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Justerandes sign Beslutsexp. 

 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 
  

Paragraf 
Nr 

 Ärenderubrik 
 

83 Ekonomisk uppföljning socialförvaltningen 2019 

84 Socialutskottets verksamheter, information och rapporter 

85 Uppföljning av åtgärdsplan ekonomi socialförvaltningen 

86 Omstrukturering äldreomsorgen inklusive handlingsplan 

87 Val av medlemsrepresentant till Samordningsförbundet i Jämtlands län 

88 Delegationsbeslut 

89 Utdelningsbara donationsmedel 2019, information 

90 Ansökan om medel ur Södergrens fond, Lopme Naestie, samisk läger för 
barn och unga 

91 Ansökan om medel ur Södergrens fond, Lopme Naestie, sydsamiska kulturdagar 

92 Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond, Tänndalens byalag 

93 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, Nymon 

94 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, gruppboendet Blåvingen 

95 Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond 

96 Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond 

97 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

98 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

99 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

100 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

101 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

102 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

103 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

104 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

105 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

106 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

107 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

108 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

109 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

110 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

111 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

112 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

113 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

114 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

115 Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

116 Utredning om misstänkt bidragsbrott 

117 Ansökan om hemtjänst i assistansliknande form 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset P1, klockan 11.45 – 12.00  
  
  
Beslutande Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 

Lisa Sjelin (C), tjänstgörande ersättare 
 Christer Nordqvist (S) 
 Billy Anklew (LPO) 
 Maria Nordqvist (L) 
  
  
Övriga deltagare Anda Embretzen, socialchef 
 Belinda Härjebäck, sekreterare 
 Emma Linder, avdelningschef IFO/Bistånd 
  
  
  
  
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 117 
 Belinda Härjebäck 
Ordförande 

..................................................... 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Justerare 

..................................................... 
 Billy Anklew (LPO) 

 
  
  
 INFORMATION 
 
 

Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på 
kommunens officiella tillika digitala anslagstavla. 
 
Besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset P1, klockan 9.00 – 11.45  
  
  
Beslutande Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 

Lisa Sjelin (C), tjänstgörande ersättare 
 Christer Nordqvist (S) 
 Billy Anklew (LPO) 
 Maria Nordqvist (L) 
  
  
Övriga deltagare Anda Embretzen, socialchef, §§ 83-116 
 Belinda Härjebäck, sekreterare 

Emma Linder, avdelningschef IFO/Bistånd § 116 
 Agneta Näs, personalrepresentant Kommunal, §§ 83-94 
  
  
  
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 83-116 
 Belinda Härjebäck 
Ordförande 

..................................................... 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Justerare 

..................................................... 
 Billy Anklew (LPO) 

 
  
  
 INFORMATION 
 
 

Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på 
kommunens officiella tillika digitala anslagstavla. 
 
Besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan. 
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Su § 83 
 
Ekonomisk uppföljning 2019 
Dnr KS 2019/205 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
ÄRENDE 
 
Socialchef Anda Embretzen informerar om ekonomin i 
socialförvaltningens verksamheter i helhet, enligt tidigare fattade beslut 
i socialnämnden 2016-12-13 § 143, 2017-02-28 § 23 samt 2017-05-23 
§ 84. 
 
Resultat maj 2019 i relation till budget: 
 
Verksamhet          Resultat (tusentals kronor)   
Gemensam administration                             54,6 
Äldreomsorg östra            -9 985,1 
Äldreomsorg västra          -1 267,3 
LSS             1 009,9 
Individ- och familjeomsorg           -2 513,6 
Ensamkommande               0 
Socialförvaltningens verksamheter totalt        -12 701,5 
 
Uppföljning av kostnader (maj 2019 jämfört med maj 2018): 
 
- Kostnader för inhyrd personal har minskat med totalt 2 235 300 

kronor jämfört med maj 2018.  
- Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har minskat 
 med totalt 546 400 kronor jämfört med maj 2018. 
- Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 309 900 kronor jämfört 

med maj 2018.  
- Antal beviljade insatstimmar har minskat med totalt 368 timmar 

jämfört med maj 2018. Dock har antalet insatstimmar ökat inom 
hemtjänst yttre. 

