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§§ 83 - 96 
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Magnus Rönnerfjäll, (C), Ordförande 

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

Margareta Widell, (L), deltar på distans 

Christina Hedin, (V), vice ordförande 

Anton Waara, (S), deltar på distans 

Övriga närvarande 
Erik Fredriksson, förvaltningschef, deltar på distans 

Anneli Andersson, sekreterare 

Övriga närvarande under föredragning, deltar på distans 
Mikael Hedström, ekonomichef, §§ 84 – 86 

Petra Olsson, sektorchef, § 84 

Kristina Lundin, sektorchef, § 84 

Åsa Brandelius, sektorchef, § 84 

Eva-Britt Jacobsson, utvecklingssamordnare, § 84 – 85 

Lena Danielsson, utvecklingssamordnare, § 87 

Lena Allonen, utvecklingssamordnare, § 88 

Maria Stenlund, inspektör, § 89  

 

Utses att justera 
Christina Hedin, (V) 
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2021-09-24 

 



 Protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

Sida 

3(25) 

 

Östersunds kommun  │  831 82 Östersund  │  063 - 14 30 00  │  www.ostersund.se 

Underskrifter 

Ordförande 

 

Magnus Rönnerfjäll, C 

Justerare 

 

Christina Hedin, V  

Sekreterare 
 

Anneli Andersson 

 

 

  

Protokollet är justerat. Justeringen av Social- och arbetsmarknadsnämndens 

protokoll 2021-09-22 har tillkännagivits genom anslag på 

www.ostersund.se/anslagstavla. 

 

Anslagstid:  2021-09-24 till och med 2021-10-18 

Förvaringsplats: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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§ 83    Dnr 00123-2021 

Delårsrapport social- och arbetsmarknadsnämnden 2021 
Social- och arbetsmarknadsnämndens periodiserade resultat till och med augusti är ett 

underskott med 19,6 mnkr. För samma period år 2020 var det periodiserade underskottet 

12 mnkr. Nämndens prognostiserade resultat för helåret 2021 pekar på ett underskott om 

37,9 mnkr- en försämring med 1,8 mnkr från prognosen i april år 2021-, minus 31 mnkr 

för barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd minus 10,5 mnkr institutionsvård för 

vuxna minus 2,5 mnkr och för serveringstillstånd minus 1,4 mnkr. 

Förvaltningen har vidtagit alla åtgärder som är möjliga för att nå en budget i balans, men 

behovet av stöd och omsorg är så omfattande att ytterligare åtgärder inte är möjliga. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden begär nu att få gå med underskott för år 2021 med 

37,9 mnkr. 

 

Från år 2015 till år 2021 har nämnden haft besparingar/effektiviseringar på 28,7 mnkr 

samtidigt har det tillförts 12,7 mnkr netto för volymförändringar främst för placerade barn 

och unga och ekonomiskt bistånd. Nettobesparingen för nämndens kommunbidrag för 

dem sju åren blir en ramminskning med 16,0 mnkr att jämföras med årets underskott om 

37,9 mnkr. Inga ramtillskott har nämnden fått utifrån några demografiska förändringar. 

Från år 2015 till år 2020 har orosanmälningarna för barn som far illa ökat med 200 % från 

1 500 anmälningar till närmare 3 000 anmälningar. 

 

Inför budgetåret 2022 begär Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget med 

31,98 mnkr. 

• Ekonomiskt bistånd 5,5 mnkr 

• Institutionsvård för barn och unga 13 mnkr  

• Skyddsplaceringar för personer utsatta för våld i nära relationer 10 mnkr 

• Starta upp ett nytt boende för barn/unga i samarbete med VON 3 mnkr (VON har redan 

fått 50% av boendets driftram i budget för år 2022) 

• Höjning av hyresadministration Teknisk förvaltning 0,480 mnkr 

Begäran om medel från lönebufferten år 2021 begärs med 156.609 kronor för särskilda 

lönesatsningar enligt sammanställning från Kommunledningsförvaltningen. 

 

Nuvarande hyresavtal för hyresadministration med Teknisk förvaltning är på 241 tkr och 

för år 2022 721 tkr. Det är en höjning med 480 tkr dvs 299%. Under år 2020 hanterade 

hyresadministrationen ca 1 600 fakturor för Social- och arbetsmarknadsförvaltningens 

räkning. I hyresadministrationen ingår också att bevaka el fakturor och teckna avtal för 

eventuella parkeringsplatser. 
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Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden att gå med underskott för år 2021 med 

37,9 mnkr. 

