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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 69 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Socialutskottet informeras om ekonomin i socialförvaltningens verksamheter 
i sin helhet. 

Resultat maj 2022 i relation till budget: 

Verksamhet Resultat i tkr 

Ledning samt Avdelningen för kvalitativt 
och administrativt stöd 

2 005,1 

Hemtjänst övergripande 2 053,7 

Äldreomsorg -4 710,2

Individ- och familjeomsorg/Myndighet 1 183,2 

Legitimerad personal -1 512,3

LSS 211,0 

Ensamkommande barn och ungdomar 497,5 

Socialförvaltningen totalt -271,9

Uppföljning av kostnader (maj 2022 jämfört med maj 2021) 

Kostnader för inhyrd personal har ökat med totalt 1 466 900 kronor. 

Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har ökat 953 000 
kronor.  

Kostnader för sjuklön har ökat med totalt 530 900 kronor. 

Kostnaden för beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har ökat med 356 
000 kronor. 

Kostnaden för placeringar (barn och vuxna) inom IFO har minskat med totalt 
146 300 kronor. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 70 

Förvaltningens verksamheter, information 

Ärende 

Socialchef rapporterar från förvaltningens verksamheter utifrån områdena 
kvalitetsuppföljning, budgetuppföljning och arbetsmiljöuppföljning. 

Sjukfrånvaro/sjuklönekostnader: Ligger på 9 % i maj vilket är något lägre än 
samma period 2021.  

Kostnad för beviljad tid: Ligger under årets budgetnivå och ungefär på 
samma nivå som 2021.  

Äldreomsorgen: Ökade kostnader 2022. Ligger något över 2021. Detta är 
troligen en direkt effekt av pandemin. Sommarbemanning: Förvaltningen 
jobbar med att bemanna de pass som fortfarande behöver bemannas. Läget är 
föränderligt då det ofta sker förändringar som påverkar 
sommarbemanningen. 

Beslut om särskilt boende: Sju personer har beslut om särskilt boende i 
dagsläget. Totalt finns det 12 lediga lägenheter i kommunen.  

LSS funktionsstöd: Några pass kvar att fylla inför sommaren. 

Hälso-och sjukvårdsverksamhet (HSL): I Hede är det klart med 
sommarbemanning. Sveg har tio pass som behöver fyllas. Nytt schema och 
områdesindelning kommer att gälla från hösten. En rutin för 
primärvårdsuppdrag under beredskap har tagits fram tillsammans med 
Regionen. 
Näva: Ett förslag på NÄVA-avtal är överlämnat till Regionen. Vecka 26 är 
ett möte inbokat med Regionen för att diskutera lösningar. 
Rekrytering av ny MAS är klar med början 15 augusti. Under sommaren 
kommer kommunen få hjälp av Bergs kommun med MAS-uppdraget.  

Pandemi: Tre bekräftade fall bland personal i Hede fanns vecka 25. Inga fall 
bland brukare. 

IFO, Försörjningsstöd: Försörjningsstöd har gått upp något i maj. Ligger 
dock betydligt lägre än 2021. 

Placeringskostnader: Ligger lägre än under samma period 2021. Viss ökning 
av placeringskostnader för vuxna. Orosanmälningar gällande barn 0–17 år 
har minskat under de senaste tre kvartalen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 71 Dnr KS 2022/608 

Äldreplan 2022-2035 

Ärende 

Socialchefen redogör för det pågående arbetet med framtagande av 
Äldreplan 2022-2035.  

I arbetet man utgått från nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre 
(SOU 2017:21).  

Närmast kommer arbetsmaterialet att skickas ut på remiss till 
pensionärsföreningar samt att den även kommer att presenteras på 
kommunens hemsida under en period där medborgare kommer att kunna 
inkomma med synpunkter.  

Slutversionen kommer förhoppningsvis att kunna presenteras i 
socialutskottet den 30 augusti. Beslut kommer därefter att fattas i 
kommunstyrelsen i september samt slutligen i kommunfullmäktige i oktober. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 72 

Meddelanden 

Ärende 

Föreligger följande meddelanden: 

Brev till politiker från SPF Seniorerna 

Beslut från Socialstyrelsen om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 
inom vård och omsorg. 

Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska 
andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 
äldre. 

Protokoll HRPF 31 maj. 

Minnesanteckningar från gemensam beredning SU och BU 

_____ 

6



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 73  

 

Delegationsbeslut 

Ärende 

Delegationsbeslut fattade under perioden 1 maj – 31 maj delges utskottet. 

BESLUT   BESLUTSFATTARE 

Avtalsrapporter  Chefer 

Individ- och familjeomsorgen Socialsekreterare 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 74 Dnr KS 2022/612 

 

Användning av gåva till äldreomsorgen 

Beslut 

Gåvan till äldreomsorgen på 100 000 kr används för inköp av inventarier och 
inredning till dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Sveg. 

Ärende 

Socialförvaltningen, äldreomsorgen har mottagit en gåva från anhörig till 
Elvy och Anton Åslund motsvarande 100 tkr. Avsikten med gåvan är att 
hedra minnet till Elvy och Anton som inte är kvar i livet. Med gåvan vill 
givaren visa uppskattning för den vård och omsorg som Elvy och Anton fått 
från äldreomsorgen i Härjedalens kommun. Givaren har inte ställt några krav 
på användning av gåvan utan överlämnar det till verksamheten.  
 
Socialförvaltningen har påbörjat förberedelser inför uppstart av daglig 
verksamhet för äldre med kognitiv svikt i Sveg. Lokalen finns och 
verksamhetsbeskrivning tas fram. Inredning behöver köpas. Förvaltningens 
förslag är att gåvan används för att köpa in inventarier och inredning till 
verksamheten.  

Användning av gåvan för att finansiera inköp till dagverksamhet skulle 
gynna en bred grupp äldre som har behov av insatsen. I samband med 
öppnande kan en minnestavla skapas för att hedra Elvy och Anton Åslund 
vilket uppfyller gåvogivarens önskemål.  

Ekonomi 
Användning av gåvan till inköp av inventarier och inredning ger besparingen 
i förvaltningens investeringsbudget med motsvarande.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar om att gåvan till 
äldreomsorgen på 100 000 kr används för inköp av inventarier och inredning 
till dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Sveg.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 75 Dnr KS 2022/611 

Förslag på ändring i delegationsordning, anmälan 
enligt lex Maria oxch lex Sarah 

Beslut 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar i delegationsordningen för anmälan enligt lex 
Maria och lex Sarah. 

Ärende 

Allvarliga vårdskador eller missförhållanden som sker inom 
socialförvaltningens verksamhet skall hanteras objektivt och professionellt. 
Kommunens medborgare ska känna en trygghet i att det finns en oberoende 
hantering av brister i verksamheten. Det är en stor tillgång för verksamheten 
att man har ett särskilt stöd för att systematiskt hantera brister som uppstår i 
verksamheten, vilket MAS, MAR och SAS som ingår i förvaltningens 
kvalitetsteam bl a har till uppgift att hantera. Såväl MAS som MAR och SAS 
hanterar och utreder brister, men idag har endast Medicinskt Ansvarig 
Sjuksköterska, utifrån socialutskottets beslutade delegationsordning 
möjlighet att upprätta anmälan enligt lex Maria. För att effektivisera 
handläggningen och ge likvärdiga mandat föreslås att Medicinskt Ansvarig 
för Rehabilitering i likhet med Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska ska kunna 
upprätta anmälan enligt lex Maria samt att Socialt Ansvarig Samordnare 
(SAS) ska kunna upprätta anmälan enligt lex Sarah.  

Bedömningen är att dessa funktioner, Medicinsk Ansvarig för Rehabilitering 
och Socialt Ansvarig Samordnare, i likhet med Medicinsk Ansvarig 
Sjuksköterska, har god kompetens och är lämpade att göra en oberoende 
bedömning om ett ärendes allvarlighetsgrad och om verksamhetens agerande 
motiverar att en anmälan ska upprättas till Inspektionen för vård och omsorg 
med utgångspunkt i gällande lagstiftning. Dessutom effektiviseras 
handläggningen. 

