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

25 augusti 2021 kl 08:30-11.10. 

 

Paragrafer 
§§ 75 - 82 

Beslutande 
Pär Fredriksson (M), deltar på distans 

Margareta Widell (L), deltar på distans 

Christina Hedin (V), ordförande 

Anton Waara (S), deltar mellan kl 08.30-09.05, 09.30-11.10, deltar på distans 

Johannes Andersson (C), tjänstgörande ersättare för Magnus Rönnerfjäll, (C), deltar på 

distans 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Sara Wikman (C), tjänstgör för Anton Waara, S mellan kl 09.05-09.30, deltar på distans 

Övriga närvarande 
Tommy Lekedal, tillförordnad förvaltningschef, deltar på distans 

Erik Fredriksson, sektorchef öppenvård, deltar på distans 

Anneli Andersson, sekreterare 

 

Övriga närvarande under föredragning 

Eva Roos, inspektör, deltar på distans, § 75 

Lena Allonen, verksamhetsutvecklare, deltar på distans, § 76 

Maria Stenlund, inspektör, deltar på distans, § 77 

Ola Kareby, Arbetsförmedlingen, deltar på distans, § 82, punkt 1 

Åsa Brandelius, sektorchef kompetens arbete och försörjning, deltar på distans,§ 82, punkt 1 

Frida Tell, enhetschef arbetsmarknadsenheten, deltar på distans § 82, punkt 1 

Christine Engerup, enhetschef arbetsmarknadsenheten, deltar på distans § 82, punkt 1 

Magnus Andersson, enhetschef/rektor/skolchef lärcentrum, deltar på distans § 82, punkt 1 

Markus Olsson, enhetschef navigatorcentrum, deltar på distans § 82, punkt 1 

Jens Fladvad, enhetschef integrationsservice, deltar på distans § 82, punkt 1 

Håkan Printz, koordinator ENIG, deltar på distans § 82, punkt 1 

Anette Furberg, enhetschef försörjning, deltar på distans § 82, punkt 1 

Kajsa Sundell, enhetschef försörjning, deltar på distans § 82, punkt 1 
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Utses att justera 
Pär Fredriksson, M 

Justering 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021-08-26. 

Underskrifter 

Ordförande 

Christina Hedin, V 

Justerare 

Pär Fredriksson, M  

Sekreterare 

Anneli Andersson 

 

 

  

Protokollet är justerat. Justeringen av Social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2021-08-25 har 
tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 

Anslagstid: 2021-08-26 till och med 2021-09-17 

Förvaringsplats: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen  
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Ärendelista 

§ 75Dnr 00128-2021 

Stadigvarande ändring i serveringstillstånd till allmänheten, Östersunds Bowlinghall AB med 
organisationsnummer 556565-0719, gällande Restaurang Östersunds Bowlinghall .................. 5 

§ 76Dnr 00137-2021 

Remiss riktlinje för kultur 2021 .................................................................................................... 7 

§ 77Dnr 00189-2020 

Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen ................................................................. 9 

§ 78Dnr 00162-2021 

Bidrag till värmestugans verksamhet 2021 ................................................................................ 11 

§ 79Dnr 00092-2021 

Återrapportering till nämnden om bidrag till föreningar........................................................... 12 

§ 80Dnr 00011-2021 

Ärenden för kännedom Social- och arbetsmarknadsnämnden 2021 ........................................ 13 

§ 81Dnr 00012-2021 

Anmälan av delegationsbeslut, Social och arbetsmarknadsnämnden 2021.............................. 14 

§ 82Dnr 00010-2021 

Information / överläggning Social- och arbetsmarknads-nämnden 2021 ................................. 17 
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§ 75 Dnr 00128-2021 

Stadigvarande ändring i serveringstillstånd till 
allmänheten, Östersunds Bowlinghall AB med 
organisationsnummer 556565-0719, gällande Restaurang 
Östersunds Bowlinghall 
 
Östersunds Bowlinghall AB har den 11 maj 2021 inkommit med ansökan om ändring i 

serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen, att få servera spritdrycker, vin, starköl samt 

annan jäst alkoholdryck året runt med utökad serveringsyta vid bowlingbanorna till 

allmänheten. Ansökan gäller Östersunds Bowlinghall, Bangårdsgatan, Östersunds kommun.  

Önskad serveringstid enligt ansökan är mellan klockan 11.00 – 01.00. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Med stöd av 8 kap. 14, 15, 17 §§§ alkohollagen avslås Östersunds Bowlinghall AB med 

organisationsnummer 556565-0719 ansökan om utökad serveringsyta vid Östersunds 

Bowlinghall, att servera sprit, vin, starköl, och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på 

ansökta ytor för bowlingspel. 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 alkoholservering i och i anslutning till spelytor och närheten till 

bowlingbanorna/område, innebär att barn och ungdomar kommer att vistas där, samt att det i 

ett barnperspektiv är olämpligt med alkohol där barn och unga vistas. Östersunds kommuns 

riktlinjer, Östersunds kommuns alkohol- och drogpolicy.  

