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

onsdagen den 19 maj 2021 kl 08:30-12:20, 13:00-14:00 

Paragrafer §§ 55 - 65 

Beslutande Ledamöter 

 

Magnus Rönnerfjäll (C), Ordförande 

Pär Fredriksson (M), deltar på distans, från kl 08.50 

Margareta Widell (L), deltar på distans 

Christina Hedin (V), vice ordförande 

Anton Waara (S), deltar på distans 

Övriga närvarande Tommy Lekedal, tillförordnad förvaltningschef, deltar på distans 

Anneli Andersson, sekreterare 

 

Övriga närvarande under 

föredragning  

Mikael Hedström, ekonomichef, § deltar på distans, § 55-56, § 60, § 64 punkt 1 

Åsa Brandelius, sektorchef kompetens arbete försörjning, deltar på distans, § 55, 

§ 64 punkt 1  

Petra Olsson, sektorchef barn och vuxna, deltar på distans, § 55, § 58, § 64 p 1 

Kristina Lundin, sektorchef öppenvård, deltar på distans, § 55, § 64 punkt 1 

Erik Fredriksson, vik sektorchef öppenvård, deltar på distans, § 55, § 64 punkt 1 

Eva-Britt Jacobsson, verksamhetsutvecklare, deltar på distans, § 55, § 60 

Lena Danielsson, verksamhetsutvecklare, deltar på distans § 58-59 

Agneta Hall, uppdragsstrateg vård- och omsorgsförvaltningen, deltar på distans § 58 

Fredrik Markstedt, företaget Ensolution, deltar på distans § 64, punkt 1 

Helén Eurenius, stabschef kommunledningsförv. deltar på distans § 64 punkt 1 

Elin Wernevik, socialsekreterare, deltar på distans, § 64 punkt 3 

Karin Perman, socialsekreterare, deltar på distans, § 64 puntk 3 

 

 

Utses att justera Christina Hedin, V 

Justering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021-05-21  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 

   

 Anneli Andersson  

 Ordförande 

 

 

 

 

 Magnus Rönnerfjäll  

 Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Hedin, V  
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Protokollet är justerat. Justeringen av Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-05-19 

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

  

Anslagstid 2021-05-21 t o m 2021-06-14 

Förvaringsplats  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen stab  
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§ 55 Dnr 00123-2021  

Delårsrapport social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en delårsrapport tom 

april månad avseende viktiga nyckeltal som har betydelse för utvecklingen 

av nämndens ekonomi och verksamhet. 

Uppföljningen för april redovisar ett underskott med 9,2 mnkr. Nämndens 

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

mnkr inklusive åtgärdsplan med 3,8 mnkr. Prognosen är mycket preliminär 

när det endast har gått fyra månader.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

besluta att bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 

2021 med 36 mnkr - varav 14,0 mnkr för ekonomiskt bistånd och 22 mnkr 

för institutionsvård för barn och unga. 

2. Tertialrapporten godkänns och läggs till handlingarna.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

bevilja Social- och arbetsmarknadsnämnden tilläggsbudget för år 2021 med 

36 mnkr - varav 14,0 mnkr för ekonomiskt bistånd och 22 mnkr för 

institutionsvård för barn och unga. 

2. Tertialrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-05-10. 

• Tertialrapport till och med april 2021 
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Beslutet skickas till  

• Kommunstyrelsen tillsammans med tjänsteskrivelse och nämndens 

Tertialrapport till och med april 2021. 
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§ 56 Dnr 00124-2021  

Åtgärdsplan för en budget i balans social- 
och arbetsmarknadsnämnden 2021 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat förslag till 

åtgärdsplan för år 2021. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämnden kommer att följa ekonomiskt utfall och 

verksamheternas kostnadseffektivitet varje månad och därefter besluta om 

ytterligare åtgärder efter det att konsultföretaget Ensolution AB har redovisat 

sin rapport i maj. Ensolution AB:s genomför en genomlysning för 

placeringskostnader för barn, unga och vuxna samt ekonomiskt bistånd.  

 

Utfallet av genomlysningen kan till viss del ligga till grund för framtida 

åtgärder på kort och lång sikt. I tertialuppföljningen har Social- och 

arbetsmarknadsnämnden begärt tilläggsanslag med 31 mnkr fördelat på 14 

mnkr för ekonomiskt bistånd och 22 mnkr för placeringar av barn och unga. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Fastställer åtgärdsplan för en ekonomisk balans inom Social- och 

arbetsmarknadsnämnden verksamheter år 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Fastställer åtgärdsplan för en ekonomisk balans inom Social- och 

arbetsmarknadsnämnden verksamheter år 2021. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10. 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens Åtgärdsplan år 2021 – för en 

budget i balans inom Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet. 
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Beslutet skickas till  

• Kommunstyrelsen tillsammans med tjänsteskrivelse och nämndens 

åtgärdsplan. 
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§ 57 Dnr 00089-2021  

Överenskommelse riskbruk, missbruk och 
beroende 
 

Regioner och kommuner är skyldiga att träffa gemensamma 

länsöverenskommelser om samarbete kring personer med missbruk. 