Ekonomi 
Förändring av delegationsordningen i detta avseende påverkar inte 
kommunens ekonomi.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
ändra i delegationsordningen för anmälan enligt lex Maria och lex Sarah. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag och fastslår att svaret är ja. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 75, fortsättning Dnr KS 2022/611 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef,  
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska,  
Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering 
Socialt Ansvarig Samordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 76 

Utdelningsbara medel 2022, information 

Ärende 

Socialutskottet ska besluta om utdelning av fondmedel ur de fonder som 
förvaltas av Härjedalens kommun och som ligger under socialförvaltningens 
verksamhetsområde. Beslut fattas enligt bestämmelserna för varje stiftelse. 
Ansökningsperiod är 1 januari–30 april varje år. 

Utdelningsbara donationsmedel beräknas årligen fram av 
ekonomiavdelningen.  

För år 2022 har 5 ansökningar till Södergrens fond och 14 ansökningar till 
Svegs sjukhus samfond inkommit under ansökningsperioden. 

Fond Summa 

Stiftelsen Södergrens fond 451 062 kronor 
Stiftelsen Södergrens donationsfond delas ut till personer som är 
folkbokförda i före detta Tännäs kommun. Fonden ska främja barn- och 
ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt andra behövande. 

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond 267 965 kronor 
Stiftelsen Svegs sjukhus samfond delar ut ersättning till patienter 
folkbokförda i Härjedalens kommun. 

Ur övriga fonder finns inget utdelningsbart medel under innevarande år. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 77 Dnr KS 2022/457 

Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond, 
Fjällsol 

Beslut 

Ansökan bifalles med det sökta beloppet på 175 000 kronor. 

Ärende 

Äldreboendet Fjällsol ansöker om ett bidrag för att kunna bygga ut sin altan. 
De önskar bygga ut sin altan till ett större trädäck där fler får plats och kan 
sitta och umgås när vädret tillåter. I offerten har de också beräknat på ett 
glasräcke som kan höjas för att ge ett vindskydd som då ger den möjlighet att 
nyttja uteplatsen mer och längre. De önskar också köpa möbler för att så 
många som möjligt ska kunna få vara ute. För de äldre är möjlighet till 
utevistelse en viktig del för en god livskvalitet, och att ge de äldre en god 
livskvalitet är en del Fjällsols uppdrag. Enligt enkäter kring vad äldre önskar 
utveckla på särskilda boenden är utemiljön ett av de stora önskemålen.  
De har ansökt om ett bidrag på 175 000 kronor.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter, 
om att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade 
och andra behövande i före detta Tännäs kommun och föreslår därför att den 
beviljas.  

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Södergrens donationsfond år 2022 är 
351 062 kronor.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de finner lämpligt.  

Förslag under sammanträdet 

Torbjörn Andersson yrkar på bifall till ansökan med det sökta beloppet 
175 000 kronor 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt Anderssons förslag och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 78 Dnr KS 2022/162 

Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond. 
Lopme Naesti 

Beslut 

Ansökan bifalles med 30 000 kronor. 

Ärende 

Lopme Naesti ansöker om bidrag till de samiska kulturdagarna med tema 
barn och unga som går av stapeln vecka 33, från torsdag 18 augusti till 
lördag 20 augusti. De har tidigare blivit beviljade 30 000 kronor till samma 
ändamål, men på grund av pandemin ställdes det in och pengarna betalades 
tillbaka. Arrangemanget innehåller bland annat en samisk mässa i Ljusnedals 
kyrka, en mathörna där det serveras samisk mat samt ges möjlighet att 
provsmaka samisk mat, det kommer att visas samisk film och spelas samisk 
teater och barnteater, dansföreställning med efterföljande workshop, rundtur 
med ren och matning av renarna, tävling i lassokastning för barn och unga 
samt andra aktiviteter. Det kommer att finnas flera föreläsare 
underkulturdagarna som föreläser om bland annat samernas skolgång i 
Jämtland län, hur samisk barnomsorg och äldreomsorg byggt upp samt om 
psykisk ohälsa bland barn och unga.  
De ansöker om ett bidrag på 30 000 kronor för att täcka för en del av 
kostnaderna i samband med kulturdagarna.  