Underrättelse om hur man överklagar medföljer beslutet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Med stöd av 8 kap. 14, 15, 17 §§§ alkohollagen avslås Östersunds Bowlinghall AB med 

organisationsnummer 556565-0719 ansökan om utökad serveringsyta vid Östersunds 

Bowlinghall, att servera sprit, vin, starköl, och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på 

ansökta ytor för bowlingspel. 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 alkoholservering i och i anslutning till spelytor och närheten till 

bowlingbanorna/område, innebär att barn och ungdomar kommer att vistas där, samt att det i 

ett barnperspektiv är olämpligt med alkohol där barn och unga vistas. Östersunds kommuns 

riktlinjer, Östersunds kommuns alkohol- och drogpolicy.  

Underrättelse om hur man överklagar medföljer beslutet. 
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Underlag för beslut 

 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-13. 

• Remissvar 

• Ansökan med bifogade handlingar 

Beslutet skickas till 

• Sökanden, Länsstyrelsen Jämtlands län med bifogad tjänsteskrivelse, 

Polismyndigheten Region Nord. 
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§ 76 Dnr 00137-2021 

Remiss riktlinje för kultur 2021 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att arbeta fram förslag 

på riktlinje för kultur.  

 

Riktlinjen ska ange kommunens ställningstaganden och ambitionsnivåer inom 

kulturområdet. Den ska visa på medborgarnas möjligheter till både konsumtion av kultur och 

eget skapande. Den avgränsas till kommunens verksamheter inom kulturområdet och består 

av fyra ställningstaganden. Kultur- och fritidsnämnden har varit ledningsgrupp för arbetet 

och styrgrupp har bestått av tillförordnad förvaltningschef och tillförordnad enhetschef för 

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden antar social- och arbetsmarknadsförvaltningens 

yttrande till förslag på riktlinje för kultur. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden antar social- och arbetsmarknadsförvaltningens 

yttrande till förslag på riktlinje för kultur. 

Förslag till beslut på mötet 
Margareta Widell, (L): Bifall till förvaltningens förslag. Förvaltningen föreslår ändring i 

kultur och fritidsnämnden remissutgåva i riktlinje kultur, ställningstagande punkt 4.1 om: 

”Östersunds kommun ser kulturen som en drivkraft i kommunens samhällsbygge, som en 

viktig del av folkhälsoarbetet och som en naturlig del i det livslånga lärandet. Kommunen 

arbetar aktivt för samernas möjlighet att utveckla sin urfolkskultur” 

Christina Hedin, (V):  Bifall till kultur och fritidsnämndens remissutgåva i riktlinje kultur, 

ställningstagande punkt 4.1.  

”Östersunds kommun ser kulturen som en drivkraft i kommunens samhällsbygge, som en 

viktig del av sitt folkhälsoarbete och som en naturlig del av det livslånga lärandet. 

Kommunen verkar aktivt för samernas möjlighet att utveckla sin urfolkskultur med dess 

oskiljaktiga samband med traditionella samiska marker”. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller Margareta Widells förslag och finner att det blir 

nämndens beslut. 

Protokollsanteckning 
Pär Fredriksson, (M) 

Angående punkten 4.3. så krävs det förtydliganden på vad ”kulturell infrastruktur” 

egentligen betyder och vilka kostnader som inryms i detta. Innebär det t.ex. helt 

förutsättningslöst att tillhandahålla ett nytt Kulturhus eller andra motsvarande 

kostnadsdrivande investeringar eller är det infrastruktur inom givna ramar och inom vissa 

belopp?   

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens yttrande 2021-07-05. 

• Riktlinje för kultur – remissversion. 

 

Beslutet skickas till 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Lena Byström, kultur och fritidsförvaltningen 
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§ 77 Dnr 00189-2020 

Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen 
Länsstyrelsen Jämtlands län genomförde 2020-10-08 verksamhetstillsyn av Social- och 

arbetsmarknadsnämndens handläggning av ärenden och tillsyn enligt alkohollagen och lag 

om tobak och liknande produkter vid Östersunds kommun. Länsstyrelsens tillsynsuppgift 

inriktas mot att övervaka och stödja kommunernas verksamhet. Med tillsyn avses i detta fall 

statens kontroll av rättssäkerhet och lagenlighet i enskilda ärenden och i verksamheten. 

 

Tillsynsbesöket genomfördes 2020-10-08. 

