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Sn § 123 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

 

Ärende 18 läggs till: Initiativärende - Stärk barn som lever i familjer med 

missbruk eller annan social utsatthet. 
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Sn § 124 Dnr 2021-000002  

Informationer 2021 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef: 

 Informerar om läget avseende Covid-19 

 Informerar om läget avseende platser på kommunens särskilda 

boenden 

____ 

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef, Christian Kamrup, ekonom och Ulrika 

Persson, verksamhetschef Stöd och Service: 

 Återkoppling av följsamheten mot verksamhetsplanen och budget fyra 

gånger per år. Bjud samtidigt in förvaltningens ekonom och aktuell 

verksamhetschef för längre ekonomisk redovisning och genomgång 

av det ekonomiska läget i utvald verksamhet. 

____ 

 

Maria Johansson, utvecklingssekreterare och Hanna Vesterlund, HR-chef: 

 Informerar om förslaget till revidering av reglementet för 

socialnämnden. 

____ 

 

MonaLisa Norrman, utredare:  

 Informerar om LOV-avtalet. 

Monica Dahlén, S, anmäler jäv och tar inte del av informationen.  

____ 

 

Anders Backenfall, välfärdstekniker: 

 Informerar om läget avseende arbetet med utveckling av 

välfärdsteknik (bland annat dagkameror) inom äldreomsorgen. 

____ 
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Sn § 125 Dnr 2021-000030  

Uppföljning av placeringskostnader 2021 

Kort sammanfattning 

Alla placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen och 

Ensamkommande för september månad redovisas vid sammanträdet.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av placeringskostnader för september månad 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 

verksamheter. 

I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader 

ska alla placeringar inom Individ- och familjeomsorgen och 

Ensamkommande redovisas för socialnämnden varje månad.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  

Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2021 
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden tar del 

av placeringskostnader 2021.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

____ 
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Sn § 126 Dnr 2021-000006  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden 

beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för 

socialnämnden vid varje sammanträde. Socialnämnden har begärt att få ta 

del mer ingångende av några delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje 

sammanträde. Inför sammanträdet har ett delegationsbeslut från området 

Bistånd, ett från området LSS, ett från området Integration samt ett från 

området Individ- och familjeomsorgen valts ut som redovisas.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-30 september 2021 

Delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och 

Integration, 1-30 september 2021 
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden 

godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
 
____ 
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Sn § 127 Dnr 2021-000007  

Uppföljning av personalkostnader 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom verksamheten Stöd  

    och service.  

 

Beskrivning av ärendet 

Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens 

verksamheter.   

I enlighet med socialnämndens rutin för ekonomisk uppföljning ska 

personalkostnaderna inom de verksamheter som bedrivs 24/7 följas upp 

månadsvis i enlighet med beslutad ordning.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  

Powerpoint Personalkostnader Stöd och service 
 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden tar del 

av personalkostnaderna inom verksamheten Stöd och service. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 

____ 
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Sn § 128 Dnr 2021-000049  

Ekonomisk uppföljning 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter nio 

    månader 2021.  

 

Beskrivning av ärendet 

Ekonom och socialchef redovisar den ekonomiska uppföljningen efter nio 

månader 2021.   

Stab   + 5 094 tkr 

Individ- och familjeomsorgen - 7 043 tkr 

Stöd och service  - 6 463 tkr 

Särskilt boende  - 6 246 tkr 

Hemtjänst   + 2 113 tkr 

Hälsa och sjukvård  - 509 tkr 

Bemanningspoolen  + 177 tkr 

Bistånd   + 303 tkr 

Arbetsmarknadsenheten   + 856 tkr 

Ensamkommande  + 27 tkr 

Integration   - 83 tkr   

   

Underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning efter nio månader 2021. 

Förslag som läggs på mötet  
Andreas Karlsson, C, föreslår att socialnämnden tar del av den ekonomiska 

uppföljningen efter nio månader 2021. 
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Sn § 128 (forts) Dnr 2021-000049  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att socialnämnden tar del av den 

ekonomiska uppföljningen efter nio månader 2021. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller det. 

____ 

 

Kopia till 

Socialchef 
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Sn § 129 Dnr 2021-000130  

Detaljbudget 2022 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden ska besluta om sin detaljbudget för 2022.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar detaljbudget 2022 för den egna verksamheten, enligt  

    samverkanspartiernas förslag daterat 211018.  

