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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 44  

Justerandes sign.

Ekonomisk redovisning 

ÄRENDE 

Socialutskottet informeras om ekonomin i socialförvaltningens verksamheter 
i sin helhet. 

Resultat februari 2020 i relation till budget: 

Verksamhet Resultat i tkr 

Ledning och Avdelningen för 
kvalitet och administrativt stöd 

1 022,9 

Hemtjänst övergripande 1 204,0 

Äldreomsorg – 3 582,9 

Individ- o 
Familjeomsorg/Myndighet 

544,8 

Leg. personal – 978,6 

LSS 528,5 

Ensamkommande barn och 
ungdomar 

515,1 

Socialförvaltningen totalt – 746,3 

Uppföljning av kostnader (februari 2021 jämfört med februari 2020) 

Kostnader för inhyrd personal har ökat med totalt 163 000 kronor. 

Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har ökat med totalt 
290 300 kronor. 

Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 399 600 kronor. 

Antal beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har minskat med 3213 
timmar. 

Kostnaden för placeringar (barn och vuxna) inom IFO har minskat med totalt 
268 600 kronor. Dock har kostnaden för placeringar av barn har ökat med 81 
700 kronor. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 45  

Justerandes sign.

Förvaltningens verksamheter 

ÄRENDE 

Socialchef rapporterar från förvaltningens verksamheter inom 
äldreomsorgen, LSS samt IFO/Bistånd utifrån områdena budgetuppföljning, 
arbetsmiljöuppföljning samt kvalitetsuppföljning 

Sjukfrånvaro är fortfarande hög inom förvaltningen med 10,05 % för mars 
månad. Av detta är 44, 7 % långtidssjukfrånvaro.  

Beviljad tid för hemtjänst är nästan 1000 timmar lägre per månad jämfört 
med samma period 2020. 

Nettokostnaderna för äldreomsorgen fortsätter minska jämfört med 2019 och 
2020.  

TES:  
Planerar i snitt 97 % av tiden med variationer mellan 83 % och 139 % inom 
verksamheterna. Verklig arbetad tid av planerad arbetad tid ligger på ett snitt 
på 48 % med variationer mellan 35 % - 65 % inom verksamheterna. Inga 
verksamheter når upp till den satta budgetförutsättningen vilket behöver 
analyseras vidare 

Särskilda boenden:  
I dagsläget finns 15 lediga lägenheter inom särskilda boenden i kommunen 
med fördelningen åtta lägenheter i Sveg, tre i Ytterhogdal, en i Hede samt tre 
i Funäsdalen. I dagsläget finns inga ej verkställda beslut vilket innebär att de 
lägenheter som står tomma blir en kostnad för förvaltningen. 

Aktiviteter kopplat till verksamhetsmålen:  
Förvaltningen jobbar vidare med införande av läkemedelsrobot med 
pilotförsök i Funäsdalen. Tre robotar utplacerade till olika brukare vilket 
hittills har fungerat bra. 

Jobbar med utvecklingsarbete kring teambaserat arbetssätt.  

Enheterna arbetar med arbetsmiljön utifrån OSA-enkät.  

Planerade aktiviteter på äldreboenden genomförs.  

LSS-funktionsstöd: 
Minskat antal brukare i Svegsområdet. Förvaltningen tittar på möjligheterna 
till en viss omflyttning av personal.  

En utbildning i social dokumentation för LSS-personal är inplanerad. 

IFO/Bistånd: 
Hög arbetsbelastning på biståndsenheten vilket medför att man ligger efter 
med uppföljning och utredning om särskilt boende. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 45, fortsättning  

Justerandes sign.

Avdelningen kommer att använda inhyrd personal både på biståndsenheten 
och på vuxenenheten från vecka 16. 

En viss ökning av vuxenplaceringar märks. 

Sjukfrånvaron är hög inom IFO/Bistånd där det främst handlar om 
långtidssjukfrånvaro. 

Försörjningsstöd: 
Utbetalning av försörjningsstöd har ökat med 28 000 kronor jämfört med 
2020. 

Hälso-sjukvård: 
Färre rapporterade avvikelser jämfört med 2020. 

En översyn av HSL-processen pågår med fokus på teamarbete och 
samverkan. 