 

2.  Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2022 med 5,5 mnkr 

för ekonomiskt bistånd. 

 

3. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2022 med 13 mnkr 

för institutionsvård för barn och unga. 

 

4. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2022 med 10 mnkr 

för skyddsplaceringar för personer utsatta för våld i nära relationer. 

 

5. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2022 med 3 mnkr för 

nytt boende för barn/unga med funktionshinder i samarbete med Vård- och 

omsorgsnämnden.  

 

6. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2022 med 0,480 

mnkr för hyresadministration Teknisk förvaltning. 

 

7. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden 156 609 kronor från lönebufferten för 

särskilda lönesatsningar år 2021. 

 

8. Social- och arbetsmarknadsnämndens delårsrapport för augusti godkänns. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta  

att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden att gå med underskott för år 2021 med 

37,9 mnkr. 

 

2.  Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta  

att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2022 med 5,5 mnkr 

för ekonomiskt bistånd. 
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3. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2022 med 13 mnkr för 

institutionsvård för barn och unga. 

 

4. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2022 med 10 mnkr för 

skyddsplaceringar för personer utsatta för våld i nära relationer. 

 

5. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2022 med 3 mnkr för 

nytt boende för barn/unga med funktionshinder i samarbete med Vård- och 

omsorgsnämnden.  

 

6. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2022 med 0,480 mnkr 

för hyresadministration Teknisk förvaltning. 

 

7. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att bevilja 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 156 609 kronor från lönebufferten för särskilda 

lönesatsningar år 2021. 

 

8. Social- och arbetsmarknadsnämndens delårsrapport för augusti godkänns. 

 

Underlag för beslut 

 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-09-13 

• Delårsrapport Social- och arbetsmarknadsnämnden 2021 tertial 2 

• Uppföljning verksamhetsplan per sektor till och med augusti 2021 

Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen, tillsammans med nämndens tjänsteskrivelse och delårsrapporten 

tertial 2 
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§ 84    Dnr 00206-2021 

Uppföljning 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 gjort en tertialuppföljning av den 

internkontrollplan som fastställdes för år 2021. Några avvikelser har konstaterats som 

kvarstår från föregående tertial. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Uppföljningen av internkontrollplanen per augusti 2021 godkänns. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Uppföljningen av internkontrollplanen per augusti 2021 godkänns. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10. 

• Uppföljning internkontrollplan.  

Beslutet skickas till 

• Kommunledningsförvaltningen tillsammans med uppföljningen. 
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§ 85    Dnr 00200-2021 

Budget och verksamhetsplan för Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2022 

En verksamhetsplan har arbetats fram för Social- och arbetsmarknads-nämndens 

verksamheter för år 2022. Planen visar dels de av fullmäktige beslutade uppdragen som 

nämnden omfattas av, dels de uppdrag som nämnden utöver fullmäktiges uppdrag avser 

att specifikt fokusera på.  

 

Verksamhetsplanen redovisar även effektiviseringar med 1,5% motsvarande 5,8 mnkr för 

år 2022. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat fastställa Social- och arbetsmarknadsnämndens 

kommunbidrag för år 2022 till 400 231 tkr. 

 

En förtydligande beskrivning till uppdragen och effektiviseringar i nämndens 

verksamhetsplan finns i bilaga. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplanen för år 2022 för social- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut  

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer beskrivning av uppdrag år 2022 för 

social- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Deltar ej i beslutet 

Christina Hedin, (V) och Anton Waara, (S) deltar ej i beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplanen för år 2022 för social- och 

arbetsmarknadsnämnden. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut  

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer beskrivning av uppdrag år 2022 för 

social- och arbetsmarknadsnämnden. 
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Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10. 

• Verksamhetsplan år 2022 för social- och arbetsmarknadsnämnden 

Beslutet skickas till 

• Kommunfullmäktige 

• Ekonomidirektör Mona Jonsson  

• Controller Helena Albinsson, kommunledningsförvaltningen 

Tillsammans med förvaltningens tjänsteskrivelse och verksamhetsplan 
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§ 86    Dnr 00202-2021 

Genomlysning nettokostnadsavvikelser för Social- och 
arbetsmarknadsnämnden år 2021 

Kommunledningsförvaltningen upphandlade en genomlysning av verksamhet inom 

Social- och arbetsmarknadsnämnden i slutet av år 2020. Resultatet från Ensolution AB:s 

genomlysning för placeringskostnader för barn, unga och vuxna samt ekonomiskt bistånd 

redovisades för Social- och arbetsmarknadsnämnden och Kommunstyrelsen våren 2021.  

