att meddela registrator om ärende ska avslutas. 

Tillståndsenheten har ansvaret för att registrera och avsluta ärenden inom 

egna området alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

 

Samtliga öppna ärenden för år 2019 har kontrollerats och är den 15 januari 

2021 vid sammanställningen 37 öppna och för år 2020 är det 82 öppna 

ärenden  dessa hanteras utifrån ärendets karaktär och enligt rutin. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Tar del av antal öppna ärenden.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Tar del av antal öppna ärenden. 

 

Underlag för beslut 
 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-01-15. 

Sammanställning år 2019 och år 2020 över ärenden 2020-01-15 
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§ 11 Dnr 00089-2020  

Plan för utvärdering och uppföljning 2020-
2022 för Social- och arbetsmarknads-
nämndens verksamhet 
 Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställde den 22 april 2020 en plan 

för utvärdering och uppföljning för åren 2020-2022. Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen har följt upp implementeringen av samverkan 

mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) och e-tjänst för ansökan 

om försörjningsstöd.   

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av informationen och 

rapporterna.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av informationen och 

rapporterna.   

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-20. 

• Uppföljning av implementering av samverkan mellan SSPF, 2020-01-15 

• Uppföljning av e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd, januari 2021 

Beslutet skickas till  

• Berörda förvaltningar och nämnder, social- och 

arbetsmarknadsnämndens presidium tillsammans med rapporter. 

SSPF-rapport skickas till Stephen Jerand. 
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§ 12 Dnr 00012-2021  

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

för kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 

2021-01-27. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 

Tar del av anmälda delegationsbeslut 2021-01-27.  

 

Ordförande enligt punkt A 1 i nämndens delegationsbestämmelser. 

 

a) Svar på remiss till Socialdepartementet angående Socialstyrelsens förslag 

i rapporten – att göra anmälningar som gäller barn sökbara, yttrande 2020-

01-08, dnr 00222-2020.  

 

b) Svar på remiss till Socialstyrelsen angående förslag till revidering av 

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd, yttrande 2020-01-05, 

dnr 000254-2020. 

 

Förvaltningschef, enligt punkt X 1 

 

c) Organisatoriska förändringar inom budget som inte medför förändring av 

mål och uppdrag, beslut 2021-01-11, dnr 00259-2020. 

 

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

 

d) Yttrande 2020-01-15, dnr 00219-2020 gällande inspektion vid Nova 

stödboende. 

 

e) Yttrande 2020-12-10, dnr 00261-2020. 

 

f) Yttrande 2020-12-14, dnr 00263-2020. 
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Yttrande till förvaltningsrätten 

 

g) Yttrande 2020-12-21, dnr 00194-2020. 

 

Utvecklingssamordnare, enligt punkt U 15, Utredning och bedömning om 

anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska göras samt ansvara 

för att anmälan lämnas till IVO enligt lex Sarah. 

 

h) Tre utredningar efter rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah. 

Utredning 2021-01-08, dnr 00017-2021 

Utredning 2021-01-04, dnr 00016-2021 

Utredning 2020-12-18, dnr 00015-2021. 

 

Tillståndsenheten 

Ordförandebeslut 

 

i) Beslut 201123, om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, dnr 

00212-2020. 

 

j) Beslut 201119, om stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel, dnr 

dnr 00242-2020. 

 

Inspektör 

 

k) 2 beslut om stadigvarande ändring i bolag 

Beslut 201209, dnr 00199-2020  

Beslut 201208, dnr 00257-2020.  

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-15. 
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§ 13 Dnr 00011-2021  

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

kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den  

27 januari 2021. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

 Tar del av ärenden för kännedom enligt förteckning 2021-01-20.   

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-20. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens sammanställning 2021-01-20. 
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§ 14 Dnr 00010-2021  

Information / överläggning Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2021  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

I anslutning till dagens sammanträde har överläggning/information skett i 

följande ärenden: 

1. Nämnden får information om Centrum mot vålds (CMV:s) statistik för år 

2020, den verksamhet som CMV drivit under 2020 samt den budget som 

verksamheten har under 2021. CMV informerar om samarbete med 

Kvinnojouren. 

 

2. Eventuellt uppdrag om IOP. 

 

3. Nämnden får information om lagstiftning gällande folkölsförsäljning och 

den folkölsförsäljning som reko-ring Östersund bedrivit. 

4. Nämnden får en redovisning av läget inom social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen utifrån den pågående coronapandemin och 

vilka åtgärder som vidtas. Regeringen har lämnat besked om ytterligare 

förlängning av nationella restriktioner gällande Covid-19. De nya 

restriktionerna gäller från 25 januari till och med 7 februari. 

Handledningsmöten inom kommunen är undantagna från kommunens 

mötesförbud. Dessa möten får ha max 8 deltagare, inklusive handledaren, 

och ska genomföras i en rymlig, coronasäkrad lokal. 

5. Gemensam information / överläggning med vård- och omsorgsnämnden 

vid nämndsammanträde den 24 februari 2021 skjuts fram. 

6. Nämnden erbjuds att delta vid SKR:s digitala konferens arbetsmarknads-

och näringslivsdagar den 18-19 mars 2021. 

7. Socialchefsdagar 24-26 november i Malmö. 

3. Anstånd av avgifter. 

 

  