Fortfarande behov av inhyrd personal. Rekrytering pågår fortlöpande. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor har anställts som håller på att introduceras.  

Sjukfrånvaron är totalt sett låg. 

På grund av coronapandemin kan de underskötersketjänster som ligger 
utanför budget inte avvecklas då dessa behövs bland annat för att utföra 
screening och vaccinationer.  

Kostnader för förbrukningsmaterial har blivit högre på grund av pandemin. 

Avdelningen för kvalitet och administrativt stöd: 
Just nu är det ett budgetöverskott vilket beror på att alla tjänster inte på plats. 

Avdelningen kommer att genomföra en kompetensutveckling i Office, Excel 
och TES. 

Avdelningen har en viss sjukfrånvaro och tjänstledighet vilket ger en 
underbemanning. 

Fem pågående utredningar som är kopplade till alvarliga avvikelser. 

_____ 

5



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 46  

Justerandes sign.

Rapportering utifrån coronapandemin 

ÄRENDE 

Tre personal inom vård och omsorg är i dagsläget hemma med bekräftad 
covid-19.  

När smittotillfälle påträffas på någon enhet genomförs en screening av all 
personal.  

God tillgång på skyddsutrustning. 

Personalen inom verksamheterna är trötta.  

Vaccineringen av brukare inom LSS pågår. Från vecka 19 kommer 
vaccinering av personal att återupptas. 

Den personal som har fått Astra-Zenecas vaccin som en första dos kommer 
att erbjudas en andra dos av ett annat vaccin. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 47 Dnr Ks 2021/307 

Justerandes sign.

Redovisning av statsbidrag och planerade insatser 
kopplade till bidragen 

BESLUT 

Godkänna användning av statsbidragen enligt förvaltningens förslag. 

ÄRENDE 

Riktade medel och statsbidrag betalas ut inom områden äldreomsorgslyftet, 
riktade medel för äldreomsorg, satsning avseende teknik inom äldreomsorg, 
inom ramen för överenskommelse psykisk hälsa och god och nära vård, samt 
för subventionering av kostnader för familjehem.  
 
Förvaltningen har tagit fram en rad insatser som genomförs eller ska 
genomföras inom ramen för respektive statsbidrag under 2021.  

Ekonomi 
Total summa statsbidrag är 13 616 773 kronor 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet godkänner användning av 
statsbidragen enligt förvaltningens förslag  

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef

7



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 48 Dnr Ks 2021/355 

Justerandes sign.

Information och dialog kring äldreomsorgslyftet 

BESLUT 

Skrivelsen skickas in till Socialstyrelsen och andra berörda aktörer. 

ÄRENDE 

Socialchef Anda Embretzen har tagit fram en skrivelse med synpunkter 
gällande de förutsättningar som gäller för statsbidrag kring satsningen 
Äldreomsorgslyftet. 

Utskottet diskuterar. 

YRKANDE 

Ordförande föreslår att skrivelsen skickas in till Socialstyrelsen och andra 
berörda aktörer. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 49  

Justerandes sign.

Information från Arbete och Aktivitet gällande projekt i 
samverkan med  Samordningsförbundet 

ÄRENDE 

Härjedalens kommun har ska nu starta ett utvecklingsarbete tillsammans 
med Samordningsförbundet Jämtlands län.  

Syftet är att skapa en bättre struktur mellan de olika 
aktörerna/myndigheterna inom Samordningsförbundet. Vidare så behöver 
man knyta samman aktörerna till ett gemensamt forum och öka kunskapen 
mellan de olika aktörerna gällande vem som gör vad och varför.  

Härjedalen är den sjunde kommunen i länet som fått liknande projekt 
beviljat med medel från Samordningsförbundet.  

Kommunens vinst bör bli att färre individer behöver försörjningsstöd under 
en längre tid. Individen kommer närmare en egen försörjning utifrån en 
individbaserad samplanering. 

Rekryteringen av en samordnare som ska leda projektet har påbörjats. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 50 Dnr Ks 2021/290 

Justerandes sign.

Uppdatering rutin stimulansbidrag 

BESLUT 

Socialutskottet beslutar om förenklade regler för utbetalning av 
stimulansbidrag till föreningar genom att som underlag bifoga en 
medlemslista, per den 31 december med namn och medlemsantal där både 
ordförande och sekreterare skrivit under att det stämmer.  