 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 84 
 
Socialutskottets verksamheter, information och rapporter 
Dnr KS 2019/48 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven och läggs till handlingarna. 
 
ÄRENDE 
 
Information från socialutskottets verksamheter inom äldreomsorgen 
västra och östra, LSS funktionsstöd samt Individ och familjeomsorgen 
(IFO) ges av socialchef Anda Embretzen. Områden som gicks igenom 
var arbetsbelastning, budgetuppföljning, kvalitetsuppföljning, 
arbetsmiljöuppföljning. 
 
Enligt beslut i socialutskottet den 19 mars 2019 (Su § 36) ges även en 
tydligare redovisning per enhet där även här områdena 
arbetsbelastning, budgetuppföljning, kvalitetsuppföljning, 
arbetsmiljöuppföljning ingår.  
 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 85 
 
Uppföljning av åtgärdsplan för att få budget i balans inom 
socialförvaltningen. 
Dnr KS 2019/489 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras uppföljd och läggs till handlingarna. 
 
ÄRENDE 
 
En åtgärdsplan är framtagen av socialförvaltningen för att få en budget 
i balans inom förvaltningen. 
 
Socialchef, Anda Embretzen, informerar om status på åtgärdsplanens 
punkter. 
 
Utskottet diskuterar. 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 86 
 
Omstrukturering äldreomsorgen inklusive handlingsplan. 
Dnr KS 2019/49 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
ÄRENDE 
 
Socialchef informerar om hur omställningen av Fjällglimten, Mobacka 
och Senioren fortskrider. Målsättningen är att omställningen av 
Fjällglimten och Mobacka ska vara klar i oktober 2019. Omställningen 
av Senioren ska vara klar december 2019.  
 
På Mobacka finns två personer kvar med beslut om särskilt boende.  
På Fjällglimten finns fem individer kvar varav fyra har fått erbjudande 
om flytt till Hedegården och samtliga av dessa har tackat ja.  
På Senioren finns åtta individer kvar som ska erbjudas flytt till särskilt 
boende.  
På Svedjegården finns lediga platser.  
Totalt står 12 individer i kö för att flytta in på Svegsmon. 
Totalt är det 27 individer som står i kö till särskilt boende i kommunen. 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 87  
 
Val av medlemsrepresentant, Samordningsförbundet i Jämtlands län 
Dnr KS 2019/506 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut: 
 
- Utskottet delegerar till ordförande att utse lämplig 
medlemsrepresentant till Samordningsförbundet i Jämtlands län.  
 
ÄRENDE 
 
Samordningsförbundet i Jämtlands län är en paraplyorganisation som 
hanterar medel tilldelade från staten där syftet är att verka för att 
utveckla samordning och arbetsmodeller av rehabiliteringsinsatser. 
Medlemsrepresentant till Samordningsförbundet i Jämtland län 
behöver utses. Detta tillhör socialutskottets område och representant 
bör därför utses av socialutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att utskottet delegerar till 
ordförande att utse lämplig medlemsrepresentant till 
Samordningsförbundet i Jämtlands län.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
_____ 
 
KOPIA TILL 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 88 
 
Beslut fattade enligt delegation 
 
ÄRENDE 
 
För socialutskottets kännedom anmäls delegationsbeslut fattade under 
perioden 2019-05-01 – 2019-05-31. 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 89 
 
Utdelningsbara donationsmedel 2019, information 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
ÄRENDE 
 
Socialutskottet har delegation på att, utifrån inkomna ansökningar, dela 
ut donationsmedel ur Eriksson/Esbjörnssons fond, Ingrid Halvarssons 
donationsfond, Södergrens donationsfond samt Svegs sjukhus 
samfond. Ansökan prövas utifrån respektive fonds kriterier för 
utdelning. Ansökan till respektive fond för 2019 skulle 
vara socialförvaltningen tillhanda senast 30 april 2019.  
 