Ekonomi 
Utdelningsbara donationsmedel för Stiftelsen Södergrens donationsfond år 
2022 är 351 062 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de finner lämpligt.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande yrkar att ansökan bifalles med 30 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 79 Dnr KS 2022/158 

Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond, 
Lopme Naesti 

Beslut 

Ansökan bifalles med 30 000 kronor. 

Ärende 

Lopme Naesti ansöker om bidrag till det språk- och kulturläger för barn och 
ungdomar mellan 5 och 12 år som anordnas i Mittådalen i augusti 2022. 
Under lägertiden hålls aktiviteter som har de samiska språken, traditionerna 
och kulturen som en röd tråd genom verksamheten. Dagarna utformas utifrån 
närmiljön i Mittådalen. Deltagarna kommer att delta i aktiviteter både 
utomhus och inomhus anpassade efter miljön. De beräknar att ha lägret 
under fyra dagar med en övernattning i en torvkåta. Lägret har varit populärt 
och hölls senaste gången år 2019, det har nu efterfrågats av samiska föräldrar 
i området.  
Lopme Naesti ansöker om ett bidrag på totalt 30 000 kronor. 15 000 kronor 
ska täcka upp för personalkostnader, 5000 kronor för materialkostnader, 
5000 kronor för matkostnader, 2000 kronor för resekostnader samt 3000 
kronor för övriga kostnader.  

Ekonomi 
Utdelningsbara donationsmedel för Stiftelsen Södergrens donationsfond år 
2022 är 351 062 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de finner lämpligt.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande yrkar att ansökan bifalles med 30 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 80 Dnr KS 2022/460 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
Lärcentrum 

Beslut 

Ansökan avslås då ansökan inte är i enlighet med fondens statuter. 

Ärende 

Lärcentrum bedriver ett vård, och omsorgsutvecklande arbete i Härjedalens 
kommun genom att utbilda blivande undersköterskor och vårdbiträden. De 
har nu flyttat till större lokaler och har plats för att köpa in större 
vårdtekniska utrustningar som bland annat en mobil patientlyft, en torso i 
naturlig storlek och en arm för att praktisera venprovtagning.  
Syftet med dessa inköp är att kunna göra blivande vårdpersonal mer säker på 
arbetsplatsen vid bland annat provtagningar och ergonomiska moment samt 
att generera en högre kvalitet. De ansöker om ett bidrag på totalt 51 887,50 
kronor.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan inte är i enlighet med fondens 
statuter om att ersätta kostnad för vård, eftervård, ortopediska och personliga 
hjälpmedel, konvalescentvård samt rekreationsresor för patienter skrivna i 
Härjedalens kommun och föreslår därför att ansökan avslås.  

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 2022 är 
267 965 kronor.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet avslår ansökan. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 81 Dnr KS 2022/459 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
Äldreomsorgen Hede 

Beslut 

Ansökan bifalles med 85 000 kronor. 

Ärende 

Äldreomsorgen i Hede ansöker om ett bidrag för att kunna köpa in en 
lådcykel. Med cykeln som hjälpmedel ökar möjligheterna för att brukarna 
med sällskap av personal kan ta sig ut i naturen och till andra ställen de vill 
besöka. Att få den utevistelsen skulle i stor omfattning öka brukarnas 
välbefinnande och livskvalitet. De ansöker om ett bidrag på 85 000 kronor. 

Socialförvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter 
om att ersätta kostnad för vård, eftervård, ortopediska och personliga 
hjälpmedel, konvalescentvård samt rekreationsresor för patienter skrivna i 
Härjedalens kommun och föreslår därför att ansökan beviljas. 

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 2022 är 
267 965 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de finner lämpligt.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande yrkar att ansökan bifalles med 85 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 82 Dnr KS 2022/441 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
demensboende Sveg 

Beslut 

Ansökan bifalles med 85 000 kronor. 

Ärende 

Demensboendena i Sveg ansöker om ett bidrag för att kunna köpa in två 
automatiska gungstolar, en till varje enhet. Gungstolarna har automatiska 
program med försiktiga rörelser och musik. Med gungstolar av det här slaget 
ökar man trivseln och välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. 
Därmed blir också livskvaliteten förbättrad, utan behov av medicinering. De 
ansöker om ett bidrag på 170 000 kronor.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter 
om att ersätta kostnad för vård, eftervård, ortopediska och personliga 
hjälpmedel, konvalescentvård samt rekreationsresor för patienter skrivna i 
Härjedalens kommun och föreslår därför att ansökan beviljas med halva 
beloppet. 

