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Plats och tid 
Onsdagen den 20 oktober 2021 

Aulan, Österäng, kl 08.30-12.00, ajournering kl 09.30-10.00. 

Nämndsammanträdesrummet Nejonögat och digitalt via Microsoft Teams, kl 14.00-16.00. 

Paragrafer 
§§ 97 - 104 

Beslutande 
Magnus Rönnerfjäll (C), Ordförande 

Margareta Widell (L) 

Christina Hedin (V), vice ordförande 

Anton Waara (S) 

Birgitta Mårtensson (M), ersättare för Pär Fredriksson, (M), deltar på distans kl 14.00-

16.00. 

Övriga närvarande 
Erik Fredriksson, förvaltningschef 

Tommy Lekedal, biträdande förvaltningschef 

Jenny Sellström, praktikant, kl 08.30-12.00  

My Timsdotter, praktikant 

Tova Flodin, praktikant 

Övriga närvarande under föredragning 
Mikael Hedström, ekonomichef §§ 98-99 

Lena Danielsson, verksamhetsutvecklare, § 100, deltar på distans 

 

Närvarande från barn- och utbildningsnämnden (BOUN) och barn- och 

utbildningsförvaltningen (BOUF) 

Jananders Mattsson  

Agneta Blücher  

Sven Nilsson 

Anna Ottosson Blixth 

Linnéa Wigg Victor 

Eric Jibor 

Antonia Savva 

Marlene Gustavsson  

Mathias Christensen 
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Mohamed Natour 

Tjänstepersoner  

Karin Flodin, förvaltningschef 

Jan Colm, verksamhetschef 

Maria Stiberg, verksamhetschef Barn- och elevhälsan 

Elisabeth Uitto, verksamhetschef förskola 

Magnus Ekerlid, sakkunnig barnhälsofrågor 

Ulrika Persson, sekreterare 

Utses att justera 
     Christina Hedin, V 

Justering 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, måndag 25 oktober 

Underskrifter 

Ordförande 
 

Magnus Rönnerfjäll 

Justerare 
 

Christina Hedin, V  

Sekreterare 
 

Anneli Andersson 

 

 

  

Protokollet är justerat. Justeringen av Social- och arbetsmarknadsnämndens 

protokoll 2021-10-20 har tillkännagivits genom anslag på 

www.ostersund.se/anslagstavla. 

 

Anslagstid:  2021-10-25 till och med 2021-11-16 

Förvaringsplats: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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§ 97    Dnr 00231-2021 

Gemensam information Social- och 
arbetsmarknadsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2010 tillsammans med social- och 

arbetsmarknadsnämnden, årligen genomfört ett möte för information och dialog kring 

nämndernas samverkansområden. 

 

 

Ordförande hälsar välkommen och närvarande politiker och tjänstepersoner presenterar sig. 

 

1. Karin Flodin, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen (BOUF) och Erik 

Fredriksson, förvaltningschef social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) berättar om 

nuläge och utmaningar i respektive förvaltning. 

Informationen från SAF innehåller bland annat budgetläge, genomlysning av 

nettokostnadsavvikelse, långsiktig åtgärdsplan, processkartläggningar och handlingsplaner, 

omställning inom arbetsmarknadspolitiken, ny socialtjänstlag och tilläggsutredningar, barn i 

familjer med social utsatthet (politiskt initiativärende) samt minimaria –mottagning för 

beroendefrågor för unga. 

Informationen från BOUF innehåller bland annat fortsatta utmaningar om skolstruktur, barn- 

och elevpeng, översyn av barn- och elevhälsans arbetssätt, fortsatt utveckling av SKA 

(systematiskt kvalitetsarbete) samt att det treåriga projektet SBS (samverkan för bästa skola) 

är i slutskedet. 

 

2. Petra Olsson, sektorchef SAF, Maria Stiberg, verksamhetschef barn- och elevhälsan, 

BOUF och Magnus Ekerlid, sakkunnig barnhälsofrågor BOUF, informerar om arbetet utifrån 

nämndernas gemensamma handlingsplan 2019-2022.   