 

Deltar inte i beslutet 
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet till förmån för eget rambudgetförslag. 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för eget 

rambudgetförslag. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska besluta om sin detaljbudget för 2022. 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag enligt bilaga daterad 210930 

och samverkanspartierna har tagit fram ett förslag enligt bilaga daterad 

211018.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 8 oktober 2021 

Förvaltningens detaljbudgetförslag SN 2022 daterad 210930 

Sammanställning äskningar 2022-2024 förvaltningens förslag 210930 

Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL - förslag detaljbudget 2022 

Samverkanspartiernas detaljbudgetförslag SN 2022 daterad 211018 

Sammanställning äskningar 2022-2024 -samverkanspartiernas förslag - 

211018 
 
Förslag som läggs på mötet  
Rasmus Ericsson, KD, föreslår bifall till samverkanspartiernas 

detaljbudgetförslag. 
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Sn § 129 (forts) Dnr 2021-000130  

 

Beslutsgång 

Det finns två förslag. 

Grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar detaljbudget 2022 

daterad 210930 för den egna verksamheten. 

Samverkanspartiernas förslag som föreslår att socialnämnden antar 

detaljbudget 2022 daterad 211018 för den egna verksamheten. 

Ordförande kommer ställa grundförslaget mot samverkanspartiernas förslag. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget mot samverkanspartiernas förslag finner 

ordförande att socialnämnden bifaller samverkanspartiernas förslag.  

____ 
 
Kopia till 
Socialchef 

Sociala ledningsgruppen 

Kommunstyrelsen 
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Sn § 130 Dnr 2021-000134  

Sammanträdesdagar 2022 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden beslutar om sammanträdesdagar för år 2022 för 

socialnämndens arbetsuskott och socialnämnden.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar förslag till sammanträdesdagar år 2022 för  

    socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden.  

 

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar för år 2022 föreslås för socialnämndens 

arbetsutskott och socialnämnden.  

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Tisdag 8 februari Årsredovisning 

Måndag 28 februari  Rambudget  

Måndag 2 maj  

Tisdag 16 augusti  Delårsrapport 

Måndag 12 september Detaljbudget  

 

Socialnämnden  

Tisdag 25 januari  

Tisdag 22 februari  Årsredovisning 

Tisdag 22 mars Rambudget 

Torsdag 28 april 

Tisdag 17 maj   

Tisdag 28 juni  

Måndag 29 augusti  Delårsrapport 
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Sn § 130 (forts) Dnr 2021-000134  

 

Måndag 26 september  Detaljbudget 

Torsdag 27 oktober   

Tisdag 22 november  Internkontrollplan  

Onsdag 14 december 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 7 oktober 2021 
 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar 

förslag till sammanträdesdagar år 2022 för socialnämndens arbetsutskott och 

socialnämnden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
 
____ 

Kopia till 

Sekreterare 

Sofie Eén, kommunsekreterare  
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Sn § 131 Dnr 2021-000090  

Motion - För en friskare äldre befolkning, elsparcyklar 
till kommunens särskilda boenden. 

Kort sammanfattning 

Genom hjälpmedlet Elparcyklar kan vi ge en möjlighet till social samvaro 

och att vistas utomhus samtidigt som det skapar en naturlig rörelse- och 

träningsform som stimulerar både kropp och hjärna. Aktiviteten ger en 

känsla av frihet, förbättrar sömn och minnesstimulering genom en naturlig 

rörelse som de flesta har upplevt genom livet. Elparcyklar finns i olika 

varianter och stort utbud av tillbehör utifrån funktionsnedsättning. Medel till 

parcyklar ryms inte inom socialnämndens budget.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första  

    att-sats och ge socialnämnden i uppdrag att inleda arbetet med att söka   

    fondmedel eller annan finansiering.   

 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens andra att- 

    sats.  

 

Reservation 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget 

förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 

Kostnaden för tre cyklar som är anpassade för vår verksamhet ligger på ca 

300 000 exklusive moms. Det skiljer sig något mellan olika leverantörer och 

vilka tillbehör som det finns behov av. 

Kostnaden för att köpa in tre elparcyklar ryms idag inte i nämndens budget. 