Utfallet av genomlysningen kan till viss del ligga till grund för framtida åtgärder. Därtill 

genomfördes en Jämförande studie (av samma företag) senhösten 2020 med fokus på 

ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser som också ligger till 

grund för vissa åtgärder. 

 

Ensolution återkommer till att Östersunds Kommun har en hög politisk ambitionsnivå i de 

sociala frågorna. Det är av vikt att få en samsyn i sambandet mellan tilldelad budgetram, 

medvetna politiska satsningar kopplat till de områden som framförallt ligger till grund för 

den högre kostnadsnivån och förväntad nettoskostnadsavvikelse.  

 

Från år 2015 till år 2021 har nämnden haft besparingar/effektiviseringar på 28,7 mnkr 

samtidigt har det tillförts 12,7 mnkr netto för volymförändringar främst för placerade barn 

och unga och ekonomiskt bistånd. Nettobesparingen för nämndens kommunbidrag för 

dem sju åren blir en ramminskning med 16,0 mnkr att jämföras med årets underskott om 

37,9 mnkr. Inga ramtillskott har nämnden fått utifrån några demografiska förändringar. 

Från år 2015 till år 2020 har orosanmälningarna för barn som far illa ökat med 200 % från 

1 500 anmälningar till närmare 3 000 anmälningar. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens återrapportering av Ensolutions rapport 

godkänns. 

 

2.  Social- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar till Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen att fortsätta arbetet med långsiktiga åtgärder för att få en 

budget i balans. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens återrapportering av Ensolutions rapport 

godkänns. 
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2.  Social- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar till Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen att fortsätta arbetet med långsiktiga åtgärder för att få en 

budget i balans. 

Underlag för beslut 

 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13. 

• Ensolutions rapport, genomlysning inom Social- och arbetsmarknadsnämnden  

2021-05-20 

Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen 
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§ 87    Dnr 00164-2021 

Yttrande revisionsrapport granskning av orosanmälningar 
På uppdrag av kommunens revisorer har en granskning genomförts av kommunens 

hantering av orosanmälningar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om ansvariga 

nämnder har säkerställt ett ändamålsenligt arbete i samband med orosanmälningar. 

Bristerna redovisas främst i revisorernas rapport men revisorernas sammanfattande 

bedömning är att ansvariga nämnder delvis har säkerställt ett ändamålsenligt arbete i 

samband med orosanmälningar. Rutiner när det gäller medarbetare som är anställda inom 

förskola och skola är i stort sett ändamålsenliga, de utvecklingsområden som framkommit 

rör framförallt rutiner, information och dialog med övriga medarbetare och yrkesgrupper 

som i sin tjänst har kontakt med barn och unga.  

 

I detta yttrande redovisas Social- och arbetsmarknadsförvaltningens svar på 

revisionsfrågorna, i förhållande till revisionens bedömning och förvaltningens uppdrag. 

Förvaltningen föreslår en rad åtgärder i form av uppdrag från Social och 

arbetsmarknadsnämnden för att förbättra kommunens hantering av orosanmälningar. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse  

2021-09-06 antas som Social -och arbetsmarknadsnämndens yttrande av 

revisionsrapporten ”Granskning av orosanmälningar”. 

 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utveckla arbetet 

med systematisk uppföljning för att årligen kunna analysera informationen och identifiera 

eventuella utvecklingsområden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse  

2021-09-06 antas som Social -och arbetsmarknadsnämndens yttrande av 

revisionsrapporten ”Granskning av orosanmälningar”. 

 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utveckla arbetet 

med systematisk uppföljning för att årligen kunna analysera informationen och identifiera 

eventuella utvecklingsområden. 
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Underlag för beslut 

 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-06. 

Rapportsammandrag ”Granskning av orosanmälningar” 

• Skrivelse från kommunrevisionen daterat 22021-06-22 

• Revisionsrapport ”Granskning av orosanmälningar daterad 2021-06-22 

 

Beslutet skickas till 

• Kommunrevisionen tillsammans med tjänsteskrivelse/yttrande 

• Barn -och utbildningsnämnden och Förvaltningschef 

• Kultur -och fritidsnämnden och Förvaltningschef 
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§ 88    Dnr 00154-2021 

Yttrande  - Remiss riktlinje för arbete med nationella 
minoriteter 

1 januari 2019 skärptes Lag (2019:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. § 5 

b slår fast att kommuner ska anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. 

