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

onsdagen den 21 april 2021, kl 08.30-11.50 

Paragrafer §§ 43 - 54 

Beslutande ledamöter Magnus Rönnerfjäll (C), Ordförande 
Pär Fredriksson (M), deltar på distans, anmäler jäv deltar ej i § 45 
Margareta Widell (L), deltar på distans 
Christina Hedin (V), vice ordförande 
Anton Waara (S), deltar på distans 

Närvarande ersättare Johannes Andersson (C), deltar på distans, tjänstgörande för Pär Fredriksson, § 45 
 

Övriga närvarande Helén Eurenius, förvaltningschef, deltar på distans 
Tommy Lekedal, biträdande förvaltningschef, deltar på distans 
Anneli Andersson, utredningssekreterare 
Emelie Bäck, praktikant, deltar på distans 
Louise Ulander, praktikant, deltar på distans 
Olivia Lundin, praktikant, deltar på distans 
Hassan Sidi Idris, praktikant, deltar på distans 
 

Övriga närvarande under 
föredragning 

Mikael Hedström, ekonomichef, deltar på distans, § 43 - 44 
Maria Stenlund, inspektör, deltar på distans, § 46 
Åsa Brandelius, sektorchef kompetens arbete försörjning, deltar på distans,§ 47- 48 
Lena Danielsson, verksamhetsutvecklare, deltar på distans, § 54, punkt 1 
Petra Olsson, sektorchef, deltar på distans, § 54, punkt 1, 3 
Anton Lindblad, utvecklingsstrateg, kommunledningsförv, deltar på distans  
§ 54, punkt 2 
Dilani Pulendran, praktikant, deltar på distans, mellan kl 09.15-11.40 

Utses att justera Christina Hedin, V 

Justering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 2021-04-22  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
  

 Anneli Andersson  

 Ordförande 

 
 
 

 

 Magnus Rönnerfjäll  

 Justerare 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Christina Hedin, V  
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Protokollet är justerat. Justeringen av Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-04-21 
har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 

  

Anslagstid 2021-04-23 t o m 2021-05-17 

Förvaringsplats  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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§ 43 Dnr 00094-2021  

Praktikanter 2021 
Ordförande erinrar närvarande praktikanter om tystnadsplikten och 
sekretessbestämmelserna.    

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner enhälligt att Emelie Bäck, 
Louise Ulander, Olivia Lundin, Dilani Pulendran och Hassan Sidi Idris får 
delta på distans via teams vid nämndens sammanträde.    

Underlag för beslut 
• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-04-13. 
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§ 44 Dnr 00064-2021  

Månadsrapport för Social- och 
arbetsmarknadsnämnden per den sista 
mars 
Social- och arbetsmarknadsnämndens periodiserade resultat till och med 
mars är ett underskott med 5,2 mnkr. För samma period år 2020 var det 
periodiserade underskottet 1,5 mnkr. Nämndens prognostiserade resultat för 
helåret 2021 pekar på ett underskott om 40,4 mnkr, minus 31 mnkr för barn- 
och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd minus 8 mnkr och för 
serveringstillstånd minus 1,4 mnkr. Underskottet beror framförallt på 
kostnadsökningar för institutionsvård för barn och unga samt ekonomiskt 
bistånd, kostnadsökningarna skedde framförallt under åren 2019–2020. 
Prognosen är mycket preliminär när den bygger på ett utfall om tre månader. 
 
Inom Tillståndsenheten uppstår det ett underskott med 1,4 mnkr för 
uteblivna intäkter år 2021. Kommunstyrelsen har fattat ett beslut som 
innebär att nämnden får gå med underskott på grund av ej debiterade intäkter 
för serveringstillstånd. 
 
Förvaltningen arbetar med en åtgärdsplan som kommer att redovisas vid den 
första tertialuppföljningen för år 2021. Utfallet för beslutade besparingar och 
effektiviseringar i budget för år 2021 t.o.m mars är 0,7 mnkr av beslutade 3,8 
mnkr. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens månadsrapport till och med mars år 
2021 godkänns.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens månadsrapport till och med mars år 
2021 godkänns.  
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Underlag för beslut 
• Social- och arbetsmarknadsförvaltningen förslag till beslut 2021-04-12.  

• Månadsrapport till och med mars 2021. 