Ett annat problem som måste lösas, är var cyklarna ska förvaras den tid de 

inte används. Idag har vi inte något naturligt låsbart förråd eller 

förvaringsplats som kommer att krävas för att skydda cyklarna.  
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Sn § 131 (forts) Dnr 2021-000090  

 

Det finns idag avsatta medel hos kommunstyrelsen som är riktade för att 

stimulera äldres hälsa (för 2021, 3 miljoner och för år 2022 ytterligare 3 

miljoner). Det är oklart om elparcyklarna innefattas av målet och syftet med 

äldres hälsa-medlen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 27 september 2021 

Motion – för en friskare äldre befolkning, elparcyklar 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens presidium 210526 § 120 

Bilaga 1. bultenbike elparcykel 

Bilaga 2. Broschyr parcykel trident 
 
Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår bifall till motionen i sin helhet.  

Karin Wallen, C, föreslår bifall till grundförslaget.  

Gunnel Persson Westin, S, föreslår bifall till motionen i sin helhet. 
 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionens första att-sats och ge 

socialnämnden i uppdrag att inleda arbetet med att söka fondmedel eller 

annan finansiering. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionens andra att-sats.  

Till det har kommit förslag till bifall till motionen. 

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 

socialnämnden bifaller grundförslaget. 

 

Omröstning begärs. 
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Sn § 131 (forts) Dnr 2021-000090  

 

De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller motionen röstar 

Nej. 

 JA NEJ AVSTÅR 

Andreas Karlsson X   

Frida Skoog  X   

Lena Andersson X   

Rasmus Ericsson X   

Gunnel Persson Westin  X  

Yvonne Rosvall  X  

Ronny Karlsson   X 

Marie Svensson  X  

Karin Wallén  X   

Sven Höckert  X  

Monica Dahlén  X  

 

Med 5 Ja, 5 Nej och 1 som avstår finner ordförande att socialnämnden 

bifaller grundförslaget.  

 

____ 

 

Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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Sn § 132 Dnr 2021-000133  

Motion - Tillgänglighet 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsens presidium har beslutat att motionens andra att:sats ska 

skickas till bland annat socialnämnden för beredning.  

Motionen anses besvarad genom att socialförvaltningens 

myndighetsfunktioner redan idag har vardagliga telefontider.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lämnar följande svar till kommunledningsförvaltningen  

 

Svar  

Verksamheternas myndighetsenheter har redan idag vardagliga telefontider. 

Bistånds telefontider är måndag till fredag mellan klockan 08.15-09.00. 

Biståndshandläggare går även att nå utanför telefontiderna genom att den 

enskilde lämnar meddelande via kundcenter och då blir uppringd när 

handläggaren har möjlighet under dagen. 

Individ och familjeomsorgen barn- och familj samt vuxenenheter har 

telefontid måndag-tisdag och torsdag-fredag mellan klockan 08.45-09.30. 

Verksamheterna går även att nå via röstmeddelande. Individ och 

familjeomsorgen går att nå via egen bemannad reception för enkel 

rådgivning alternativt för att lämna meddelande mellan klockan 08.00-16.00 

alla vardagar. 

Individ och familjeomsorgen har därutöver även jourtelefon för 

orosanmälningar som går att nå via receptionen. På vardagar efter klockan 

17.00 samt helger handhavs detta av Östersunds individ- och familjeomsorg.  

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 28 september 2021 

Motion tillgänglighet 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens presidium 210818 § 126 
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Sn § 132 (forts) Dnr 2021-000133  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden lämnar 

föreslaget svar till kommunledningsförvaltningen. 

 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
____ 

Kopia till 

Kommunledningsförvaltningen 
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Sn § 133 Dnr 2021-000132  

Motion - Kommunala avgifter 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelsen har inkommit med begäran av socialnämnden att yttra sig 

kring inkommen motion angående kommunala avgifter. Nämnden har då att 

svara på avgifter avseende serverings- och tobakstillstånd inklusive 

tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lämnar följande svar till kommunledningsförvaltningen.  

 

Svar 

Kommunstyrelsen har inkommit till socialnämnden för yttrande avseende 

inkommen motion från Moderaterna avseende kommunala avgifter. 

 

Socialnämnden har att svara på avgifter avseende serverings- och 

tobakstillstånd inklusive tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl och 

receptfria läkemedel. 

 

I länet hanterar samtliga kommuner kostnaden genom att ta ut avgift. 

Avgifterna ligger kring samma nivå i samtliga kommuner. Kostnaden är 

beräknad på uppskattad nerlagd arbetstid. Strömsund definierar en fast 

beräknad tidsåtgång, timavgiften är då beräknad på 974 kr/tim (2021).  

