
 

 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden  

protokoll 
 

2021-06-22 

Kl. 08:30 

 

Nejonögat, Rådhusgatan 104 

 



 

 

Protokoll från Social- och 

arbetsmarknadsnämnden 
Sida 

2(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-22 
 

 

  

 

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND 

Telefonnummer 063-143000 

www.ostersund.se 
 

 

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

tisdagen den 22 juni 2021 kl 08:30-12:05, kl 13:00-14:00. 

 
Paragrafer §§ 66 - 74 

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 

 Närvarande ersättare 

Dag Wassdahl (S), deltar på distans 

 

Övriga närvarande Tommy Lekedal, tillförordnad förvaltningschef 

Sofie Lindahl, administratör 

Anneli Andersson, sekreterare 

Övriga närvarande under 

föredragning 

Mikael Hedström, ekonomichef, deltar på distans, § 66 – 67 

Gunnar Olsson, inspektör, deltar på distans, § 68  

Åsa Brandelius, sektorchef, deltar på distans, § 71, § 74 punkt 1-2 

Lena Allonen, utvecklingssamordnare, deltar på distans, § 74 punkt 1-2 

Marcus Olsson, enhetschef, deltar på distans § 74, punkt 1-2 

Åsa Wallin, verksamhetsutvecklare, vård och omsorgsförvaltningen, deltar på 

distans § 74 punkt 5 

Magnus Andersson, rektor, deltar på distans, § 71  

John Hedlert, lärare, deltar på distans, § 71  

Hanna Hirvelä, verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare vård- och 

omsorgsförvaltningen, § 74, punkt 3 

Eva-Britt Jacobsson, verksamhetsutvecklare, deltar på distans, § 74, punkt 3 

Petra Olsson, sektorchef , deltar på distans, § 74, punkt 3 

 

 

Utses att justera Christina Hedin, V 

Justering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 2021-06-24  
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 

   

 Anneli Andersson  

 Ordförande 

 

 

 

 

 Magnus Rönnerfjäll, C  

 Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Hedin, V  
 

Protokollet är justerat. Justeringen av Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-06-22 

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

  

Anslagstid 2021-06-24 t o m 2021-07-19 

Förvaringsplats  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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§ 66 Dnr 00064-2021  

Månadsrapport för Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en månadsuppföljning 

tom maj månad avseende viktiga nyckeltal som har betydelse för 

utvecklingen av nämndens ekonomi och verksamhet. 

Uppföljningen för maj redovisar ett underskott med 14,2 mnkr. Nämndens 

prognostiserade resultat för helåret 2021 pekar på ett underskott med 36,1 

mnkr inklusive åtgärdsplan med 3,7 mnkr. Prognosen är mycket preliminär 

när det endast har gått fyra månader. 

Vid tertialuppföljning per april i år begärde social- och 

arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget med 36 mnkr - varav 14,0 mnkr för 

ekonomiskt bistånd och 22 mnkr för institutionsvård för barn och unga.   

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämndens månadsrapport till och med maj år 

2021 godkänns.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämndens månadsrapport till och med maj år 

2021 godkänns.   

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningen förslag till beslut 2021-06-09. 

Månadsrapport till och med maj 2021 

Beslutet skickas till  

• Kommunstyrelsen, tillsammans med tjänsteskrivelse och bilaga 
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• Redovisningsfunktion, Weronica Rosenlöw. 
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§ 67 Dnr 00120-2021  

Revisionsrapport granskning av 
fakturahantering och utbetalningsrutiner  
Kommunstyrelsen lämnade svar på granskningsrapporten av 

fakturahantering och utbetalningsrutiner, KS § 41, i februari. Kommunens 

förtroendevalda revisorer har i en skrivelse daterad 2021-04-21 tillskrivit 

Social- och arbetsmarknadsnämnden där de anser att det saknas svar på 

några rekommendationer. I bakgrunden återfinns rekommendationerna med 

tillhörande svar. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa de åtgärder som föreslagits 

i tjänsteskrivelsen.  