Utdelningsbara donationsmedel för 2019 är: 
 
Stiftelsen Eriksson/Esbjörnssons fond 0 kronor 
Stiftelsen Ingrid Halvarssons fond  48 kronor 
Stiftelsen Södergrens fond  330 842 kronor 
Stiftelsen Svegs sjukhus samfond  505 010 kronor 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 90 
 
Ansökan om medel ur Södergrens fond, Lopme Naestie 
KS 2019/467 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 20 000 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Föreningen Lopme Naestie ansöker om 20 000 kronor till ett samiskt 
språk-och kulturläger för barn och ungdomar, från 5-20 år i Mittådalen 
den 29 juli - 1 augusti. De kommer att ha aktiviteter som har de 
samiska språken, kulturen och traditioner som en röd tråd genom 
verksamheten. De kommer att utforma dagarna utifrån den närmiljö 
som finns i Mittådalen och vistas i den både ute och inne.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är inom fondens statuter om att  
främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade 
samt andra behövande som är mantalsskrivna i före detta Tännäs 
kommun. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta bevilja ansökan 
med den summa som utskottet finner lämpligt. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på 
20 000 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 91 
 
Ansökan om medel ur Södergrens fond, Lopme Naestie 
KS 2019/301 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 30 000 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Föreningen Lopme Naestie ansöker om 70 000 kronor ur fonden till de 
sydsamiska fest- och kulturdagarna 2020. Ansökan gjordes 
ursprungligen till mars 2019 men på grund av sena besked vad gäller 
finansieringen flyttades dagarna fram till vecka 11, 2020.  
Lopme Naestie 2020 kommer att förläggas till Ljusnedals Bruksområde  
Temat för året är ”maanah jih noereh” (barn och unga). I evenemanget 
kommer de att ha barnverksarnheter i ungdomslokalen i Ljusnedal, där 
det kommer att vara workshops som är kostnadsfria för alla barn och 
unga.  
 
Förvaltningen bedömer att barn- och ungdomsverksamheten är enligt 
fondens statuter om att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar 
och handikappade samt andra behövande som är mantalsskrivna i före 
detta Tännäs kommun. Föreningen är beroende av att få ett svar i 
förväg om deras förfrågan beviljas eller ej. Förvaltningen lämnar till 
socialutskottet att besluta om att göra ett undantag, om föreningen 
beviljas fondmedel, så att medel reserveras fån årets utdelning inför 
kulturdagarna mars 2020. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja medel till 
barn- och ungdomsverksamheten under de samiska kulturdagarna i 
mars 2020 med det belopp som utskottet bedömer lämpligt. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på 
30 000 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 92 
 
Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond, Tänndalens byalag 
KS 2019/577 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan anses vara enligt fondens ändamål och ansökan beviljas 

med ett belopp på 50 000 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Tänndalens byalag ansöker om 100 000 kronor i medel ur stiftelsen 
Södergrens donationsfond för att anlägga en plats med utrymme för 
lek, spel och fritidsaktiviteter. Anläggningen är främst riktad till barn, 
ungdomar och personer med nedsatt funktionsförmåga som är 
folkbokförda eller vistas i Tännäs före detta kommun.  
 