Östersunds kommun saknar en riktlinje för detta och Kommunledningsförvaltningen har 

därför initierat och lett framtagande av en riktlinje för nationella minoriteter. Med en 

proaktiv och ambitiös minoritetspolitik kan kommunen växla upp den positiva kraften i 

Sametingsetableringen för att skapa kulturella, sociala och ekonomiska värden för 

kommunen och regionen. 

 

Riktlinjen ska tydliggöra lagstiftningen samt ange ambitionsnivån i arbetet med nationella 

minoriteter inom Östersunds kommun. Riktlinjen avgränsas till kommunens verksamheter 

och är den lokala tillämpningen av internationella konventioner och nationell lagstiftning 

inom urfolksrätten och nationella minoriteters rättigheter. Riktlinjen innehåller sju 

ställningstaganden. 

 

Förslaget går även ut på remiss till samebyar med betesmarker i Östersunds kommun samt 

till samiska organisationer. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom Kommunledningsförvaltningens 

förslag på riktlinje för nationella minoriteter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig bakom Kommunledningsförvaltningens 

förslag på riktlinje för nationella minoriteter. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande 2021-07-06   

• Riktlinje för nationella minoriteter – remissversion  

• Bakgrundsrapport till riktlinje för arbete med nationella minoriteter 

Beslutet skickas till 

• Kommunledningsförvaltningen, Camilla Olofsson 

• Kommunstyrelsen 
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§ 89    Dnr 00203-2021 

Rapport Kontrollköp 
För att ta reda på om ett försäljningsställe har bra rutiner för ålderskontroll kan kommunen 

göra kontrollköp. Det innebär att en person som ser ung ut men som har fyllt 18 år testar 

om det går att handla folköl, tobak/e-cigaretter eller receptfria läkemedel, utan att visa 

legitimation. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Tillståndsenheten har under juni månad år 2021 

genomfört kontrollköp i detaljhandeln med hjälp av två feriearbetare. 

 

Av 179 kontrollköp i butik, kiosk eller på bensinmack fick ungdomarna handla på 10 

ställen utan att visa legitimation, totalt 6 %. 

 

Köpen fördelades enligt följande; tobak/e-cigg 6 st, 9%, folköl 1 st, 2%, receptfria 

läkemedel 3 st, 5%. 

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 2021-09-10 

• Rapport – kontrollköp 2021 
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§ 90    Dnr 00213-2021 

Yttrande - Remiss strategi utveckling Torvalla 2021-2030 
Strategi Utveckling Torvalla anger de viktigaste utvecklingsområdena för hur Östersunds 

kommun i samverkan med andra aktörer ska arbeta för att stimulera långsiktig förändring 

och utveckling i Torvalla. Syftet med Strategin är att lyfta fram de utvecklingsområden 

som behöver prioriteras för att utveckla stadsdelen långsiktigt och hållbart samt vara 

vägledande för politiska beslut och prioriteringar. Strategins utvecklingsområden bygger 

på de synpunkter och förslag som har framkommit i samband med de medborgardialoger 

och undersökningar som har genomförts med de som bor och verkar i Torvalla. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 antas som Social -

och arbetsmarknadsnämndens yttrande av Strategi Utveckling Torvalla 2021 - 2030. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16 antas som Social -

och arbetsmarknadsnämndens yttrande av Strategi Utveckling Torvalla 2021 - 2030. 

Underlag för beslut 

• Social – och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-16. 

• Remissutgåva – Strategi Utveckling Torvalla 2021–2030. 

• Bakgrundsrapport till Strategi Utveckling Torvalla 2021–2030, Dnr 00568-2019. 

• Missiv Strategi Utveckling Torvalla 2021–2030 

Beslutet skickas till 

• Liselotte Halvarsson, Kommunledningsförvaltningen 

• Kommunstyrelsen 
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§ 91    Dnr 00182-2021 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

mellan Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och 

Rädda Barnen 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ingår en överenskommelse om ett idéburet 

offentligt partnerskap med Rädda Barnen avseende att starta upp och etablera På Lika 

Villkor i stadsdelen Torvalla. Arbetet ska möjliggöra bättre levnads- och uppväxtvillkor 

för barn och unga i Torvalla, med utgångspunkt i ett fördjupat samarbete mellan de 

boende i området, Rädda Barnen och kommunen. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen tecknar överenskommelse med Rädda Barnen 

i enlighet med upprättat förslag daterat 2021-09-06 till idéburet offentligt partnerskap. 