Information ges om mål för respektive förvaltning, att alla barn och elever ska klara sin 

utbildning, och att medborgarna ska få stöd, vård och omsorg och leva självständiga liv.  

Samarbetsområdena är desamma som vid den senaste information i februari 2020, men status 

och behov har i en del fall ändrats. Samarbetsområden som gås igenom är  Skola Socialtjänst 

Polis Fritid (SSPF), föräldrastöd, behov och förutsättningar för tidigare insatser, 

orosanmälningar, familjecentraler, barnhälsoteams samverkan inom länet som utvärderas 

regelbundet av regionen på länsövergripande nivå, Skolfam som från och med januari 2021 

är ett permanentat arbete (tidigare projekt), arbete med långsiktigt familjehemsplacerade 

barnen för att få så bra förutsättningar som möjligt för att nå målen i skolan samt 

närvaroteam som jobbar med skolnärvaroarbete. 
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3. Information ges om ett uppdrag från BOUN om att göra en översyn av lokaler och 

placering kring nuläge och framtida behov, tillsammans med regionen gällande öppna 

förskolor (familjecentraler). 

Informationen innehåller vad en familjecentral är och att öppna förskolan är en central 

del, kommunens ansvar SAF/BOUF och gemensamma mål. Samverkan är nyckeln till 

framgång och når rätt familjer för stöd. Idag finns fem öppna förskolor: Z-gränd, 

Torvalla, Brunflo, Frösön, Lit. I uppdraget ingår att se över platser där det inte finns 

öppen förskola idag, men där det kanske finns behov, samtidigt som det kan finnas 

verksamhet på platser där det är få besökare. Är också beroende av samlokalisering 

med regionen. Frågeställningen om det ska vara flera små verksamheter eller få stora 

ska behandlas.  

 

4. Erik Fredriksson och Maria Stiberg informerar om tillgänglig öppenvård och 

planerad förändrad förvaltingstillhörighet från BOUF till SAF för Förälder Östersund. 

Ett arbete kring tillgängligare öppenvård genomförs utifrån ny socialtjänstlag och att 

det är långa köer på beslutade insatser. En arbetsgrupp från SAF/BOUF har sett över 

hur man kan ha ett effektivare arbetssätt, mindre sårbara verksamheter och ”en väg in” 

för medborgare. Information ges om nuläge och utmaningar i det arbetet. Medarbetare 

i Förälder Östersund har varit med i arbetsgruppen. Behovet är stort att skapa 

verksamhet som är mer tillgänglig för medborgarna. Samverkan på central nivå ska 

ske innan förändringsbeslut. 

 

5. Petra Olsson och Maria Stiberg informerar om två revisionsrapporter som kommit 

in och har/ska lämnas yttrande på: 

- Granskning av orosanmälningar 

Respektive nämnd har behandlat ärendet under hösten och lämnat yttrande utifrån 

revisorernas rekommendationer.  

- Granskning av samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa 

Uppdrag till kommunstyrelsen att sammanställa/samordna ett svar till revisionen. 

Revisionen har lyft att organisationen av samverkan kring barn och unga med psykisk 

ohälsa inte är helt ändamålsenlig. Styrning av insatser behöver förbättras för att stärka 

kopplingen till de verksamheter som möter barn och unga. 

 

Mötet avslutas med tid för diskussion utifrån de punkter som tagits upp. 
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§ 98    Dnr 00094-2021 

Praktikanter oktober 
Ordförande erinrar närvarande praktikanter om tystnadsplikten och 

sekretessbestämmelserna.     

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner enhälligt att My Timsdotter och Tova 

Flodin får delta på distans via teams, vid nämndens sammanträde.   