Skyldigheten regleras genom tillägg i socialtjänstlagen (5 kap. 9a § SoL) och 

hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 3§ HSL). Överenskommelsen ska stärka 

samverkan och bidra till ett bättre tillgodoseende av vård, stöd och 

behandling för målgruppen. Länsöverenskommelsen kan utgöra bas för 

lokala överenskommelser mellan Regionen, respektive kommun och, i 

förekommande fall, polis. I samband med att flöden, rutiner och samverkan 

mellan huvudmän ses över bör motsvarande också göras inom den egna 

organisationen. Inom kommunen kan det handla om samverkan mellan 

äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och enheter för utredning och 

behandlingsstöd. Inom Regionen kan det handla om samverkan mellan 

somatiska enheter, akutverksamhet, primärvård och psykiatriska kliniker. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Överenskommelse riskbruk 

missbruk beroende. Överenskommelsen gäller för kommunerna och hälso- 

och sjukvården i Jämtlands län. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner Överenskommelse riskbruk 

missbruk beroende. Överenskommelsen gäller för kommunerna och hälso- 

och sjukvården i Jämtlands län. 

Underlag för beslut 

• Tjänsteskrivelse Överenskommelse riskbruk, missbruk och beroende, 

2021-05-10. 
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• Överenskommelse Riskbruk/Missbruk/Beroende för kommunerna och 

hälso- och sjukvården i Jämtlands län. 

Beslutet skickas till  

• Sektorchef inom Barn Vuxen och Öppenvård, Social-och 

arbetsmarknadsförvaltningen 

• Sektorchef inom Barn Vuxen och Öppenvård, Social-och 

arbetsmarknadsförvaltningen 
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§ 58 Dnr 00247-2020  

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

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

hemmet. Barnets komplexa behov kan slutligen leda till att det behövs en 

tillfällig placering i ett anpassat boende. 

 

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

Östersunds kommun. Det resulterar i att barn med funktionsnedsättning och 

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

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

 

I november 2020 och i februari 2021 gav Social -och 

arbetsmarknadsnämnden förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med Vård 

och omsorgsförvaltningen, ta fram förslag på boendeform för de här barnen. 

 

Förvaltningarna föreslår fortsatt planering för att starta ett gemensamt och 

samfinansierat hem för vård och boende (HVB) för barn i åldern 12-15 år 

och Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att etablera och bedriva 

verksamheten. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans 

med Vård- och omsorgsförvaltningen, planera för och starta ett gemensamt 

och samfinansierat HVB-boende anpassat för barn i åldersgruppen 12-15 år 

med funktionsnedsättning och komplexa behov som tillfälligt behöver bo 

utanför det egna hemmet. 

 

2. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och Vård- och 

omsorgsförvaltningen ansvarar gemensamt för beredning och 

ställningstagande i aktuella placeringsärenden. 

 

3. Nämnderna ska få lägesrapport av fortsatt arbete med uppdraget i oktober 

2021. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Vård och 

omsorgsförvaltningen, får i uppdrag att planera för och starta ett gemensamt 

och samfinansierat HVB-boende anpassat för barn i åldersgruppen 12-15 år 

med funktionsnedsättning och komplexa behov som tillfälligt behöver bo 

utanför det egna hemmet. 

2. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och Vård- och 

omsorgsförvaltningen ansvarar gemensamt för beredning och 

ställningstagande i aktuella placeringsärenden. 

3. Nämnderna ska få lägesrapport av fortsatt arbete med uppdraget i oktober 

2021.     

Förslag till beslut på mötet 

Margareta Widell, L: Bifall till förvaltningens förslag punkt 2 och 3 med 

ändring av punkt 1 till: 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med 

Vård och omsorgsförvaltningen, planera för och starta ett gemensamt och 

samfinansierat HVB-boende anpassat för barn i åldersgruppen 12-15 år med 

funktionsnedsättning och komplexa behov som tillfälligt behöver bo utanför 

det egna hemmet.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Margareta Widells förslag och finner 

att det blir nämndens beslut.    

Underlag för beslut 

• Social -och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut, 2021-05-07. 