Förändringen föreslås gälla från räkenskapsår 2020. 

ÄRENDE 

Dåvarande socialnämnden gjorde 2018 en översyn av medlen för bidrag till 
pensionärs- och handikapporganisationer. Beslut togs att förändra reglerna 
för bidraget. Tidigare utbetalades, förutom en summa per medlem, en viss 
procent av kostnaderna samt lokalhyra, det ändrades till att ersättningen blev 
25 kr per medlem (Ks 2018/500, Kf § 203 ).  

Enligt rutin ska underlag bifogas ansökan, det gäller verksamhetsberättelse, 
resultaträkning och balansräkning för ansökningsåret (bestyrkt kopia av 
föreningens på årsmötet antagna årsredovisning), medlemsantal per den 31 
december och årsmötets protokoll.  

I och med att ersättningen ändrades och organisationerna inte längre får 
ersättning för viss procent av kostnaderna eller lokalhyra föreslår 
förvaltningen utskottet besluta om förenkling av reglerna gällande 
utbetalning av stimulansbidrag.  

Förvaltningens förslag är att som underlag bifoga en medlemslista, per den 
31 december med namn och medlemsantal där både ordförande och 
sekreterare skrivit under att det stämmer.  

I det fall utskottet inte beslutar om nya förenklade regler föreslår 
förvaltningen enklare hantering vad gäller ansökningarna för räkenskapsår 
2020. På grund av Coronapandemin har vissa föreningar ännu ej kunnat 
genomföra sina årsmöten. Förvaltningens förslag är att utbetala bidraget utan 
inkommen årsredovisning och att föreningarna senare får komplettera enligt 
det av följande alternativ som utskottet beslutar:  

Alt. l Föreningarna kompletterar med årsbokslutet i efterhand.  

Alt. 2 Medlemslista per den 31 december underskriven av både ordförande 
och sekreterare.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar om förenklade regler 
för utbetalning av stimulansbidrag till föreningar genom att som underlag 
bifoga en medlemslista, per den 31 december med namn och medlemsantal 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 50, fortsättning Dnr Ks 2021/290 

Justerandes sign.

där både ordförande och sekreterare skrivit under att det stämmer.  
 
Förändringen föreslås gälla från räkenskapsår 2020. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 51 Dnr Ks 2021/271 

Justerandes sign.

Avgift arbetsresor 

BESLUT 

Avgiften för arbetsresor höjs till 1 000 kr/kalendermånad/person för resor 
inom 8 km från arbetsplatsen, samt 1 250 kr/kalendermånad/person för resor 
där det är mer än 8 km till arbetsplatsen.   

Avgiften för arbetsresor läggs som ett löpande månadsabonnemang med en 
fast avgift och ska gälla per kalendermånad under året eller beslutsperioden 
med en avgiftsfri månad under juli. Den avgiftsfria månaden gäller under 
förutsättning att personen har ett årslöpande beslut.  

Avgiften för arbetsresor räknas upp enligt prisbasbeloppet vid nytt 
kalenderår.  

Det nya beslutet föreslås gälla från och med 1 juni 2021 och ersätter beslutet 
från 13 maj 2020, KS § 140. 

ÄRENDE 

Socialnämnden beslutade 21 juni 2011, Sn § 6, att arbetsresor beviljas av 
kommunens handläggare för personer som har rätt till färdtjänst enligt Lag 
om färdtjänst 1997:736 för att kunna ta sig till arbetet eller sysselsättning. 
 
Tillståndshavaren skulle från och med 1 januari 2012 betala 750 
kronor/månad. (tidigare avgift var 550 kronor/månad.) Samma avgift gällde 
för alla personer oavsett hur långt de hade till sin arbetsplats. 
 
Då ingen höjning av avgiften har skett sedan 2012 lades 28 april 2020 ett 
tjänstemannaförslag fram till socialutskottet om justering av avgiften. Syftet 
var att avgiften skulle justeras uppåt. I underlaget till det beslut som fattades 
missades dock en del konsekvenser vilket innebar otydlighet i tillämpningen 
av beslutet. Hänsyn togs inte heller till rättviseperspektivet då alla betalade 
lika avgift oavsett avstånd. 
 