Beslutet skickas till  
• Kommunstyrelsen, tillsammans med tjänsteskrivelse och bilaga 

• Redovisningsfunktion, Weronica Rosenlöw  



 

 

Protokoll från Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sida 

8(25) 
Sammanträdesdatum 

2021-04-21 
 

 

  
 

 

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND 
Telefonnummer 063-143000 

www.ostersund.se 
 

§ 45 Dnr 00088-2021  

Yttrande förslag ny bolagsordning för 
Östersundshem AB 
Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med ungefär 4 000 
lägenheter och 300 lokaler och förråd. Östersundshems uppdrag är att 
erbjuda ett varierat utbud av attraktiva, trygga och hållbara bostäder i 
Östersunds kommun där alla ska känna sig delaktiga och hemma i livets 
olika faser. 
Östersunds Rådhus AB har föreslagit revideringar gällande bolagsordning 
samt ägardirektiv för Östersundshem AB. De förändringar som föreslås 
handlar i huvudsak att tydliggöra bolagets huvudsakliga uppdrag och 
revidering av nyckeltal. Enligt beredningstvånget har berörda nämnder 
(Social- och arbetsmarknadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden) rätt 
att yttra sig över föreslagna revideringar.  

Jäv 
Pär Fredriksson, (M): Anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut. 
 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden antar förslaget till yttrande som sitt eget 
med följande tillägg:  
 
Uppföljning av antalet förmedlade lägenheter skall återredovisas till Social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen två gånger per år.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden antar förslaget till yttrande som sitt 
eget.    
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Förslag till beslut på mötet 
Christina Hedin, (V), med bifall av Margareta Widell, (L): 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut, med tillägget att uppföljning av 
antalet förmedlade lägenheter skall återredovisas till Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen två gånger per år.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller Christina Hedins förslag och finner 
att det blir nämndens beslut.      

Underlag för beslut 
• Social – och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-

04-12/ social- och arbetsmarknadsnämndens yttrande 
• Bolagsordning Östersundshem AB 
• Aktieägardirektiv Östersundshem AB. 

Beslutet skickas till  
• Kommunkansliet tillsammans med förvaltningens 

tjänsteskrivelse/yttrande samt nämndens beslut. 
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§ 46 Dnr 00069-2021  

Stadigvarande ändring i serverings-
tillstånd, utökade serveringsytor till 
allmänheten, Östersund Multichallenge AB 
556677-1605, gällande restaurang Tiki 
Östersund Multichallenge AB har den 10 mars 2021 inkommit med ansökan 
om ändring i nuvarande serveringstillstånd. Ansökan gäller utökning med 
servering till allmänheten på ytor där nuvarande serveringstillstånd medger 
servering till slutna sällskap (ytor för spel såsom biljard och shuffleboard) 
samt på biljardbanorna där det idag inte är något serveringstillstånd. 
 
Nuvarande serveringstillstånd som beslutades 2021-02-12 för restaurang 
Tiki, Midgårdsgatan 10, innefattar servering av spritdrycker, vin, starköl 
samt annan jäst alkoholdryck året runt till allmänheten samt på vissa ytor 
servering till slutna sällskap. Serveringstider mellan klockan 11.00 – 02.00, 
och på uteservering i anslutning till restaurangen mellan klockan 11.00 – 
24.00. 
 
Sökanden uteslöt under utredningstiden serveringsytorna för de två 
biljardborden och de två shuffleboarden för servering till allmänheten, för de 
områdena gäller alkoholservering för slutna sällskap. Serveringsytan för 
bowlingytan uteslöts ur ansökan och avskiljning tillkom bakom 
bowlingbanorna för gästerna att ställa eventuell alkoholdryck där (likadant 
som Bowlinghallens serveringstillstånd). Sökanden fick information om att 
Tillståndsenhetens förslag till beslut för den ursprungliga ansökan var avslag 
för spelytorna.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen medges Östersund Multichallenge 
AB med organisationsnummer 556677-1605 tillstånd på restaurang Tiki att 
servera sprit, vin, starköl, och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på 
område för biljard och shuffleboard.  
 
2. Med stöd av 8 kap. 15, 17 §§ alkohollagen avslås Östersund 
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Multichallenge AB med organisationsnummer 556677-1605 ansökan om 
tillstånd på restaurang Tiki att servera sprit, vin, starköl, och annan jäst 
alkoholdryck till allmänheten på område för bowling och område bortom 
shuffleboard, bredvid bowlingbanor. 
 
3. Med stöd av 8 kap. 14 § alkohollagen medges servering i serverings-
lokaler som markerats på ritning daterad 2021-03-10. 
 