Beslutet skickas till  

• Vård- och omsorgsnämnden med förvaltning 

• Controller Helena Albinsson 
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§ 59 Dnr 00081-2021  

Remiss promemorian Barnets bästa när 
vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 
Socialdepartementet har skickat promemoria Barnets bästa när vård enligt 

LVU upphör (Ds 2021:7) på remiss till Social -och arbetsmarknadsnämnden 

i Östersunds kommun.  

 

Förslagen i promemorian går ut på att stärka principen om barnets bästa och 

säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Remissinstanserna ska särskilt 

uppmärksamma och ta ställning till förslag, avvägningar och bedömningar 

som handlar om att barnets bästa inte bör utgöra ett självständigt rekvisit vid 

bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra, frågan om nämndens 

uppföljningsskyldighet efter avslutad LVU-vård samt om socialtjänstens 

skall ges befogenheter att besluta om att vårdnadshavare ska lämna drogtest 

inför prövning och om vård enl LVU skall upphöra samt inför umgänge. 

 

Social -och arbetsmarknadsnämnden ska ha inkommit med remissvar till 

Socialdepartementet senast 11 juni 2021. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

1. Social -och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag daterat 

2021-05-04 till yttrande över promemorian – Barnets bästa när vård enligt 

LVU upphör (Ds 2021:7). 

 

2. Översänder yttrandet till Socialdepartementet. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04.  

• Social-och arbetsmarknadsnämndens yttrande 2021-05-04  

• Sammanfattning av promemorian (Ds 2021:7) 
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Beslutet skickas till  

• Socialdepartementet på s.remissvar@regeringskansliet.se 

• Kopia till s.sof@regeringskansliet.se 
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§ 60 Dnr 00002-2021  

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.  

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har nu gjort en uppföljning av 

internkontrollplanen för första tertialen år 2021.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Uppföljningen av internkontrollplanen för första tertialen 2021 godkänns.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Uppföljningen av internkontrollplanen för första tertialen 2021 godkänns.  

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-05-06 

• Uppföljning av internkontrollplan tertial 1 

Beslutet skickas till  

• Kommunledningsförvaltningen. 
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§ 61 Dnr 00125-2021  

Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut 2021 per den sista mars 2021, enligt 
4 kapitlet, 1 § Socialtjänstlagen (SoL) 
Kommunen har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen (SoL) 

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

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

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

kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. 

 

Inom Social- och arbetsmarknadsnämnden fanns per den 31 mars 2021, 60 

beslut som ej verkställts inom föreskriven tid. Fem beslut avsåg 

familjebehandling och 55 beslut avsåg kontaktperson /kontaktfamilj. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar sammanställningen av ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen till och med den 31 mars 2021 till 

Kommunfullmäktige och revisorer. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-05-04.  

• Rapport sammanställning. 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige och kommunens revisorer tillsammans med 

förvaltningens förslag till beslut och rapport. 
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§ 62 Dnr 00012-2021  

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

för kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 

2021-05-19. 

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

Delegationslistor 

Anställningar 2021-04-01—2021-04-30.  

 

Övriga delegationsbeslut 

 Datum Diarie-
nummer 

Ärenderubrik Delegat 

1 2021-05-03 00093-2021 Yttrande till inspektionen för vård 

och omsorg 

Sektorchef 

2 2021-04-27 00256-2020 Stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten 

Ordförande 

3 2021-04-29 00091-2021 Stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten 

Ordförande 

4 2021-04-21 00082-2021 Stadigvarande förändring i bolaget Inspektör 

5 2021-04-26 00090-2021 Stadigvarande utökning i 

serveringstillståndet 
Inspektör 

6 2021-04-09 00097-2021 Återkallelse av serveringstillstånd, 

egen begäran 
Inspektör 

7 2021-04-30 00186-2020 Stadigvarande förändring i bolaget Inspektör 

8 2021-04-23 00101-2021 Bekräftelse upphörande av 

försäljning e-cigaretter/ 

påfyllningsbehållare 

Inspektör 

9 2021-04-12 000099-2021 Bekräftelse catering till slutet 

sällskap 
Inspektör 

10 2021-04-27 00099-2021 Bekräftelse catering till slutet 

sällskap 

Inspektör 
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 Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av redovisningen av 

delegationsbesluten. 

 

Underlag för beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-05-06. 
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§ 63 Dnr 00011-2021  

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

kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 

maj 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 2021-05-05. 

• Sammanställning 2021-05-05. 