 2. Social- och arbetsmarknadsnämnden antar Social- och arbetsmarknads-

förvaltningens svar till revisorerna.   

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa de åtgärder som föreslagits 

i tjänsteskrivelsen.  

 2. Social- och arbetsmarknadsnämnden antar Social- och arbetsmarknads-

förvaltningens svar till revisorerna. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningen förslag till beslut, 2021-06-08 

• Skrivelse från förtroendevalda revisorer, 2021-04-21 

Beslutet skickas till  

• Kommunens förtroendevalda revisorer  
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• Tillförordnad förvaltningschef Tommy Lekedal 
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§ 68 Dnr 00255-2020  

Åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker, Alma sjöutsikt AB med 
organisationsnummer 556848-5030 
gällande Tegel Restaurang & bar, 
Östersund 
Alma Sjöutsikt AB, 556848-5030, nedan Bolaget, har meddelats tillstånd att 

servera samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker på serveringsstället Tegel 

Restaurang & Bar, Postgränd 11, 831 31 Östersund.  

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har på nedan angivna skäl fått 

anledning utreda om Bolaget och de personer som har ett betydande 

inflytande över verksamheten fortfarande uppfyller lämplighetskraven i 

alkohollagen. 

 

 

Företräde 

 

Företrädare för bolaget begär och erhåller, via högtalande telefon, företräde 

inför nämnden. Företrädare lämnar kommentarer till förvaltningens 

utredning och framför att serveringstillståndet för bolaget ska kvarstå. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Med stöd av 9 kap 18§ alkohollagen återkallas serveringstillståndet för Alma 

Sjöutsikt AB, 556848-5030, på serveringsstället Tegel Restaurang & Bar, 

Postgränd 11, 831 31 Östersund med restaurangnummer 23 80 3960 21. 

 

Underrättelse om hur man överklagar medföljer beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Med stöd av 9 kap 18§ alkohollagen återkallas serveringstillståndet för Alma 

Sjöutsikt AB, 556848-5030, på serveringsstället Tegel Restaurang & Bar, 

Postgränd 11, 831 31 Östersund med restaurangnummer 23 80 3960 21. 
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Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-01. 

• Svar på kommunicering 

• Kommunicering 

• Remissvar 

• Inlaga från bolaget 2021-06-18, med bilagor 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tilläggspromemoria  

2021-06-21 

Beslutet skickas till  

• Alma Sjöutsikt AB 

• Länsstyrelsen Jämtlands län med bifogad tjänsteskrivelse 

• Polismyndigheten Region Nord 

• Folkhälsomyndigheten 
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§ 69 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 27 januari 2021, § 9. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår nu att bestämmelserna 

revideras. 

 

Skälen för ändringarna är på grund av ny lagstiftning inom socialtjänstlagen 

för att besluta om revidering av vårdplan, det har saknats delegationsrätt vid 

brådskande ärenden om beslut att utse ombud att föra nämndens talan inför 

domstol och andra myndigheter i ärenden som rör Alkohollagen och Lagen 

om tobak och liknande produkter samt att rektor har möjlighet att delegera 

påskrift av utdrag ur betygskatalog.  

 

Reviderade punkter som ska läggas till är markerade med svart och 

gulmarkerad text. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1. Reviderade delegationsbestämmelser för Social- och 

arbetsmarknadsnämnden daterade 4 juni 2021 juni fastställs.  

 

2. Delegationsbestämmelserna gäller från och med 1 juli 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Reviderade delegationsbestämmelser för Social- och 

arbetsmarknadsnämnden daterade 4 juni 2021 juni fastställs.  
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2. Delegationsbestämmelserna gäller från och med 1 juli 2021. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-06-04. 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till reviderade 

delegationsbestämmelser daterade 2021-06-04. 

Beslutet skickas till  

• Samtliga enhetschefer inom Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningens samt social beredskap, controller för 

förvaltningen, kommunens chefsjurist, område kommunikation för 

publicering på webben. 