 

Det svåra med rörlig kostnad, inklusive att redovisa den faktiska tiden, är att 

det blir oöversiktligt för den som ansöker om tillstånd. Detta då summan kan 

förväntas variera beroende på hur erfaren personal man har på plats och att 

till exempel vid personalbyte kommer summan att fluktuera vilket vi anser är 

orimligt för den som söker tillståndet. Vår bedömning är att det dessutom 

skulle bli dyrare då det skulle öka administration. Den stora kostnaden i 

sammanhanget är personalkostnad och den har kommunen oavsett antalet 

prövotillstånd som ska genomföras eller inte, det vill säga kostnaden har 

kommunen ändå.  
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Sn § 133 (forts) Dnr 2021-000132  

 

Aktuell nämnd beslutar om vilken avgift som man politiskt anser vara 

korrekt att ta ut. Inklusive i vilken grad verksamhet ska finansieras av den 

som ansöker om tillstånd via avgift respektive av kommuninvånarna via 

skattsedeln. I detta ska då även folkhälsoaspekten vägas in. Avgifterna har 

de senaste åren inte helt täckt kostnaden för uppdraget (2020 -55.239 kr, 

2019 -16.860 kr, 2018 -64.574 kr, 2017 -185.348 kr).  

 

Rekommendationen är att behålla kommunal avgifter avseende serverings- 

och tobakstillstånd inklusive tillsynsavgift för försäljning av tobak, folköl 

och receptfria läkemedel.  

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 28 september 2021 

Motion kommunala avgifter 

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd och 

folkölsförsäljning - Fastställda av kommunfullmäktige 2018-09-27 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens presidium 210818 § 127 

 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden lämnar 

föreslaget svar till kommunledningsförvaltningen. 
 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
 
____ 

Kopia till 

Kommunledningsförvaltningen 
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Sn § 134 Dnr 2021-000135  

Remiss - Näringslivspolicy 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden har av näringslivsutskottet getts möjlighet att lämna inspel 

på remissutkastet av kommunens näringslivspolicy.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden lämnar följande synpunkter och förslag till formulering till  

    remissutkastet av näringslivspolicyn.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens näringslivsstrategi som beslutades 2018 har gjorts om till en 

näringslivspolicy som ska beslutas i kommunfullmäktige efter att 

kommunens nämnder, förvaltningar och Krokomsbostäder har getts 

möjlighet att lämna inspel på remissutkastet. 

 

Följande synpunkter och förslag till formulering lämnas från socialnämnden.  

 

Synpunkter 

Socialnämnden förordar att det under rubriken “Upphandling”, tredje 

meningen läggs till en skrivning gällande LOV då kommunen tillämpar det 

inom Hemtjänst.  

 

Förslag till formulering 

Kommunen informerar regelbundet om de upphandlingar som är på gång 

och bjuder aktivt in de lokala företagen till information, inspiration och 

kompetensutveckling inom såväl LOU (Lagen om offentlig upphandling) 

som LOV (Lagen om valfrihetssystem).  

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande  

Näringslivspolicy Krokoms kommun 

Rapport digitala företagsbesök  

Protokollsutdrag näringslivsutskottet 210902 § 63 
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Sn § 134 (forts) Dnr 2021-000135  
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden lämnar 

föreslagna synpunkter och förslag till formulering till remissutkastet av 

näringslivspolicyn. 
 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller 

det. 
____ 

Kopia till 

Näringslivsenheten, naringsliv@krokom.se 
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Sn § 135 Dnr 2021-000009  

Socialnämndens uppdragslista 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.  

 

Beskrivning av ärendet 

Följande uppdrag läggs till: 

 Uppföljning av dokumentet verksamhetsutveckling och 

kostnadseffektivitet två gånger per år.  

Underlag för beslut 
Socialnämndens uppdragslista daterad 2021-09-28 

 
____ 
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Sn § 136 Dnr 2021-000005  

Övriga frågor 2021 

Kort sammanfattning 

Yvonne Rosvall, S, lyfter frågan om delegering - skillnad mellan utbildad 

och outbildad personal? 

 

Diskuteras i nämnden och Anna Berkestedt Jonsson, socialchef förtydligar 

skillnaderna. 

___ 

 

Marie Svensson, V, lyfter frågan om mottaget brev från Hotagsfjärden och 

Storågården angående LOU och LOV. Hur ska brevet bemötas? 