Länstrafikens avgifter kan förändras och deras prislista kan innehålla flera 
olika priser för samma sträcka vilket försvårar kostnadsberäkning. Det finns 
inte någon lokaltrafik inom orterna i Härjedalen och transport från hemmet 
till arbetsplatsen kan inte jämföras med bussresor. 

Ekonomi 
Kommunen minskar sina kostnader i och med att avgiften regleras. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar om att avgiften för 
arbetsresor ska höjas till 1 000 kr/kalendermånad/person för resor inom 8 km 
från arbetsplatsen, samt 1 250 kr/kalendermånad/person för resor där det är 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 51, fortsättning Dnr Ks 2021/271 

Justerandes sign.

mer än 8 km till arbetsplatsen.   
Avgiften för arbetsresor läggs som ett löpande månadsabonnemang med en 
fast avgift och ska gälla per kalendermånad under året eller beslutsperioden 
med en avgiftsfri månad under juli.  
Den avgiftsfria månaden gäller under förutsättning att personen har ett 
årslöpande beslut. Avgiften för arbetsresor räknas upp enligt prisbasbeloppet 
vid nytt kalenderår.  
Det nya beslutet föreslås gälla från och med 2021-06-01 och ersätter beslutet 
från 2020-05-13 Dnr Ks 2020/391 KS § 140.  

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 
Ekonom socialförvaltningen 
Avdelningschef IFO/bistånd 
Enhetschef biståndsenheten 
Avdelningschef vård och omsorg 
Avdelningschef Kvalitet och administrativt arbetsstöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 52 Dnr Ks 2021/309 

Justerandes sign.

Budget 2022, konsekvenser av preliminära 
förutsättningar 

BESLUT 

Socialutskottet begär hos budgetberedningen att kommande statsbidrag 
gällande riktade medel för äldreomsorgen läggs utanför budgetram för 2022. 

ÄRENDE 

Direktiv från budgetberedningen är att jobba vidare med konsekvenserna av 
preliminära förutsättningar och ska vara behandlade i utskott innan 5 maj. 
 
Utökning med 1 % för prisökning kan leda till att budgetramen överskrids då 
pris och volymer för förbrukningsmaterial har ökat och troligtvis kommer 
ligga kvar på högre nivå efter pandemin. 
 
Prisökning för köp av vårdplatser brukar ligga på 2-3 % och räknas upp 
utifrån löneökningen. Detta kommer påverka placeringskostnaderna och kan 
leda till att budgeten överskrids. 
 
Utifrån nuvarande förutsättningar för första linjens chefer kan inte 
förvaltningen leva upp till förväntningen av närvarande ledarskap på 
samtliga enheter. För att möjliggöra detta krävs utökning med minst en 
chefstjänst, alternativt förstärkning inom administrativ stöd och HR-stöd. 
Om inte förstärkt stöd ges, kan inte lagkrav uppfyllas inom vissa områden 
och måste prioriteras ned. Det kan handla om arkivvård, brandsäkerhet, 
information på webbsida, e-tjänster och arbete med nya avfallsplan.  
 
Budgetram är beräknad på att bemanningen sker via anställning. Trots att 
kostnaderna för inhyrd personal minskar är det orealistiskt att anta att 
behovet av hyrd personal upphör helt 2022. Alternativt är att minska 
bemanning med konsekvens att inte kunna leverera kommunal hälso- och 
sjukvård eller socialtjänst till dem som behöver detta – göra prioriteringar 
som leder till fördröjd vård eller utredning.  
 
Från 1 april 2022 ska det enligt AB/HÖK ändras heltidsmått för anställda 
inom kommunals avtalsområde från 36,33 timmar per vecka till 34,33 
timmar per vecka. Ändringen medför behov av ökning av 2,7 årsarbetare 
vilket motsvarar 1 600 tkr. Detta måste omfördelas från löneökningsbudget 
till socialförvaltningen.  
 
Den nya socialtjänstlagen är ute på remiss och kommer troligtvis att antas 
inom snar framtid. Lagändring medför ökat krav på förebyggande arbete. 
Detta kommer initialt att kräva extra resurser för förändringsledning och 
utökning av resurser inom förebyggande arbete. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 52, fortsättning Dnr Ks 2021/309 

Justerandes sign.