Underrättelse om hur man överklagar medföljer beslutet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Med stöd av 8 kap. 15, 17 §§ alkohollagen avslås Östersund Multichallenge 
AB med organisationsnummer 556677-1605 ansökan om tillstånd på 
restaurang Tiki att servera sprit, vin, starköl, och annan jäst alkoholdryck till 
allmänheten på ansökta ytor för spel. Med hänvisning till att ytor för spel 
inte kan möbleras för att bli en restaurangliknande miljö och med hänvisning 
till att det befaras särskild risk för människors hälsa eftersom alkohol-
servering i och i anslutning till spelytor i och med serveringsställets 
belägenhet och närheten till aktivitetscentret innebär att barn och ungdomar 
kommer att vistas där för olika aktiviteter, samt att det i ett barnperspektiv är 
olämpligt med alkohol där barn och unga vistas. Östersunds kommuns 
riktlinjer, Östersunds kommuns alkohol- och drogpolicy samt Regeringens 
ANDTS strategi 2021-2025 ger ytterligare stöd för bedömningen att avslå 
ansökan.  
 
Underrättelse om hur man överklagar medföljer beslutet.  

Förslag till beslut på mötet 
Ordförande Magnus Rönnerfjäll, (C):  
Ansökan avseende utökad yta för serveringstillstånd beviljas för område för 
biljard och shuffleboard, gulmarkerad linje på skiss. Ansökan beviljas inte 
avseende område för bowling och område bortom shuffleboard, blåmarkerad 
på skiss. 
 
Motivering: Vid både shuffleboard samt biljardbordens placering finns både 
sittgrupper samt mindre bord där restaurangens meny kan förtäras och då får 
då anses tillhöra den restauranglika miljön. Beträffande barnperspektivet har 
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restaurangområdet redan ett serveringstillstånd till allmänheten och 
bedömning är att de ytor vi beviljar serveringstillstånd till allmänheten inte 
påverkar att det ska vara nära aktivitetscentret och utsätta barn och unga där 
de vistas och har aktiviteter. Det är snarare så att både shuffleboard samt 
biljardbord är längre ifrån och mer avskilt än den befintliga yta som redan 
idag har serveringstillstånd till allmänheten. 
 
Christina Hedin, (V), med bifall av Anton Waara, (S): 
Bifall till förvaltningens förslag.   

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Magnus Rönnefjälls yrkande.    

Underlag för beslut 
• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09. 

Beslutet skickas till  
• Remissvar 

• Ansökan med bifogade handlingar 

• Inlaga från sökande, 2021-04-18. 
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§ 47 Dnr 00030-2021  

Bidrag till Jämtlands Gymnasieförbund 
gällande sommarföretagare 2021  
Jämtlands Gymnasieförbund (JGY) har inkommit med ansökan om bidrag 
för att bedriva Sommarföretagare 2021. JGY söker 6.000 respektive 5.000 
kronor per deltagande ungdom, vilket ska täcka licenser för programmet, 
utbildning av coacher, startbidrag, ersättningar och deltagaravgifter. Inför 
sommaren 2021 har 50 ungdomar sökt till Sommarföretagare varför Social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår, i förvaltningens förslag till beslut 
21-03-16 att bidrag lämnas med 280.000 kronor (30 x 6.000 kronor och 20 x 
5.000 kronor).   

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Jämtlands Gymnasieförbund beviljas 280.000 kronor i bidrag för att 
bedriva Sommarföretagare 2021. Pengarna avser bidrag för 50 ungdomar 
folkbokförda i Östersunds kommun enligt samma princip som feriepraktik 
för skolungdom.  
2. Pengarna tas ur social- och arbetsmarknadsnämndens anslag för 
arbetsmarknadsprogram, ansvar 06000, verksamhet 61020 Feriepraktik, och 
utbetalas i efterskott mot specificerad faktura. 
3. Uppföljning/utvärdering av Sommarföretagare 2021 ska vara Social- och 
arbetsmarknadsnämnden tillhanda senast den 30 september 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Jämtlands Gymnasieförbund beviljas 280.000 kronor i bidrag för att 
bedriva Sommarföretagare 2021. Pengarna avser bidrag för 50 ungdomar 
folkbokförda i Östersunds kommun enligt samma princip som feriepraktik 
för skolungdom.  
2. Pengarna tas ur social- och arbetsmarknadsnämndens anslag för 
arbetsmarknadsprogram, ansvar 06000, verksamhet 61020 Feriepraktik, och 
utbetalas i efterskott mot specificerad faktura. 
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3. Uppföljning/utvärdering av Sommarföretagare 2021 ska vara Social- och 
arbetsmarknadsnämnden tillhanda senast den 30 september 2021. 

Underlag för beslut 
• Social-och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-16. 