 

Brevet sänds vidare till arbetsgruppen för LOV. Förvaltningen får i uppdrag 

att svara för socialnämnden som svarar att de tagit del av synpunkterna och 

tackar för brevet. Nämnden uppskattar om synpunkter lämnas in via 

Tendsign. 

____ 
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Sn § 137 Dnr 2021-000004  

Meddelanden 2021 

Socialnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Tillsyn enligt alkohollagen och Lag om tobak och liknande produkter 

2. Protokoll kommunala pensionärsrådet 210921 

____ 
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Sn § 138 Dnr 2021-000003  

Delegationsbeslut 2021 

Kort sammanfattning 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 

och tjänstemän som framgår av delegationsförteckningen. Besluten redovisas 

skriftligt under sammanträdet.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som  

    förtecknas nedan.  

 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande 

och tjänstemän som framgår av delegationsförteckningen. Besluten ska 

redovisas till socialnämnden.    

 

Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: 

 

Sekretssärenden 

1. Delegationsrapport, Bistånd, 1-30 september 2021 

2. Delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen och Integration, 1-30 

september 2021 

 

Offentliga 

1. Delegationsbeslut Alsens Bygdegård 

2. Tillståndsbevis Alsens Bygdegårdsförening 

____ 
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Sn § 139 Dnr 2021-000129  

Träff med revisorerna 2021 

Kommunrevisionen träffar socialnämnden för att diskutera olika frågor 

gällande nämndens ansvarsutövande. 
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Sn § 140 Dnr 2021-000137  

Initiativärende - Stärk barn som lever i familjer med 
missbruk eller annan social utsatthet 

Kort sammanfattning 

Marie Svensson, V, lämnar in ett initiativärende.     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden bordlägger ärendet.     

 

Beskrivning av ärendet 

I Östersunds kommun har man sedan 2018 arbetat med Skolfam (se även 

bilaga utvärdering av skolfam) som syftar till att ge familjehemsplacerade 

barn samma möjligheter som andra barn att lyckas i skolan. Målet är att 

barnen ska gå ut årskurs nio med behörighet till gymnasieskolan vilket är 

den främsta skyddsfaktorn vad gäller framtida utanförskap. Skolfam har fått 

bra resultat och gjort skillnad för de barn som har ingått i verksamheten. De 

barn och ungdomar som ingått i Skolfam har alla klarat målet att nå 

behörighet för gymnasieutbildning.  

 

I slutredovisningen av Skolfam var en av slutsatserna att det är ett angeläget 

område att fortsätta uppmärksamma alla de barn som är placerade av andra 

kommuner eller lever i social utsatthet och som skulle gynnas av ett 

förebyggande arbete vad gäller skolresultat och mående. I slutredovisningen 

konstateras vidare att det är en viktig fråga att arbeta vidare med hur 

skolgången uppmärksammas för utsatta barn som inte nås av Skolfam. Det 

handlar både om barn som är placerade och inte, och som lever med 

bristande stöd hemifrån och bristande uppmärksamhet från skolan.  

 

Här har Krokom möjlighet att ta del av ett koncept som har fungerat väl då 

det gäller förebyggande arbete vad gäller skolresultat och mående. Att gå ut 

skolan med godkända resultat är en av de starkaste skyddsfaktorerna för 

unga. Att fånga upp barn i tidigt stadie gör alla till vinnare, de enskilda 

barnen, familjen och samhället och det leder till minskade kostnader över tid. 

Östersunds kommun kommer att genomföra nedanstående punkter.  
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Sn § 140 (forts) Dnr 2021-000137  

 

Krokoms kommun borde göra detsamma och ta del det arbete som 

Östersunds kommun gör runt detta.   

 

Uppdrag 

- Utred 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.   

- Inled en dialog med Barn- och utbildningsförvaltningen för att 

sondera intresse för projektet.   

- Utred vilka kostnader som projektet skulle innebära. 

- Förvaltningen återrapporterar en tidsplan till nämnden i februari 2022 

- Kontakta Östersunds kommun för att få ta del av de arbete de gjort 

runt detta.    

Underlag för beslut 
Initiativärende, Stärk barn som lever i familjer med missbruk eller annan 

social utsatthet 

Bilaga 1 skolfam 

Förslag som läggs på mötet  
Marie Svensson, V, föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag om att bordlägga ärendet.  

Efter fråga på om ärendet ska bordläggas finner ordförande att ärendet ska 

bordläggas. 
 

____ 

 

 

 

 