Ekonomi 
Om inte budgetberedningen godkänner förslaget finns risk att budgeten för 
2022 överskrids.   

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet begär hos budgetberedningen 
att kommande statsbidrag gällande riktade medel för äldreomsorgen läggs 
utanför budgetram för 2022.  

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 53 Dnr Ks 2021/308 

Justerandes sign.

God och Nära vård och samarbetsavtal mellan Region 
Jämtland Härjedalen och länets kommuner 

BESLUT 

Socialutskottet antar mål för god och nära vård och ställer sig bakom 
planerat arbete med framtagandet av gemensam plan för hälso- och sjukvård 
på den gemensamma nivån primärvård.  

Samarbetsavtalet (hemsjukvårdsavtalet) förlängs till 31 december 2021. 

ÄRENDE 

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) beslutade 6 november 2020 om 
mål och inriktning för arbetet med God och Nära vård. Beslutet rättades 26 
februari 2021 med att SVOM rekommenderar länets kommuner att 
1. Anta mål för god och nära vård: 
- Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner tar gemensamt ansvar 
för vårdnivån primärvård i länet, 
- Regionens specialiserade vårds samarbete med länets primärvård ska 
utvecklas med god vård och nära vård för länets medborgare i fokus - 
personcentrering, 
- Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete är också ett 
gemensamt ansvar mellan huvudmännen. 
2. Stå bakom det som krävs: 
- Gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån 
primärvård i länet ska tas fram – rimlig tidplan klart 2022-01-01, Innebär 
gemensamt arbete under 2021, 
- Glesbygdsmedicinska projektet i Ragunda och Bräcke kan ge inspiration 
och vara piloter för nya arbetssätt och fördjupad samverkan, 
- Politisk förankring mycket viktigt. 
3. Stå bakom hur vi tar oss dit: 
En arbetsgrupp utses snarast med följande uppdrag: 
- konkretisering av hur en ”gemensam plan” ska processas fram under 2021, 
- analysera om det är rimligt att ”gemensam plan” ersätter nuvarande 
hemsjukvårdsavtal och habiliteringsutredningens resultat, 
- konkretisering kring hur politisk förankring kan ske under 2021, 
- vilka frågor finns att särskilt beakta/processa under arbetet, 
- finns möjlighet att finansiera något av dessa åtgärder med nationellt riktade 
statsbidrag med rubriken god och nära vård?, 
- reflektera kring hur Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-2025 
förhåller sig till detta, 
- reflektera kring hur folkhälsopolicyn förhåller sig till detta. 
4. Hemsjukvårdsavtalet förlängs ett år till och med 2021-12-31. 

Ekonomi 
Beslut i SocSam att en del av riktade statsbidrag för god och nära vård 
används för finansiering av en gemensam projektledare som representerar 
kommunerna. Övriga medel delas ut till respektive kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 53,  fortsättning Dnr Ks 2021/308 

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet antar mål för god och nära 
vård och ställer sig bakom planerat arbete med framtagandet av gemensam 
plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma nivån primärvård. 
Samarbetsavtalet (hemsjukvårdsavtalet) förlängs till 31 december 2021. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 54 Dnr Ks 2021/255 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Södergrens fond 

BESLUT 

Medel till lägerskola betalas ut enligt redovisade offerter med ett maxbelopp 
på 100 000 kronor.  

Beviljade medel enligt tidigare beslut på 40 000 kronor ingår i det föreslagna 
beloppet på 100 000 kronor. 