Målet med projektet är att kunna erbjuda sommaraktiviteter i fjällmiljö 
som kan utföras med små insatser och på lekfulla och inkluderade 
villkor. Projektets huvudsakliga målgrupp är barn, unga och personer 
med nedsatt funktionsförmåga som inte har möjlighet att utnyttja 
områdets befintliga sommaraktiviteter, till exempel cykling, vandring 
och klättring.  
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bedöma om 
ansökan är enligt fondens statuter. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar att ansökan ska anses vara enligt fondens ändamål 
och att ansökan beviljas med ett belopp på 50 000 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens socialutskott 2019-06-25 15 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 93 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, Nymon 
KS 2019/481 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 6 772 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Personalen på Nymons gruppboende ansöker för de boendes räkning 
om medel till olika tekniska hjälpmedel. På Nymon bor det 13 
vårdtagare med olika demensdiagnoser. 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med statuten om  
bidrag i kostnader för ortopediska hjälpmedel, bidrag i kostnader för 
andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika 
fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej 
tandproteser och vanliga glasögon för patienter skrivna i Härjedalens 
kommun. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja ansökan 
med det belopp som utskottet bedömer lämpligt. Ansökan gäller 6 772 
kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
6 772 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 94 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, gruppboendet Blåvingen 
KS 2019/297 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 12 651 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Personalen på gruppboendet Blåvingen, med 16 vårdtagare som har 
demensdiagnoser, söker för de boendes räkning medel till olika 
tekniska hjälpmedel.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter 
om bidrag i kostnader för patienter skrivna i Härjedalens kommun för 
andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika 
fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej 
tandproteser och vanliga glasögon. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja ansökan 
med det belopp som utskottet finner lämpligt. Ansökan gäller totalt 12 
651 kronor.   
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
12 651 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 95 
 
Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond 
KS 2019/411 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 6 200 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden, Xxxxx Xxxxx, ansöker om 6 200 kronor ur Södergrens 
donationsfond.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om att 
främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade 
samt andra behövande i före detta Tännäs kommun. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja ansökan 
med det belopp som utskottet bedömer lämpligt. Ansökan gäller 6 200 
kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
6 200 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 96 
 
Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond 
KS 2019/438 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 10 000 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden, Xxxxx Xxxxx, är en lovande skidskytt och söker medel ur 
fonden till två par rullskidor och ett par tävlingsskidor.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är inom fondens statuter gällande 
att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade 
samt andra behövande som är mantalsskrivna i före detta Tännäs 
kommun. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
med det belopp som utskottet finner lämpligt. Ansökan gäller totalt 10 
000 kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
10 000 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 97 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/372 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 20 000 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden, Xxxxx Xxxxx, ansöker i första hand om 15 000 kronor i 
bidrag för att komma ikapp med de fördyrade vårdkostnader som hen 
haft och har i samband med sjukdom.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om att 
täcka kostnad för eftervård, konvalescentvård och rekreationsresor 
som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta samt 
täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
med de belopp som anses lämpligt. Ansökan gäller 15 000 kronor samt 
eventuellt bidrag till rekreationsresa. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
15 000 samt 5 000 kronor i bidrag till rekreationsresor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens socialutskott 2019-06-25 20 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 98 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/344 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 9 600 kronor. 
 
- Ansökan om medel till glasögon avslås då glasögon är undantagna 

enligt fondens statuter. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden, Xxxxxx Xxxxxx, ansöker om bidrag till årskort på badet 1 
600 kronor, till 20 massagebehandlingar å 400 totalt 8 000 kronor samt 
bidrag i synundersökning och glasögon med 3 399 kronor.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan gällande årskort på badhuset och 
massagebehandlingar är enligt fondens statuter om att medel utdelas 
till patienter skrivna i Härjedalens kommun för bland annat täckande av 
kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor. Förvaltningen 
bedömer att ansökan om bidrag till synundersökning och glasögon inte 
är enligt fondens statuter. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
med det belopp som utskottet bedömer lämpligt. Ansökan gäller totalt 
12 999 kronor, varav årskort på badhuset 1 600 kronor och 
massagebehandlingar 8 000 kronor. 
Förvaltningen föreslår socialutskottet att avslå delen i ansökan om 
bidrag till glasögon (3 399 kronor) då glasögon är undantagna enligt 
fondens statuter. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
9 600 samt avslag för medel till glasögon då glasögon är undantagna 
enligt fondens statuter. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 99 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/282 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 2 000 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Vårdnadshavare Xxxxxxx Xxxxxxx ansöker om medel ur Svegs 
sjukhus samfond för Xxxxx Xxxxxx räkning som har en 
funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska spektrumet. 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om 
bidrag till patienter skrivna i Härjedalens kommun för täckande av 
kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av 
ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
med det belopp som utskottet bedömer lämpligt. Ansökan gäller 2 000 
kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
2 000 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 100 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/281 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan avslås då medel ska gå till hjälpbehövande och inte till 