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 2022 är 
267 965 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med hälften 
av det sökta beloppet, det vill säga 85 000 kronor.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande yrkar att ansökan bifalles med 85 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 83 Dnr KS 2022/329 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, LSS 
gruppbostäder 

Beslut 

Ansökan avslås då fonden saknar tillräckliga utdelningsbara medel. 

Ärende 

LSS gruppbostäder ansöker om medel för att kunna införskaffa en el-
parcykel till sin verksamhet för att kunna erbjuda de boende aktiviteter, 
rörelse och utevistelse. Arbetsterapeut som arbetar inom kommunen försöker 
att stödja och hjälpa de boende att få ett aktivt liv, samt att underlätta för 
dem att komma ut lite längre sträckor när de vill delta i olika aktiviteter. De 
ansöker om ett bidrag på 115 000 kronor. 

Socialförvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter, 
men då fonden saknar tillräckliga utdelningsbara medel i år föreslår vi att 
ansökan avslås.  

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 2022 är 
267 965 kronor.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet avslår ansökan då fonden 
saknar tillräckliga utdelningsbara medel för år 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 84 Dnr KS 2022/321 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
demensboendet Blåvingen 

Beslut 

Ansökan bifalles med 10 000 kronor. 

Ärende 

Demensboendet Blåvingen i Sveg ansöker om ett bidrag för att kunna köpa 
pedagogiska leksaker till sin verksamhet. De vill köpa bland annat digitala 
terapihundar, tuschpennor och pussel. Med hjälp av dessa leksaker kan de 
äldre sysselsätta sig, antingen själva eller med andra äldre eller personal. De 
äldre får också en mer givande vardag och ökat välbefinnande och livsglädje. 
De ansöker om ett bidrag på 10 000 kronor.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter 
om att ersätta kostnad för vård, eftervård, ortopediska och personliga 
hjälpmedel, konvalescentvård samt rekreationsresor för patienter skrivna i 
Härjedalens kommun och föreslår därför att ansökan beviljas. 

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 2022 är 
267 965 kronor.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de finner lämpligt.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande yrkar att ansökan bifalles med 10 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 85 Dnr KS 2022/443 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
***sekretess***
Beslut 

Ansökan bifalles med 2949 kronor. 

Ärende 

Den sökande ansöker om medel till hörslingor på grund av en 
hörselnedsättning.  
Den sökande önskar köpa en slinga för att kunna prata utan att hålla 
mobiltelefonen mot örat. Hen önskar också köpa en stolslinga för att 
underlätta när hen tittar på TV. Med en stolslinga går ljudet direkt till 
hörapparaterna i stället för att hen behöver ha hög volym för att höra.  
Den sökande ansöker om ett bidrag på totalt 2949 kronor för att kunna köpa 
både hjälpmedlen.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter 
om att ersätta kostnad för vård, eftervård, ortopediska och personliga 
hjälpmedel, konvalescentvård samt rekreationsresor för patienter skrivna i 
Härjedalens kommun och föreslår därför att ansökan beviljas. 

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 2022 är 
267 965 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de finner lämpligt.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande yrkar att ansökan bifalles med 2949 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 86 Dnr KS 2022/404 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
***sekretess*** 

Beslut 

Ansökan bifalles med 12 000 kronor. 

Ärende 

Den sökande ansöker om medel till en ny cykel.  
Den sökande bor på ett gruppboende i kommunen. Hen önskar köpa en ny 
cykel som håller för hens vikt så att hen även i fortsättningen kan få den 
motion och välbefinnande som cyklingen ger hen.  
Den sökande ansöker om ett bidrag på 12 000 kronor.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter 
om att ersätta kostnad för vård, eftervård, ortopediska och personliga 
hjälpmedel, konvalescentvård samt rekreationsresor för patienter skrivna i 
Härjedalens kommun och föreslår därför att ansökan beviljas. 

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 2022 är 
267 965 kronor.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de finner lämpligt. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande yrkar att ansökan bifalles med 12 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 87 Dnr KS 2022/345 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
***sekretess***
 
Beslut 

Ansökan avslås då den inte är enligt fondens statuter. 