ÄRENDE 

Funäsdalens skolas årskurs 9, har vid socialutskottets sammanträde 23 
februari 2021 § 18, blivit beviljade 40 000 kronor i bidrag till 
lägerskola/studieresa till Krakow, Polen, i början av juni 2021.  
På grund av Coronapandemin och dess restriktioner blir det inte någon 
lägerskola till Krakow och de söker nu ett nytt bidrag ur fonden till en annan 
lägerskola. Medlen för Krakowresan har enligt uppgift ej betalats ut.  
De ansöker nu om 100 000 kronor för lägerskola i Sverige, eventuellt under 
maj/juni 2021, eftersom det är dyrare omkostnader med buss, hotell och 
aktiviteter i Sverige. Utifrån förutsättningar och restriktioner så har klassen 
tillsammans med pedagoger bestämt sig för att ett alternativ till lägerskola är 
segling runt Orust i 3 dagar, där man får uppleva en annorlunda aktivitet för 
de som kommer från fjällen. Där kommer samarbete och laganda att tränas 
och de får uppleva hav och natur.  
Ett annat alternativ är ett äventyr runt Järvsötrakten där man får pröva olika 
aktiviteter som att bo i tältkåta, klättring, zipline med mera i ett 
äventyrskoncept. Där kommer de också att samarbeta och förhoppningsvis få 
med sig en trevlig upplevelse efter 9:an.  
De behöver ett bidrag till 29 elever och 6 vuxna, buss, övernattning, 
aktiviteter och mat.  
De har valt de här förslagen utifrån Covid -19 och dess restriktioner och de 
olika faktorer som de måste ta hänsyn till. De har ännu inte fått in offerter på 
alla delar och klassen ska få vara med och bestämma vilket av förslagen som 
det ska bli.  
De har till viss del bedrivit fjärrundervisning vilket har inneburit mindre 
social samvaro mellan kompisar, mindre rörelse och uteaktiviteter eftersom 
idrottslektioner har utgått och hemkunskap har till större del blivit teoretisk. 
Därför skulle den här typen av lägerskola vara ett utmärkt komplement till 
klassen. 
Den ordinarie ansökningstiden gäller till och med 30 april och beslut om 
utdelning av medel till övriga ansökningar ur fonden görs vid 
socialutskottets möte i juni. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de filmer lämpligt.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 54, fortsättning Dnr Ks 2021/255 

Justerandes sign.

Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om att främja 
barna- och ungdomsvård för mantalsskrivna i före detta Tännäs kommun. 

YRKANDE 

Torbjörn Andersson (C) yrkar att medel betalas ut enligt redovisade offerter 
med ett maxbelopp på 100 000 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar Anderssons yrkande och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 55  

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Föreligger följande meddelanden: 

- Beslut från IVO gällande tillsyn av Härjedalens kommuns kontroll av 
tillstånd för privata utförare av hemtjänstinsatser. IVO avslutar 
ärendet då offentliga utförare omfattas inte av tillståndsplikt enligt 7 
kap. 1 § socialtjänstlagen, 2001:453, SoL varför vidare skäl för 
granskning saknas. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 56  

Justerandes sign.

Delegationsbeslut 

ÄRENDE 

Delegationsbeslut fattade under perioden 1 mars – 31 mars 2021 delges 
utskottet. 

BESLUT   BESLUTSFATTARE 

Avtalsrapporter  Chefer 

Individ- och familjeomsorgen Socialsekreterare 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 57 

Justerandes sign.

Hyresgaranti,

BESLUT 

Enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), beviljas ***sekretess*** 
bistånd i form av en hyresgaranti för en lägenhet inom Härjegårdar 
Fastighets AB. 

Beslutet gäller under perioden 2021-07-01 till 2022-06-30, med en maximal 
hyreskostnad om 5 617 kronor. 

ÄRENDE 

Ansökan om hyresgaranti enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (2001:453). 

Utredning finns i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att enligt 4 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen (2001:453), bevilja ***sekretess*** bistånd i form av en 
hyresgaranti för en lägenhet inom Härjegårdar Fastighets AB. Under perioden 
2021-07-01 till 2022-06-30, med en maximal hyreskostnad om 5 617 kronor. 
Sökande anses uppfylla kriterierna för bistånd enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) 4 kapitel 1 §. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag till beslut och finner att det bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Handläggande socialsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-04-27 

SU § 58  

Justerandes sign.

Uppföljning av vård, ***sekretess*** 

BESLUT 

Vården för ***sekretess*** ska fortsätta och informationen läggs till 
handlingarna utan att fatta något nytt beslut i ärendet. 

ÄRENDE 

Uppföljning av vård enligt 6 kap 8 §, socialtjänstlagen. 

Utredning finns i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att vården för ***sekretess*** 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
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