 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden finansierar partnerskapet med 

1 700 000 kronor under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2023. 

 

3. Pengarna tas från Social- och arbetsmarknadsnämndens anslag för samverkan med 

civilsamhället, ansvar 91700, konto 29905 och betalas ut enligt upprättade 

betalningsvillkor i överenskommelsen. 

 

4. Social- och arbetsmarknadsnämnden ger biträdande förvaltningschef i uppdrag att 

underteckna överenskommelsen med Rädda Barnen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen tecknar överenskommelse med Rädda Barnen 

i enlighet med upprättat förslag daterat 2021-09-06 till idéburet offentligt partnerskap. 

 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden finansierar partnerskapet med 

1 700 000 kronor under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2023. 

 

3. Pengarna tas från Social- och arbetsmarknadsnämndens anslag för samverkan med 

civilsamhället, ansvar 91700, konto 29905 och betalas ut enligt upprättade 

betalningsvillkor i överenskommelsen. 

 

4. Social- och arbetsmarknadsnämnden ger biträdande förvaltningschef i uppdrag att 

underteckna överenskommelsen med Rädda Barnen. 
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Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-01.  

• Förslag till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen, Östersunds kommun och Rädda Barnen, inklusive 

bilagor 2021-07-01. 

• Ansökan från Rädda Barnen. 

Beslutet skickas till 

• Ylva Löwenborg, Rädda Barnen 

• Anna Waara, Rädda Barnen 

• Kommunstyrelsen  

• Jon Söder, Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Christina Kristiansson, Barn- och utbildningsförvaltningen 

• Fredric Kilander, Kommunledningsförvaltningen 

• Liselotte Halvarsson, Kommunledningsförvaltningen 
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§ 92    Dnr 00125-2021 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
 4 kap, 1 § Socialtjänstlagen (SoL) till och med sista juni 
2021 

Kommunen är skyldig att en gång per kvartal rapportera ej verkställda beslut till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringsskyldigheten gäller för beslut som 

nämnden tar enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen.  

 

Kommunen ska rapportera när en medborgare får vänta längre än tre månader på det stöd 

som kommunen har beviljat och även rapportera om det blir ett avbrott på tre månader 

eller längre av ett stöd som medborgaren redan har.  

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har rapporterat 63 ej verkställda beslut till IVO till 

och med en 30 juni 2021, varav elva beslut är avbrott i verkställigheten. Fem beslut avsåg 

familjebehandling och 58 beslut avsåg kontaktperson eller kontaktfamilj. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar sammanställningen av ej verkställda 

beslut enligt socialtjänstlagen till och med den 30 juni 2021 till Kommunfullmäktige och 

revisorer. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar sammanställningen av ej verkställda 

beslut enligt socialtjänstlagen till och med den 30 juni 2021 till Kommunfullmäktige och 

revisorer. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07. 

• Rapport sammanställning. 

Beslutet skickas till 

• Kommunfullmäktige och kommunens revisorer tillsammans med förvaltningens 

tjänsteskrivelse och rapport. 
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§ 93    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 september 2021. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av redovisningen av ärenden för kännedom. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av redovisningen av ärenden för kännedom. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-08. 

• Sammanställning 2021-09-08. 
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§ 94    Dnr 00012-2021 

Anmälan av delegationsbeslut, Social och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för 

kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-09-22. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbesluten. 

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

Delegationslistor: 

Anställningar 2021-08-01—2021-08-31. 

Lärcentrums interkommunala beslut och yttranden 200101-201231. 

 

Övriga delegationsbeslut: 

 

 Datum Diarienummer Ärenderubrik Delegat 

1 2021-08-16 00152-2021 Beslut som är så 

brådskande att 

nämndens 

avgörande inte kan 

avvaktas 

Vice 

ordförande 

2 2021-08-26 00161-2021 Yttrande i 

tillsynsärende till 

Inspektionen för 

vård och omsorg 

Sektorchef 

3 2021-08-19 00099-2021 Anmälan Catering 

210823, 210919, 

210926, 210924 

Inspektör 

4 2021-08-19 00099-2021 Anmälan Catering  

210820 

Inspektör 

5 2021-08-20 00099-2021 Anmälan catering 

210910 

Inspektör 
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6 2021-08-26 00099-2021 Anmälan catering 

