




























n HÄRJEDALENS KOMMUN u HERJEDAELIEN TJiELTE

su § 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-08-24 

Övervägande enligt socialtjänstlagen, ***sekretess***

BESLUT 

Socialutskottet beslutar enligt 6 kap 8 § Socialtjänstlagen överväga att 
vården ska fortsätta och lägga informationen till handlingarna utan att fatta 
något nytt beslut i ärendet. 

ÄRENDE 

Övervägande enligt socialtjänstlagen. 

Utredning finns i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår socialutskottet enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen 
överväga att vården ska fortsätta och lägga informationen till handlingarna 
utan att fatta något nytt beslut i ärendet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 

Handläggande socialsekreterare 

/ 

Justerandes sign. ✓ -4
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r.Ji'D HÄRJEDALENS KOMMUN
u HERJEDAELiEN TJiELTE 

su § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-08-24 

Begäran om insats enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), ***sekretess***

BESLUT 

Socialutskottet beviljar den sökande bostad med särskild service för vuxna 
enligt 9 § 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Beslutet gäller från och med 24 augusti 2021 och tillsvidare. 

Om anledning finns att ifrågasätta den fortsatta rätten till beviljad insats 
kommer beslutet att omprövas. 

ÄRENDE 

Begäran om bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad 
enligt 9 § 8 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Utredning finns i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar den sökande bostad 
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Beslutet gäller från och med 24 augusti 2021 och 
tillsvidare. Behovet kan ej tillgodoses på annat sätt. Om anledning finns att 
ifrågasätta den fortsatta rätten till beviljad insats kommer beslutet att 

omprövas. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 

LSS-hand läggare 

Justerandes sign. ✓ ffi
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r.1iD HÄRJEDALENS KOMMUN
u HERJEDAELiEN TJIELTE 

su § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-08-24 

Begäran om insats enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS), ***sekretess***

BESLUT 

Socialutskottet beviljar den sökande bostad med särskild service för vuxna 
enligt 9 § 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Beslutet gäller från och med 24 augusti 2021 och tillsvidare. 

Om anledning finns att ifrågasätta den fortsatta rätten till beviljad insats 
kommer beslutet att omprövas. 

ÄRENDE 

Begäran om bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad 
enligt 9 § 8 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar den sökande bostad 
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Beslutet gäller från och med 24 augusti 2021 och 
tillsvidare. Behovet kan ej tillgodoses på annat sätt. Om anledning finns att 
ifrågasätta den fortsatta rätten till beviljad insats kommer beslutet att 
omprövas. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens beslut och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
LSS-handläggare 

Justerandes sign. ✓- �
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r.J'iD HÄRJEDALENS KOMMUN
u HERJEDAELIEN TJiELTE 

su § 107

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-08-24 

Omprövning av vård enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), ***sekretess***

BESLUT 

Socialutskottet beslutar att LVU-vården för den enskilde skall upphöra enligt 
21 § L VU, då vård med stöd av lagen inte längre behövs. 

ÄRENDE 

Omprövning av vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). 

Utredning finns i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att L VU-vården för 

den enskilde skall upphöra enligt 21 § L VU, då vård med stöd av lagen inte 

längre behövs. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggande socialsekreterare 

Justerandes sign. ✓ .J/;
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