 

 

Protokoll från Social- och 

arbetsmarknadsnämnden 
Sida 

20(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-19 
 

 

  

 

 

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND 

Telefonnummer 063-143000 

www.ostersund.se 
 

§ 64 Dnr 00010-2021  

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

följande ärenden:  

 

1. Genomlysning av social- och arbetsmarknadsnämnden, 

redovisning av företaget Ensolution 

Nämnden får information från företaget Ensolution om den 

genomlysning av Social- och arbetsmarknadsnämnden som 

genomförts på uppdrag från Kommunstyrelsen. Företaget har 

granskat tre fokusområden inom ekonomi, placeringar och 

ekonomiskt bistånd.  

  

Ensolution ska redovisa en rapport för Kommunstyrelsen. Rapporten 

ska ge Kommunstyrelsen ett underlag till kommande års 

budgetprocess och syftet är att ge förslag till effektivitetshöjande 

åtgärder för att stödja nämnd och förvaltningsledning till bättre 

möjligheter till styrning och ledning av verksamheterna.  

 

2. Kvinnojouren 

Representanter från kvinnojouren i Jämtlands län informerar 

nämnden om föreningens stödarbete under 2020 och hur föreningens 

arbete sett ut fram till maj 2021. Nämnden får bland annat 

information om hur verksamheten finansieras och föreningens 

planering framåt under 2021 och 2022. 

 

3. Team våld i nära relationer 

Nämnden får information från team våld i nära relation, som 

organisatoriskt ligger under sektor kompetens arbete försörjning. 

Teamet beslutar om insatser till personer som är utsatta för våld. 

Teamet erbjuder bland annat stödsamtal, praktisk hjälp och möjlighet 

till skydd i en akut situation. 



 

 

Protokoll från Social- och 

arbetsmarknadsnämnden 
Sida 

21(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-19 
 

 

  

 

 

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND 

Telefonnummer 063-143000 

www.ostersund.se 
 

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

arbetsmarknadsförvaltningen utifrån den pågående Corona pandemin. 
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§ 65 Dnr 00052-2020  

Interkommunalt samarbete avseende 
nyanlända 
 Östersunds kommun har som politisk ambition att årligen ta emot minst 300 

nyanlända med uppehållstillstånd, varav en allt större andel utgörs av 

personer som på egen hand väljer att bosätta sig i kommunen. Då 

Migrationsverket har avvecklat all sin verksamhet i Jämtlands län så är det 

allt färre som väljer att flytta till Östersund. Även kommuntalen sjunker och 

för år 2020 så uppgår siffrorna till 46 individer.  

 

En av de viktigaste framtidsfrågorna som Östersunds kommun har att 

hantera är den demografiska utmaningen samt att verka för en stabil 

befolkningsutveckling. Ett sätt att möta upp detta är att verka för en ökad 

inflyttning till kommunen. Fler invånare leder till ökade skatteintäkter, och 

statistik från både Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån (SCB) 

visar att såväl riket som kommunen behöver fler invånare för att möta upp 

ett framtida arbetskraftsbehov. Östersunds kommun behöver ta vara på den 

möjlighet till ömsesidig vinst som snabb integration och matchning mot 

framtida arbetskraftsbehov i kommunen kan innebära. Ett sätt att möta upp 

detta är ett ökat mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd, då 

utrikesfödda besitter en stor kompetensreserv. 

 

Genom att teckna interkommunala samverkansavtal med andra kommuner så 

motverkas socialdumping genom att flytten sker enligt gällande avtal och i 

samverkan med Östersunds kommun, där Östersunds kommun alltid kan 

tacka nej.  

 

I mars 2020 beslutade Social- och arbetsmarknadsnämnden att föreslå 

Kommunfullmäktige att nämnden beviljas teckna interkommunalt avtal med 

annan kommun avseende nyanlända. Beslutet skulle nämnden själv hanterat.  

 

Mot denna bakgrund så föreslår Social- och arbetsmarknadsförvaltningen att 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ges möjlighet att öka sitt mottagande 

genom att teckna interkommunala samarbeten med andra kommuner.  
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Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden får teckna interkommunalt avtal med 

annan kommun avseende nyanlända.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beviljas teckna interkommunalt avtal 

med annan kommun avseende nyanlända.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande Magnus Rönnerfjäll, C:  

Social- och arbetsmarknadsnämnden får teckna interkommunalt avtal med 

annan kommun avseende nyanlända.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar förslaget och finner att det blir 

nämndens beslut.    

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2021-05-17. 

• Samarbetsavtal om mottagande av nyanlända, 2020-02-14 

Beslutet skickas till  

• Kommunkansliet 

• Barn och utbildningsförvaltningen  

• Jämtlands läns gymnasieförbund. 