210829 

Inspektör 

7 2021-08-23 00099-2021 Anmälan catering 

211002 

Inspektör 

8 2021-09-06 00099-2021 Anmälan catering 

210915 

Inspektör 

9 2021-09-06 00099-2021 Anmälan catering 

210918 

Inspektör 

10 2021-09-06 00099-2021 Anmälan catering  

210920 

Inspektör 

11 2021-08-31 00183-2021 Tillfälligt 

serveringstillstånd 

till slutet sällskap 

Inspektör 

12 2021-08-13 00184-2021 Anmälan om 

avbrott i 

serveringstillstånd 

Inspektör 

13 2021-09-03 00186-2021 Tillfälligt 

serveringstillstånd 

till slutet sällskap 

Inspektör 

14 2021-09-02 00188-2021 Tillfälligt 

serveringstillstånd 

till allmänheten 

Inspektör 

15 2021-08-23 00194-2021 Stadigvarande 

försäljning av 

folköl 

Inspektör 

16 2021-08-27 00198-2021 Stadigvarande 

försäljning av 

folköl 

Inspektör 

17 2021-09-08 00205-2021 Tillfälligt 

serveringstillstånd 

slutet sällskap 

Inspektör 
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§ 95    Dnr 00010-2021 

Information / överläggning Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Gemensam information/utbyte med barn- och utbildningsnämnden 20 oktober 

förmiddag, nämnden diskuterar förslag på innehåll.  

 

2. Coronarestriktioner för förvaltningen och nämnden. 

För kommunen och förvaltningen gäller att från den 29 september kan de som jobbat 

hemifrån återgå till arbetsplatsen utifrån den återgångsplan som beslutats på arbetsplatsen.  

För nämndens sammanträden kommer sammanträdet i oktober genomföras fysiskt. 

Förvaltningschef beslutar i samråd med presidiet (ordförande och vice ordförande) om 

tjänstepersoner ska genomföra föredragningar på plats eller digitalt. 

 

3. Anmälan socialchefsdagarna, 24 - 26 november i Malmö.  

 

4. Enligt nämndens plan för uppföljning och utvärdering skulle den egna kommunala 

verksamheter/arbetsmarknadsinsatser för arbetssökande inkl Erikshjälpen ha utvärderats i 

juni 2021. Utvärdering skjuts fram med anledning av att förvaltningen genomför en 

processkartläggning ”Främja arbete, sysselsättning och studier”. 

 

5. Kommunstyrelsen har beslutat att utse Social- och arbetsmarknadsnämnden som 

politisk referensgrupp för den lokala arbetsmarknadspolitiken under mandatperioden fram 

till december 2022, gruppen ska sammanträda 2-3 gånger per år, sammankallande är 

förvaltningschef för förvaltningen. 

 

6. Förvaltningschef, ekonomichef och ordförande i nämnden ska svara på frågor ställda av 

kommunrevisionen.  
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§ 96    Dnr 00216-2021 

Politiskt initiativ - stärk barn som lever i familjer med 
missbruk eller annan social utsatthet 

Christina Hedin, V, väcker ett politiskt initiativ vid dagens sammanträde om att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda vilken målgrupp av barn och unga som befinner sig i 

social utsatthet som skulle ha större möjlighet att nå behörighet till gymnasiet genom att 

vara med i ett liknande projekt som Skolfam och i dialog med Barn- och 

utbildningsförvaltningen sondera intresse för projektet samt utreda vilka kostnader som 

projektet skulle innebära. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
 

1. Social- och arbetsmarknadsnämnden ger social- och arbetsmarknadsförvaltningen i 

uppdrag att utreda vilken målgrupp av barn och unga som befinner sig i social 

utsatthet som skulle ha större möjlighet att nå behörighet till gymnasiet genom att vara 

med i ett liknande projekt som Skolfam.   

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden ger social- och arbetsmarknadsförvaltningen i 

uppdrag att inleda en dialog med Barn- och utbildningsförvaltningen för att sondera 

intresse för projektet.   

3. Social- och arbetsmarknadsnämnden ger social- och arbetsmarknadsförvaltningen i 

uppdrag att utreda vilka kostnader som projektet skulle innebära. 

4. Förvaltningen återrapporterar en tidsplan till nämnden i oktober. 

Beslutet skickas till 

• Förvaltningschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

 