 

Länsstyrelsen riktar i sitt beslut 2021-07-01 allvarlig kritik efter en samlad bedömning av 

brister. 

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redogör i tjänsteskrivelsen för åtgärdade -, samt 

förslag till ytterligare åtgärder på kort och längre sikt. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av redovisningen och beslutar att beskrivna 

redan genomförda och kommande åtgärder inarbetas i nämndens och förvaltningens rutiner. 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden motiverar redan och kommer även fortsättningsvis 

motivera sina beslut utifrån gällande lagstiftning när de avviker från förvaltningens förslag 

till beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av redovisningen och beslutar att beskrivna 

åtgärder antas och att de inarbetas i nämndens och förvaltningens rutiner. 

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden kommer fortsättningsvis motivera sina beslut utifrån 

gällande lagstiftning, när de avviker från förvaltningens förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 
Margareta Widell, (L): Punkt 1: Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av 

redovisningen och beslutar att beskrivna redan genomförda och kommande åtgärder 

inarbetas i nämndens och förvaltningens rutiner. 
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Punkt 2. Social- och arbetsmarknadsnämnden motiverar redan och kommer även 

fortsättningsvis motivera sina beslut utifrån gällande lagstiftning när de avviker från 

förvaltningens förslag till beslut. 

Christina Hedin, (V): Bifall till Margareta Widells förslag punkt 1 med ändring av punkt 2 

till:  

Social- och arbetsmarknadsnämnden kommer att säkerställa att motivering utifrån gällande 

lagstiftning inte saknas på något beslut fortsättningsvis.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden bifaller Margareta Widells förslag och finner att det blir 

nämndens beslut. 

Underlag för beslut 

 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

• Beslut 2021-07-01 Länsstyrelsen i Jämtlands län, Tillsyn enligt alkohol- och 

tobakslagen i Östersunds kommun. 
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§ 78 Dnr 00162-2021 

Bidrag till värmestugans verksamhet 2021 
Svenska kyrkan i Östersund ansöker om 500 000 kronor för år 2021 till fortsatt drift av 

värmestugan. Den totala driftkostnaden för verksamheten är drygt 1,9 mnkr. 

 

Svenska kyrkan bedriver verksamhet i form av en värmestuga som är belägen på Kyrkgatan 

51 i centrala Östersund. Dit kommer personer som befinner sig i olika utsatta livssituationer 

för att ta del av gemenskap samt ges möjlighet att duscha och tvätta kläder. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Svenska Kyrkan i Östersund får bidrag med 400 000 kronor för att bedriva verksamheten 

vid Värmestugan för år 2021. 

 

2. Pengarna tas ur nämndens anslag för förenings och organisationsbidrag. 

 

3. Uppföljning av verksamheten ska lämnas till social- och arbetsmarknadsnämnden senast 

31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Svenska Kyrkan i Östersund får bidrag med 400 000 kronor för att bedriva verksamheten 

vid Värmestugan för år 2021. 

 

2. Pengarna tas ur nämndens anslag för förenings och organisationsbidrag. 

 

3. Uppföljning av verksamheten ska lämnas till social- och arbetsmarknadsnämnden senast 

31 januari 2022. 

Underlag för beslut 

 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-10. 

• Ansökan från Svenska Kyrkan i Östersund 2021-06-29. 

Beslutet skickas till 

• Östersunds församling, Svenska Kyrkan i Östersund. 
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§ 79 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. 

 

Nämnden fick den 21 april 2021 rapport från Kvinnojouren, Spelberoendegruppen och 

Svenska kyrkan och den 22 juni 2021 rapport från föräldraföreningen mot Narkotika och 

Frivilliga samhällsarbetare. Denna gång redovisas rapport från Räddningsplankan IOGT-

NTO. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av rapport från Räddningsplankan IOGT-NTO. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av rapport från Räddningsplankan IOGT-NTO. 

Underlag för beslut 

 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-10. 

• Verksamhetsberättelse från Räddningsplankan IOGT-NTO  

2021-08-10. 
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§ 80 Dnr 00011-2021 

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

social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 25 augusti 2021. 

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

Underlag för beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-11. 

• Sammanställning 2021-08-11. 
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§ 81 Dnr 00012-2021 

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

inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-08-25.  

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbesluten. 

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

Delegationslistor 

Anställningar 2021-06-01—2021-07-31. 