medföljande. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden, Xxxxx Xxxxxx, ansöker om medel till badkort med fria 
aktiviteter för att hjälpa till att ta hand sina syskon. Ansökan gäller 2 
000 kronor. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att avslå ansökan 
då medel ska gå till hjälpbehövande och inte till medföljande. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå ansökan då 
medel ska gå till hjälpbehövande och inte till medföljande. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 101 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/280 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan avslås då medel ska gå till hjälpbehövande och inte till 

medföljande. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden Xxxxxx Xxxxxx, ansöker om medel till badkort med fria 
aktiviteter för att hjälpa till att ta hand sina syskon. Ansökan gäller 2 
000 kronor. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att avslå ansökan 
då medel ska gå till hjälpbehövande och inte till medföljande 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå ansökan då 
medel ska gå till hjälpbehövande och inte till medföljande. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 102 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/279 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan avslås då medel ska gå till hjälpbehövande och inte till 

medföljande. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden Xxxxx Xxxxxx, söker medel till ett badkort på badhuset för 
vuxen med fria aktiviteter för att kunna följa med och ge stöd åt sina 
barn med vissa funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska 
området. Ansökan för badkortet gäller 2 000 kronor samt även bidrag 
till massage, 800 kronor/gång. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att avslå ansökan 
då medel ska gå till hjälpbehövande och inte till medföljande. Att följa 
med barn till badhuset anses som en del av föräldraansvaret. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå ansökan då 
medel ska gå till hjälpbehövande och inte till medföljande. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 103 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/278 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan avslås då medel ska gå till hjälpbehövande och inte till 

medföljande. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden Xxxxxx Xxxxxxx, söker medel till ett badkort på badhuset för 
vuxen med fria aktiviteter för att kunna följa med och ge stöd åt sina 
barn med vissa funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska 
området. Ansökan för badkortet gäller 2 000 kronor samt även bidrag 
till massage, 800 kronor/gång. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att avslå ansökan 
då medel ska gå till hjälpbehövande och inte till medföljande. Att följa 
med barn till badhuset anses som en del av föräldraansvaret. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå ansökan då 
medel ska gå till hjälpbehövande och inte till medföljande. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 104 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/277 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 1 200 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Vårdnadshavare Xxxxx Xxxxxx ansöker om medel ur Svegs sjukhus 
samfond för Xxxxx Xxxxx räkning för att kunna träna sin motorik och 
sociala kompetens. 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om 
bidrag till patienter skrivna i Härjedalens kommun för täckande av 
kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av 
ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
med det belopp som utskottet bedömer lämpligt. Ansökan gäller 1 200 
kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
1 200. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder   
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 105 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/276 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 1 200 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Vårdnadshavare Xxxxx Xxxxxx ansöker om medel ur Svegs sjukhus 
samfond för Xxxxxx Xxxxxx räkning för att kunna träna sin motorik och 
sociala kompetens. 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om 
bidrag till patienter skrivna i Härjedalens kommun för täckande av 
kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av 
ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
med det belopp som utskottet bedömer lämpligt. Ansökan gäller 1 200 
kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
1 200. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 106 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/275 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 1 200 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Vårdnadshavare Xxxxxx Xxxxxx ansöker om medel ur Svegs sjukhus 
samfond för Xxxxx Xxxxxx räkning som har en funktionsnedsättning 
inom det neuropsykiatriska spektrumet. 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om 
bidrag till patienter skrivna i Härjedalens kommun för täckande av 
kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av 
ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
med det belopp som utskottet bedömer lämpligt. Ansökan gäller 1 200 
kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
1 200. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 107 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 
KS 2019/274 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 1 200 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Vårdnadshavare Xxxxxx Xxxxxx ansöker om medel ur Svegs sjukhus 
samfond för sonen Xxxxx Xxxxxx räkning som har en 
funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska spektrumet. 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om 
bidrag till patienter skrivna i Härjedalens kommun för täckande av 
kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av 
ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
med det belopp som utskottet bedömer lämpligt. Ansökan gäller 1 200 
kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
1 200. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 108 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond  
KS 2019/428 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med 13 000 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden Xxxxx Xxxxxxx ansöker om bidrag till inköp av peruk efter 
behandling av cancer.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter 
om bidrag i kostnader för patienter skrivna i Härjedalens kommun för 
andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika 
fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej 
tandproteser och vanliga glasögon.  
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
om medel ur Svegs sjukhus samfond med det belopp som utskottet 
finner lämpligt. Ansökan gäller 13 000 kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
13 000. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 109 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond  
KS 2019/528 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 10 000 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Xxxxxx Xxxxxx ansöker om medel till resor, inträden, mat och kläder, 
besöka olika motorevenemang samt delta i utflykter med 
Ringengruppen.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan vad gäller resor och rekreation är 
inom fondens statuter gällande patienter i Härjedalens kommun som 
på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen fått sin 
ekonomiska ställning försvagad. Förvaltningen bedömer när det gäller 
bidrag till mat att det inte ligger inom fondens statuter.  
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja ansökan 
med det belopp som utskottet finner lämpligt gällande delen om 
rekreationsresa och aktiviteter men bedömer att bidrag i mat ligger 
utanför fondens statuter. Ansökan gäller 12 000 kronor. 
 