 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsnämndens tjänsteskrivelse 2021-09-08. 
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§ 99    Dnr 00064-2021 

Månadsrapport för Social- och arbetsmarknadsnämnden 
september år 2021 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en månadsuppföljning tom september 

månad avseende viktiga nyckeltal som har betydelse för utvecklingen av nämndens 

ekonomi och verksamhet. 

 

Uppföljningen för september redovisar ett underskott med 29,5 mnkr. Nämndens 

prognostiserade resultat för helåret 2021 pekar på ett underskott med 37,9 mnkr inklusive 

åtgärdsplan med 3,6 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 begärde vid delårsbokslutet att få gå med underskott 

för år 2021 med 37,9 mnkr. Inför budgetåret 2022 har nämnden begärt tilläggsbudget med 

32,08 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 

Förvaltningen arbetar vidare med långsiktiga åtgärder. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens månadsrapport till och med september år 2021 

godkänns. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens månadsrapport till och med september år 2021 

godkänns. 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningen förslag till beslut 2021-10-11 

• Månadsrapport till och med september 2021 
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Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen, tillsammans med tjänsteskrivelse och bilaga 

• Redovisningsfunktion, Weronica Rosenlöw 
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§ 100    Dnr 00201-2021 

Uppföljning Bostad Nu! 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen tecknade i juli 2018 en 

samverkansöverenskommelse med Svenska Kyrkan med syfte att skapa ramar för arbetet 

med personer som varit färdigbehandlade och bott vid Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningens boende Björkebo. Fem personer har fått stöd och hjälp av 

Svenska kyrkans medvandrare för att efter tolv månaders skötsamhet få möjlighet att 

överta egna hyresavtal. 

 

Inledningsvis beslutades att projektet skulle pågå under tiden 1 februari 2020 t. o. m 31 

december 2020, men en förlängning gjordes från december 2020 till september 2021 med 

anledning av att sista lägenheten erhölls i september 2020.   

 

Projektet skulle följas upp löpande under projekttiden och sedan gemensamt efter tolv 

månader. Med anledning av att projektet förlängdes så kunde den slutliga uppföljningen 

inte slutföras förrän i september 2021. 

 

Projektet har pågått hämtat inspiration från den framgångsrika modellen ”Bostad först”.  

 

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 2021-09-28. 

• Rapport Uppföljning Bostad Nu! 

• Bilaga 1, baslinjemätning 

• Bilaga 2, uppföljning 

• Bilaga 3 Kyrkans uppföljande frågor och svar 

Beslutet skickas till 

• Östersundshem, Rikshem, Svenska Kyrkan tillsammans med rapporten. 
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§ 101    Dnr 00217-2021 

Revidering riktlinjer för ekonomiskt bistånd till 
bredband/internet 

Som stöd i handläggning och rättstillämpning av ekonomiskt bistånd använder social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen förutom lagtexten, Allmänna Råd SOSFS 2013:1, SOSFS 

2009:23 samt handboken för socialtjänst ”Ekonomisk bistånd ” 2021. 

 

Förvaltningen använder även som underlag riktlinjer som socialnämnden beslutade om 

den 15 november 2000. Riktlinjerna har reviderats åren 2011, 2013, 2015 och den senaste 

revideringen gjordes 2018-05-22.  

 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd behöver revideras utifrån att Socialstyrelsen publicerat 

en ny handbok i maj 2021. Revideringen gäller förslag till nya riktlinjer för 

bredband/internet. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
Social och arbetsmarknadsnämnden antar upprättat förslag till riktlinje avseende 

bredband/internet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Social och arbetsmarknadsnämnden antar upprättat förslag till riktlinje avseende 

bredband/internet. 

 

Underlag för beslut 

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

• Riktlinjer Social och arbetsmarknadsförvaltningen avseende ekonomiskt bistånd 

2018-05-22.  

Beslutet skickas till 

• Enhet försörjning 
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§ 102    Dnr 00012-2021 

Anmälan av delegationsbeslut, Social och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för 

kännedom inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-10-20. 