 

Delegation: 

 Datum Diarienummer Ärenderubrik Delegat 

1 2021-04-27 00085-2021 Yttrande till 

inspektionen för 

vård och omsorg 

Sektorchef 

2 2021-05-21 00134-2021 Utredning efter 

rapportering av 

missförhållande 

enligt Lex Sarah 

Verksamhets-

utvecklare  

3 2021-06-21 00141-2021 Yttrande till 

inspektionen för 

vård och omsorg 

Sektorchef 

4 2021-06-17 00146-2021 Yttrande till 

Arbetsmiljöverket 

Sektorchef 

5 2021-07-23 00190-2020 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

6 2021-07-20 00076-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 
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7 2021-07-02 00086-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

8 2021-06-29 00096-2021 Tillfällig ändring i 

serveringstillstånd 

Inspektör 

9 2021-06-15 00099-2021 Anmälan Catering 

Galleri Lux 210616 

Inspektör 

10 2021-06-15 00099-2021 Anmälan Catering 

Galleri Lux 210618 

Inspektör 

11 2021-07-06 00099-2021 Anmälan catering 

Jämtkraft Arena 

210711 

Inspektör 

12 2021-07-20 00099-2021 Anmälan catering, 

Jämtkraft Arena 

210726 

Inspektör 

13 2021-07-20 00099-2021 Anmälan catering, 

Jämtkraft Arena 

210801 

Inspektör 

14 2021-07-20 00099-2021 Anmälan catering, 

Jämtkraft Arena 

210815 

Inspektör 

15 2021-06-24 00115-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

16 2021-06-16 00122-2021 Stadigvarande 

serveringstillstånd 

allmänheten 

Ordförande 

17 2021-07-23 00127-2021 Ansökan 

stadigvarande 

tillstånd slutet  

Ordförande 

18 2021-06-24 00140-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

19 2021-06-29 00143-2021 Stadigvarande 

ändring i 

serveringstillstånd 

till allmänheten 

Inspektör 

20 2021-06-10 00144-2021 Tillfällig ändring i 

serveringstillstånd 

Inspektör 

21 2021-07-06 00148-2021 Tillfälligt tillstånd 

till allmänheten 

Ordförande 
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22 2021-08-10 00148-2021 Ändrat tillfälligt 

tillstånd till 

allmänheten 

Inspektör 

23 2021-07-06 00151-2021 Tillfälligt tillstånd 

till allmänheten 

Ordförande 

24 2021-06-21 00152-2021 Kryddning av snaps  Inspektör 

25 2021-06-24 00156-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

26 2021-06-24 00157-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

27 2021-06-24 00158-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

28 2021-06-24 00159-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

29 2021-06-30 00165-2021 Återkallelse egen 

begäran 

Inspektör 

30 2021-07-16 00167-2021 Tillfälligt tillstånd 

till slultet sällskap 

Inspektör 

31 2021-07-21 00170-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

32 2021-07-23 00176-2021 Tillfälligt tillstånd 

till slutet sällskap 

Inspektör 

33 2021-08-13 00185-2021 Tillfälligt tillstånd 

till slutet sällskap 

Inspektör 

 

Underlag för beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-11. 
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Östersunds kommun  │  831 82 Östersund  │  063 - 14 30 00  │  www.ostersund.se 

§ 82 Dnr 00010-2021 

Information / överläggning Social- och arbetsmarknads-
nämnden 2021 
I anslutning till dagens sammanträde har överläggning information skett i följande ärenden: 

1. Nya direktiv Arbetsförmedlingen 

Nämnden får information från Arbetsförmedlingen om förändrade förutsättningar där 

Arbetsförmedlingen kommer att reformeras och samverkan med kommuner kommer 

förändras och samverkan blir mer geografiskt oberoende. Fler aktörer behöver samverka och 

kommunerna får många kontaktytor hos leverantörerna. Rusta och matcha är en tjänst där 

Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut 

i arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt. Som en del av Arbetsförmedlingens 

reformering ska tjänsten införas successivt i hela landet under året, och införandet sker i tre 

etapper med start i maj 2021. Arbetsförmedlingen kommer samtidigt att säga upp avtalen 

med leverantörerna av Stöd och matchning i de berörda kommunerna då tjänsterna inte kan 

eller bör användas parallellt av juridiska och affärsmässiga skäl. 

2. Samverkan med Rädda Barnen  

Nämnden får information om Rädda Barnens samarbete och dialog med Östersunds kommun  

gällande ett större arbete i Torvalla. Rädda Barnen vill ingå partnerskap med kommunen och 

söker bidrag för att starta upp och etablera På Lika Villkors arbete med inledande 

kartläggningsfas som består av fyra delar.   

3. Delredovisning projektplan för en mer tillgänglig öppenvård 

Nämnden får nulägesrapport om nämndens projektplan för en mer tillgänglig öppenvård. 

 

4. Presentation av ny förvaltningschef inom social- och arbetsmarknads-

förvaltningen. 

5. Säker vår/sommar 2021 

Nämnden får en redovisning av läget inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen utifrån 

den pågående Corona pandemin. 

  

 

 

 