YRKANDE 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att förvaltningens förslag bifalls med beloppet 
10 000 kronor då bidrag till mat ligger utanför fondens statuter. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Anklews yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 110 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond  
KS 2019/529 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 3 500 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
God man Xxxxx Xxxxx söker medel ur fonden för sin huvudman Xxxxx 
Xxxxxx räkning för bidrag i kläder samt 1 000 kronor för att delta i 
Ringengruppens aktiviteter i sommar, bland annat resor. 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om 
utdelning till patienter skrivna i Härjedalens kommun som utifrån 
sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, 
orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad.  
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja ansökan 
med det belopp som utskottet finner lämpligt. Ansökan gäller 3 500 
kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
3 500 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 111 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond  
KS 2019/530 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 12 000 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden Xxxxx Xxxxxxx, ansöker om 12 000 kronor till 20 stycken 
behandlingar à 600 kronor hos naprapat. Sökanden har ett behov av 
kontinuerlig massagebehandling för sitt diskbråck och en 
whiplashskada om hen ska orka fortsätta sitt arbete på 75 procent.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om 
bidrag till patienter skrivna i Härjedalens kommun för täckande av 
kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av 
ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja ansökan 
med det belopp som utskottet finner lämpligt. Ansökan gäller 12 000 
kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
12 000 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 112 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond  
KS 2019/531 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 4 113 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Xxxxxx Xxxxxxx, söker för xxxxx Xxxxx Xxxxxx räkning medel till inköp 
av en specialgunga, Komikapp.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om 
utdelning av medel till patienter skrivna i Härjedalens kommun.  
Bidrag i kostnader för ortopediska hjälpmedel, bidrag i kostnader för 
andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika 
fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej 
tandproteser och vanliga glasögon.  
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja ansökan 
med den summa som utskottet finner lämplig. Ansökan gäller 4 113 
kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
4 113 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 113 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond  
KS 2019/541 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 5 300 kronor. 
 
- Ansökan om medel till körkort och dammsugare avslås då detta inte 

ligger inom fondens statuter. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden, Xxxxxx Xxxxxxx , ansöker om totalt 23 800 kronor ur 
fonden till körkort, badkort 12 ggr, fiskekort, resa samt även en 
dammsugare.  
  