 

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

 

Följande delegationsbeslut anmäls: 

Delegationslistor: 

 

Anställningar 2021-09-01 - 2021-09-30. 

Övriga delegationsbeslut: 

 Datum Diarienummer Ärenderubrik Delegat 

1 2021-09-21 00215-2021 Tjänsteresor vid 

utrikes resa (ej 

Norge) eller vid 

kostnad överstigande 

10 000 kronor. 

Förvaltningschef 

2 2021-09-30 00160-2021 Yttrande i 

tillsynsärende till 

Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) 

Sektorchef 

3 2021-09-10 00150-2021 Delegationsbeslut, 

erinran 

Inspektör 

4 2021-09-13 00099-2021 Anmälan catering 

210917 

Inspektör 

5 2021-09-13 00099-2021 Anmälan catering 

210918 

Inspektör 

6 2021-09-13 00099-2021 Anmälan catering 

210919 

Inspektör 
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7 2021-09-15 00174-2021 Stadigvarande 

serveringstillstånd 

allmänheten 

Ordförande 

8 2021-09-21 00238-2020 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

9 2021-09-23 00172-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

10 2021-09-24 00099-2021 Anmälan catering 

210924, 211001 

Inspektör 

11 2021-09-24 00099-2021 Anmälan catering 

210924 

Inspektör 

12 2021-09-22 00178-2021 Försäljningstillstånd 

tobak 211001 

Ordförande 

13 2021-09-26 00099-2021 Anmälan catering 

210929 

Inspektör 

14 2021-10-01 00221-2021 Anmälan upphörd 

försäljning tobak och 

folköl 

Inspektör 

15 2021-09-30 00099-2021 Anmälan catering 

211007, 211015, 

211016, 211026, 

211007 

Inspektör 

16 2021-09-30 00197-2021 Stadigvarande 

serveringstillstånd 

allmänheten 

Ordförande 

17 2021-09-30 00223-2021 Tillfälligt tillstånd 

slutet sällskap 

Inspektör 

18 2021-09-30 00099-2021 Anmälan catering 

211001 

Inspektör 

19 2021-09-30 00179-2021 Anmälan ändring i 

bolag 

Inspektör 

20 2021-09-30 00173-2021 Stadigvarande 

utökning av 

serveringstillstånd 

Inspektör 

21 2021-09-30 00169-2021 Anmälan ändring i 

bolag tobak 

Inspektör 

22 2021-09-30 00099-2021 Anmälan catering 

211009 

Inspektör 
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§ 103    Dnr 00011-2021 

Ärenden för kännedom Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 2021 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt ärenden för kännedom inför 

social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 oktober 2021.  

 

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

 

Underlag för beslut 

• Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-12. 

• Sammanställning 2021-10-12. 
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§ 104    Dnr 00010-2021 

Information / överläggning Social- och 
arbetsmarknadsnämnden oktober 

I anslutning till dagens sammanträde har överläggning/information skett i följande 

ärenden: 

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 
1. Coronapandemin 

Förvaltningschef informerar om att den personal inom förvaltningen som haft möjlighet 

att jobba hemma, succesivt återgår till att jobba på arbetsplatsen enligt plan som varje 

arbetsplats beslutat om.  

 

2. Politiskt initiativ, stärk barn som lever i familjer med missbruk eller annan social 

utsatthet 

Förvaltningschef informerar om att en första träff är bokad med barn- och 

utbildningsförvaltningen. Nämnden kommer att få fortsatt information. 

 

3. Gemensam nämnd med Vård- och omsorgsnämnden i november.  

Nämnden lämnar förslag på innehåll. 

 

4. Revidering riktlinjer för förenings- och organisationsbidrag inom social- och 

arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde. 

 

5. Nämnden får information om förvaltningens arbete med en familj som behöver särskilt 

stöd. 

 

6. Nämnden får information om att ny chef rekryterats inom sektorchef kompetens arbete 

försörjning.  

 

 