 

Bestämmelserna ska skickas med beslutet. 
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§ 70 Dnr 00092-2021  

Återrapportering till nämnden om bidrag 
till föreningar  
Social- och arbetsmarknadsnämnden har enligt reglementet ansvar för att 

fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens 

verksamhetsområde. Bidraget ska vara ett stöd till föreningar som riktar sig 

till kommunens invånare och som kompletterar nämndens egen verksamhet. 

 

Nämnden beslutar årligen om fördelningen av föreningsbidrag inom ramen 

för de medel som fastställs i budget.  

 

År 2020 fick följande föreningar/organisationer bidrag: 

Spelberoendegruppen i Östersund, Kvinnojouren i Östersund, Svenska 

Kyrkan för drift av värmestugan 2020, Räddningsplankan IOGT-NTO, 

Frivilliga samhällsarbetare i Jämtlands län och Föräldraföreningen mot 

narkotika i Östersund. 

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen bevakar att föreningarna 

återrapporterar hur bidraget har använts. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av rapporterna från 

Föräldraföreningen mot narkotika i Östersund samt Frivilliga 

samhällsarbetare Jämtland-Härjedalen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av rapporterna från 

Föräldraföreningen mot narkotika i Östersund samt Frivilliga 

samhällsarbetare Jämtland-Härjedalen.   

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-05-21. 
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• Verksamhetsberättelse Föräldraföreningen mot narkotika Östersund 

2020 

• Verksamhetsberättelse frivilliga samhällsarbetare Jämtland Härjedalen 

2020 
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§ 71 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 Studiegård Lärum och 

uppföljningen kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 22 

juni.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av informationen. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-06-03. 

• Powerpointpresentation 2021-06-22. 



 

 

Protokoll från Social- och 

arbetsmarknadsnämnden 
Sida 

16(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-22 
 

 

  

 

 

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND 

Telefonnummer 063-143000 

www.ostersund.se 
 

§ 72 Dnr 00011-2021  

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

kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 

juni 2021.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av redovisningen av ärenden för 

kännedom.   

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-06-14. 

• Sammanställning 2021-06-02. 
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§ 73 Dnr 00012-2021  

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

för kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 

2021-6-22.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av redovisningen av 

delegationsbesluten.  

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

Delegationslistor 

Anställningar 2021-05-01—2021-05-31.  

 

Övriga delegationsbeslut 

Delegationslistor 

Anställningar 2021-05-01—2021-05-31.  

 

Övriga delegationsbeslut 

 Datum Diarie-
nummer 

Ärenderubrik Delegat 

1 2021-04-22 00118-2021 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 

Utvecklingssamordnare 
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2 2021-05-20 00104-2021 Yttrande till Inspektionen för 

vård och omsorg 

Sektorchef 

3 2021-05-21 00105-2021 Yttrande till Inspektionen för 

vård och omsorg 

Sektorchef 

4 2021-05-10 00052-2021 Stadigvarande förändring i 

bolaget 

Inspektör 

5 2021-05-05 00380-2019 Stadigvarande 

försäljningstillstånd detaljhandel 

Ordförande 

6 2021-05-26 00102-2021 Tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten 

Ordförande 

7 2021-05-31 00119-2021 Stadigvarande ändring i 

serveringstillstånd 

Inspektör 

8 2021-05-14 00099-2021 Bekräftelse catering i slutet 

sällskap 

Inspektör 

9 2021-05-14 00099-2021 Bekräftelse catering slutet 

sällskap 

Inspektör 

10 2021-06-04 00121-2021 Tillfällig ändring i 

serveringstillstånd 

Inspektör 

11 2021-06-03 00099-2021 Bekräftelse catering slutet 

sällskap 

Inspektör 

12 2021-06-08 00144-2021 Tillfällig ändring i 

serveringstillstånd 

Eva Roos 

13 2021-06-10 00389-2019 Stadigvarande 

försäljningstillstånd detaljhandel 

Ordförande 

 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-06-14. 
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§ 74 Dnr 00010-2021  

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

följande ärenden: 

 

1. Handlingsplan riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken 

Nämnden får information om kommunens handlingsplan för 

arbetsmarknadspolitiken. Handlingsplanen revideras årligen.   