• Ansökan från Jämtlands Gymnasieförbund, 2021-02-02. 

Beslutet skickas till  
• Jämtlands Gymnasieförbund, Mikael Cederberg, 

tomas.hjelm@jgy.se, Lina Linnes Liljestam, Martina Larsson, Mikael 
Hedström, Åsa Brandelius 
Tjänsteskrivelsen ska bifogas 
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§ 48 Dnr 00163-2020  

Finansiering av Förstärkt jobbspår år 2022 
Jobbspår är en viktig del av Kommunfullmäktiges antagna riktlinje för lokal 
arbetsmarknadspolitik och kommunens interna kompetensförsörjningsarbete. 
I handlingsplanen för detta arbete anges bland annat att ta fram ett förslag på 
hur satsningen 10 + 10 mnkr kan riktas om så att långvarig finansiering för 
KIVO/jobbspår säkerställs. Den nya inriktningen ska utgå från behov istället 
för målgrupper (individ- respektive arbetsgivarperspektiv).  
 
Cirka 55 personer beräknas ingå i jobbspår år 2022 vilket motsvarar en 
nettokostnad för Östersunds kommun om cirka 4 700 000 kronor. Social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att finansiering sker inom ramen 
för arbetsmarknadsbudgeten och att en omfördelning inom ram sker. Medel 
omfördelas från ”10 + 10 mnkr-satsningar”, subventionerade anställningar 
för personer med försörjningsstöd, till förstärkta jobbspår.    

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
1. Inom ram för arbetsmarknadsbudget omfördelas från år 2022, 4 700 000 
kronor från ”10 + 10-mnkr-satsning” till anslag för förstärkta jobbspår. 
 
2. Omfördelning justeras i social- och arbetsmarknadsnämndens detaljbudget 
för år 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
1. Inom ram för arbetsmarknadsbudget omfördelas från år 2022, 4 700 000 
kronor från ”10 + 10-mnkr-satsning” till anslag för förstärkta jobbspår. 
2. Omfördelning justeras i social- och arbetsmarknadsnämndens detaljbudget 
för år 2022.  
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Underlag för beslut 
• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-03-11 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-15 § 227 

• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03 § 315 

• Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2020-08-26. 

Beslutet skickas till  
• Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen 

• Förvaltningschef Barn – och utbildningsförvaltningen 

• Ekonomichef Social- och arbetsmarknadsförvaltningen  

• Sektorchef Åsa Brandelius, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
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§ 49 Dnr 00080-2021  

Årsavgift till Samordningsförbundet i 
Jämtlands län för finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser 2021 
År 2011 bildades ett länsövergripande förbund för finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser - Samjamt. Medlemmar i förbundet är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen och 
länets åtta kommuner.  
 
Kommunernas andel av finansieringen fördelas dels efter en fast andel samt 
dels en avgift baserat på invånarantalet i respektive kommun. För år 2021 
uppgår Östersunds kommuns andel av finansieringen till 917 403 kr. 
 
För år 2021 föreslår förvaltningen att årsavgiften delas mellan Social- och 
arbetsmarknadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Social- och 
arbetsmarknadsnämnden finansierar två tredjedelar av avgiften.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden betalar 611 602 kronor av 
Östersunds kommuns årsavgift till Samordningsförbundet i Jämtlands län för 
år 2021, vilket motsvarar två tredjedelar av kommunens avgift. 
 
2. Pengarna tas ur förvaltningens anslag för externa åtagande verksamhet 
58510.   

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden betalar 611 602 kronor av 
Östersunds kommuns årsavgift till Samordningsförbundet i Jämtlands län för 
år 2021, vilket motsvarar två tredjedelar av kommunens avgift. 
 
2. Pengarna tas ur förvaltningens anslag för externa åtagande verksamhet 
58510.   
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Underlag för beslut 
• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-04-13. 

Beslutet skickas till  
Ekonomichef social- och arbetsmarknadsförvaltningen, ekonomi- 
administratör social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Vård- och omsorgsförvaltningen för kännedom.  
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§ 50 Dnr 00058-2021  

Arkivbeskrivning för Social- och 
arbetsmarknadsnämnden  
Enligt arkivlagen 6 § punkt 2 och offentlighets- och sekretesslagen 
4 kap 2 § ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens 
allmänna handlingar, vilket i arkivlagen kallas för arkivbeskrivning. Även i 
Östersunds kommuns arkivreglemente framgår det att varje nämnds/styrelse 
inom kommunen ska upprätta en arkivbeskrivning.  
 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ser behov i att revidera 
arkivbeskrivningen utifrån att förvaltningens organisation förändrades den  
1 januari 2021 samt att social- och arbetsmarknadsnämnden har övertagit 
handlingar från socialnämnden och kommunstyrelsen.   

