






























r.tiB HÄRJEDALENS KOMMUN
u HERJEDAEUEN TJ'iELTE 

su § 185 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-12-15 

Ansökan om hyresgaranti, ***sekretess***
BESLUT 

Enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen(2001 :453), beviljas den sökande 
bistånd i form av en hyresgaranti för en lägenhet inom Hä1jegårdar 
Fastighets AB med en maximal hyra om 5617 kronor per månad. Beslutet 
ska gälla från 2021-01-26 till 2022-01-26. 

ÄRENDE 

Ansökan enligt 4 kapitel I§ socialtjänstlagen om bistånd för en förnyelse av 
hyresgaranti mellan Hä1:jedalens kommun och fastighetsbolaget 
Hä1jegårdar fastighets AB. 

Utredning finns i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar enligt 4 kapitlet I § 

socialtjänstlagen(2001 :453), bevilja den sökande bistånd i form av en 

hyresgaranti för en lägenhet inom Häijegårdar Fastighets AB med en 

maximal hyra om 5617 kronor per månad. Beslutet ska gälla från 

2021-01-26 till 2022-01-26. Sökande anses uppfylla kriterierna för bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001 :453) 4 Kapitel § I. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 

Hand läggande socialsekreterare 

Justerandes sign. 
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r.fi8 HÄRJEDALENS KOMMUN
u HERJEDAELiEN TJ'iELTE 

su § 186 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-12-15 

Ansökan om anhöriganställning, ***sekretess***

BESLUT 

Ansökan om anhöriganställning avslås. Anhöriganställning avslutas den 6 
januari 2021 och insatserna utförs/verkställs därefter av hemtjänstens 
personal. 

ÄRENDE 

Ansökan om anhöriganställning. 

Utredning finns i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet avslår ansökan om 
anhöriganställning då hemtjänsten kan utföra/verkställa de beviljade 
insatserna. 

YRKANDE 

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med förtydligandet att 
anhöriganställningen avslutas från den 7 januari 2021. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Den enskilde 
Enhetschef 
B iståndshandläggare 

Justerandes sign. 
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r.TiD HÄRJEDALENS KOMMUN
u HERJEDAEL"iEN TJiELTE 

su § 187 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2020-12-15 

Övervägande av vård, ***sekretess*** 

BESLUT 

Enligt 6 kap 8 § socialtjänstlagen övervägs att vården ska fortsätta och lägga 
informationen till handlingarna utan att fatta något nytt beslut i ärendet 

ÄRENDE 

Övervägande av vård enligt socialtjänstlagen enligt 6 kapitlet 8 § 

socialtjänstlagen. 

Utredning finns i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

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

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens beslut och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggande socialsekreterare 

Justerandes sign. 

17 