Förvaltningen bedömer att delar av ansökan inte är i enlighet med 
fondens statuter, det gäller bidrag i körkort och inköp av dammsugare. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
med det belopp utskottet anser lämpligt. Den delen av ansökan gäller 5 
300 kronor. Förvaltningen bedömer att medel till körkort och 
dammsugare inte ligger inom fondens statuter och förslår utskottet att 
avslå den delen av ansökan. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
5 300 kronor till badkort, fiskekort samt resa samt avslag för medel till 
körkort och dammsugare då detta inte ligger inom fondens statuter. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 114 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond  
KS 2019/542 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan avslås då den inte är enligt fondens statuter. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden, Xxx Xxxxxxxx söker bidrag till en reclinerfåtölj. Ansökan 
gäller 4 600 kronor.  
 
Förvaltningen ser inte en fåtölj som ett personligt hjälpmedel utan som 
en möbel och menar att bidrag till en sådan inte är enligt fondens statut 
om bidrag i kostnader för ortopediska hjälpmedel bidrag i kostnader för 
andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika 
fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej 
tandproteser och vanliga glasögon. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att avslå ansökan 
då den inte är enligt fondens statuter.  
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå ansökan då 
den inte är enligt fondens statuter.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 115 
 
Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond  
KS 2019/548 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Ansökan beviljas med ett belopp på 13 000 kronor. 
 
ÄRENDE 
 
Sökanden Xxxxxx Xxxxxx ansöker, med hjälp av god man, om medel 
ur fonden till en trehjuling för vuxna för xxxxx Xxxxxxx.  
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om 
utdelning till patienter skrivna i Härjedalens kommun och för  
"bidrag i kostnader för ortopediska hjälpmedel, bidrag i kostnader för 
andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka person med olika 
fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej 
tandproteser och vanliga glasögon." 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bifalla ansökan 
om medel ur Svegs sjukhus sam fond, till en trehjuling för vuxna, med 
det belopp som utskottet finner lämpligt. Ansökan gäller 13 000 kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett belopp på  
13 000 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
______ 
 
BESLUTSEXPEDIERING 
Handläggare donationsfonder 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 116 
 
Utredning om misstänkt bidragsbrott 
XXXXXX-XXXX, Xxxxxx Xxxxx 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Att inte upprätta en polisanmälan gällande misstanke om uppsåtligt 

bidragsbrott enligt 6 § bidragsbrottslagen. 
 
ÄRENDE 
 
Utredning om misstänkt bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att inte upprätta en 
polisanmälan gällande misstanke om uppsåtligt bidragsbrott enligt 6 § 
bidragsbrottslagen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialförvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Su § 117 
 
Ansökan om hemtjänst i assistansliknande form  
XXXXXX-XXXX, Xxxxxx Xxxxxx 
 
BESLUT 
 
Socialutskottets beslut 
 
- Att bevilja sökanden hemtjänst i assistansliknande form med 12 

timmar per dygn enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL).  
- Beslutet gäller fram till den 31 augusti 2019.  
- Vid eventuella insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

minskar tiden med motsvarande insatstimmar enligt upprättad 
vårdplan. 

- Att avslå sökanden hemtjänst i assistansliknaden form med 12 
timmar per dygn enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

 
ÄRENDE 
 
Ansökan om hemtjänst i assistansliknande form enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. 
 
Se utredning i personakt. 
 
FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialutskottet besluta att bevilja sökanden 
hemtjänst enligt 4 kap 1 § SoL i assistansliknande form, 12 timmar per 
dygn. Att ej bevilja sökanden hemtjänst enligt 4 kap 1 § SoL i 
assistansliknande form, 12 timmar per dygn. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar att förvaltningens förslag bifalls. Vid eventuella 
insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) minskar tiden med 
motsvarande insatstimmar enligt upprättad vårdplan. Vidare ska 
beslutet gälla fram till och med 31 augusti 2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
______ 
 
Beslutet justerades omedelbart. 
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