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer reviderad arkivbeskrivning 
daterad 2021-03-31.   

Underlag för beslut 
• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-03-31.  

• Förslag till arkivbeskrivning för social- och arbetsmarknadsnämnden 
2021-03-31. 

Beslutet skickas till  
• Kommunledningsförvaltningen, Arkivmyndigheten 

• Arkivbeskrivningen ska skickas med beslutet 
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§ 51 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 
Spelberoendegruppen, Kvinnojouren i Östersund samt Svenska Kyrkan.  

Underlag för beslut 
• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-04-08. 

• Rapport från Spelberoendegruppen, Kvinnojouren i Östersund, Svenska 
Kyrkan för drift av värmestugan 2020. 
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§ 52 Dnr 00012-2021  

Anmälan av delegationsbeslut, Social och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut 
för kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 
2021-04-21.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av redovisningen av 
delegationsbesluten. 
Följande delegationsbeslut anmäls: 
Delegationslistor 
Anställningar 2021-03-01—2021-03-31.  
Övriga delegationsbeslut 

 Datum Diarie-
nummer 

Ärenderubrik Delegat 

1 2021-03-09 00063-2021 Delegationsbeslut - avslag på 
begäran om allmän handling 

Förvaltningschef 

2 2021-03-16 00077-2021 Delegationsbeslut - avslag på 
begäran om allmän handling 

Förvaltningschef 

3 2021-03-15 00071-2021 Yttrande till inspektionen för 
vård och omsorg 

Sektorchef 

4 2021-01-25 00024-2021 Beslut med anledning av ansökan 
om dödsbo om att fortsätta 
rörelsen 

Inspektör 

5 2021-03-16 00072-2021 Tillfälligt serveringstillstånd till 
slutet sällskap 
 

Inspektör 
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Underlag för beslut 
• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-04-08.  



 

 

Protokoll från Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Sida 

23(25) 
Sammanträdesdatum 

2021-04-21 
 

 

  
 

 

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND 
Telefonnummer 063-143000 

www.ostersund.se 
 

§ 53 Dnr 00011-2021  

Ärenden för kännedom Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt ärenden för 
kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 
april 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 2021-04-21. 

• Sammanställning 2021-04-13. 
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§ 54 Dnr 00010-2021  

Information / överläggning Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 
I anslutning till dagens sammanträde har överläggning/information skett i 
följande ärenden:  
1. Boendeform för barn och unga som behöver bo utanför det egna hemmet 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att ta gram ett förslag på hur ett 
gemensamt boende skulle kunna utformas. Nämnden får en redovisning hur 
långt förvaltningarna kommit i arbetet. Den 19 maj kommer förvaltningen 
presentera ett förslag för nämnden. 
2. Nämnden får information om hur verksamheten i Östersunds kommuns 
styrs av en rad dokument som kommunens politiker har fastställt. 
Styrdokumenten är verktyg för att förverkliga kommunens politiska mål och 
beslut. Exempel på politiska styrdokument är riktlinjer, strategier och 
policys.  I Östersund finns fyra olika typer av styrdokument: 
- Organiserande styrdokument, visar hur roll och ansvarsfördelningen i 
kommunen ser ut och är till exempel nämndernas reglementen och 
delegationsbestämmelser. 
- Aktiverande styrdokument, tydliggör vad kommunen vill förändra och 
uppnå och är till exempel kommunens olika strategier. Dessa dokument 
hänger tätt samman med kommunens mål- och budget. 
- Normerande styrdokument, visar kommunens förhållningssätt och är till 
exempel policys och riktlinjer. 
- Reglerande styrdokument, tydliggör villkoren för kommunal service och är 
till exempel taxor och lokala ordningsföreskrifter. 
 
3. Nämnden får information om en granskning som genomförts som rör 
nämndens placeringar av barn. 
4. Nämnden får en redovisning av läget inom social- och arbetsmarknads-
förvaltningen utifrån den pågående Corona pandemin. 
5. Nämnden får information om hur förvaltningens organisation förändrats 
från 2010 och framåt.  
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6. Nämnden får information om den granskning som företaget Ensolution 
genomfört på uppdrag av kommunstyrelsen, med anledning av nämndens 
höga kostnader för placeringar och ekonomiskt bistånd. Nämnden kommer 
att få en muntlig redovisning vid sammanträdet den 19 maj.       
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