2. Navigatorcentrum  

Nämnden får information om Navigatorscentrums uppdrag, pågående 

internationella projekt, vilken samverkan som sker med andra förvaltningar 

och organisationer samt vad verksamheten planerar framåt.  

Pågående internationella projekt: school to work som löper till hösten 2022, 

YES projekt pågår våren ut 2022, Includi pågår fram till sista september 

2021, projekt MORENAP avslutades 31 maj.  

Navigatorcentrum arbetar bland annat med målgrupper som behöver 

studiefrämjande insatser, språkstöd, vuxencoaching och stöd enklare 

svenska.  

3. Processkartläggning ”tillgodose behovet av bostad för särskilt utsatta 

grupper". 

Nämnden får information om processkartläggningen där processteamet 

bestått av representanter från teknisk förvaltning, social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen (kundcenter). 

Syftet var: att säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt arbetssätt för 

att medborgaren ska få en inkluderande och rättssäker bedömning och 

hantering av sitt ärende.   

Och Målet med processkartläggningen har varit att få en bild av hur 

processen ser ut idag och identifiera hur den skulle behöva utvecklas för att 

uppfylla önskade effekter.  

Följande rekommendationer presenteras för det fortsatta arbetet: 

1. Den framtagna processen med tillhörande handlingsplan implementeras 

och prioriteras så att förbättringsarbetet kan komma igång och att 

etableringsfasen bedrivs i projektform under en begränsad period. 
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2. Samtidigt som den nya processen etableras bör även processledningen 

etableras.  

3. Viktigt att processledare och processutvecklingsgrupp kommer igång med 

regelbundna träffar så snart som möjligt. Ett högt tempo i förändringsarbetet 

är en framgångs-faktor för att inte riskera bristande motivation hos de 

medarbetare som ska genomdriva förbättringarna. En alltför lång ledtid från 

projektets avslut till implementering av den nya processen riskerar att 

underbygga projektets betydelse och trovärdighet. 

4. Rekommendation att kommunens samtliga bostäder på sikt hanteras i en 

kommungemensam boendegrupp utifrån samordningsvinster med helhetssyn 

och effektiv handläggning. 

5. Viktigt att få till det gränsöverskridande arbetet mellan förvaltningarna. 

Man kan jobba för att på sikt samla all myndighetsutövning, eller delar av 

myndighetsutövningen, under samma nämnd. Nämndernas reglementen 

skulle alltså behöva ses över. Ett annat alternativ är att få till fungerande 

samverkansavtal mellan förvaltningarna. Rent praktiskt kan samtliga 

medarbetare i en boendegrupp samlas på en och samma förvaltning. 

 

4. DOM från Förvaltningsrätten i Uppsala 

Nämnden får information om DOM från Förvaltningsrätten i Uppsala om 

laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande öppettider av 

serveringstid för alkohol. 

 

5. Undersökningar som genomförts inom Age-friendly cities-projektet.  

Nämnden får information om resultat från genomförda undersökningar. 

 

6. Säker vår 2021  

Nämnden får en redovisning av läget inom social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen utifrån den pågående Corona pandemin 

 

7. Semester nämnden 

 

8. Uppföljning revisionsgranskning av nämnden 2020 

Nämnden har fått ett antal rekommendationer från revisionen i 

revisionsgranskningen för 2020. Revisionen rekommenderar nämnden att: 

Förtydliga beslut gällande åtgärder för att uppnå både fullmäktiges uppdrag 

och de egna nämnduppdragen, bli mer aktiv i riskanalyserna och beakta de 

rekommendationer i tidigare granskning som inte har åtgärdats.  

Förvaltningen kommer fortlöpande ha en dialog med ordförande och vice 
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ordförande när det gäller riskanalys och övriga rekommendationer från 

revisionen. 

9. Uppföljning Ensolution 

Företaget Ensolution ska bjudas in till nämndens sammanträde under hösten 

2021 för att redovisa den slutrapport som presenterades för 

Kommunstyrelsen i maj. 

 