Ärende 

Den sökande ansöker om medel till en större TV.  
Den sökande är sedan ett antal år tillbaka rullstolsburen och har även 
drabbats av gula fläcken som inte går att bota vilket påverkar hens 
livskvalitet avsevärt till det sämre.  
Den sökande skulle bli mycket hjälpt av en större TV och ansöker därför om 
20 000 kronor för att köpa en.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan inte är enligt fondens statuter, om 
att ersätta kostnader för vård, täcka kostnader för eftervård, ge bidrag till 
kostnader för ortopediska hjälpmedel samt att täcka kostnader för 
konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte 
har möjlighet att bekosta och föreslår därför att den avslås. 

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för Svegs sjukhus samfond år 2022 är 267 965 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet avslår ansökan. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 88 Dnr KS 2022/314 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
***sekretess*** 

Beslut 

Ansökan bifalles med 23 000 kronor. 

Ärende 

Den sökande ansöker om medel till en peruk efter cancerbehandling.  

Kostnaden för en ny peruk beräknas gå på 29 000 kronor. En gång per år ger 
hjälpmedelscentralen ett bidrag på 6 000 kronor för inköp av ny peruk. Trots 
bidraget fattas det ändå 23 000 kronor. 

Den sökande ansöker därför om ett så stort bidrag som möjligt för att kunna 
köpa en ny peruk.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter, 
om att ersätta kostnader för vård, täcka kostnader för eftervård, ge bidrag till 
kostnader för ortopediska hjälpmedel samt att täcka kostnader för 
konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte 
har möjlighet att bekosta och föreslår därför att ansökan beviljas.   

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de finner lämpligt.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande yrkar att ansökan bifalles med 23 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 89 Dnr KS 2022/312 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
***sekretess*** 

Beslut 

Ansökan avslås då den inte är i enlighet med fondens statuter. 

Ärende 

Den sökande ansöker om ett bidrag för att kunna köpa en hjärtstartare till 
byn Högvålen. Eftersom det kan ta lång tid för sjukvården att ta sig dit så vill 
man köpa en hjärtstartare att ha vid akuta tillfällen.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan inte är i enlighet med fondens 
statuter om att ersätta kostnad för vård, eftervård, ortopediska och personliga 
hjälpmedel, konvalescentvård samt rekreationsresor för patienter skrivna i 
Härjedalens kommun och föreslår därför att ansökan avslås. 

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 2022 är 
267 965 kronor.  

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet avslår ansökan. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 90 Dnr KS 2022/227 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
***sekretess***

Beslut 

Ansökan avslås då den inte är i enlighet med fondens statuter. 

Ärende 

Den sökande insjuknade i hjärnblödning för några år sedan och har sedan 
dess inte kunnat arbeta. Hen har regelbunden kontakt med sjukvården men 
det finns ingen prognos på att hen kan bli helt återställd och arbetsför.  
Den sökande önskar ställa i ordning sitt hus och göra detta på egen hand i sin 
egen takt och söker ett bidrag på 30 000 kronor för att hjälpa till med 
kostnaden för panel, spik och färg.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan inte är i enlighet med fondens 
statuter om att ersätta kostnader för vård, täckande av kostnader för 
eftervård, bidrag för ortopediska hjälpmedel samt täckande av kostnader för 
konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte 
har möjlighet att bekosta och föreslår därför att den avslås.  

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 2022 är 
267 965 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet avslår ansökan. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 91 Dnr KS 2022/170 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
***sekretess*** 

Beslut 

Ansökan bifalles med 17 150 kronor. 

Ärende 

Den sökande ansöker om 2100 kronor för att köpa ett årskort på Svegsbadet, 
11 900 kronor för 20 massagebehandlingar samt 5 fotvårdsbehandlingar. 
Den sökande lider av whiplash, konstanta smärtor och periodvis yrsel på 
grund av en olycka. Totalt 17 150 kronor. 

Socialförvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter, om att 
ersätta kostnader för vård, att täcka kostnad för eftervård, att bidra till 
kostnader för ortopediska hjälpmedel samt täckande av kostnader för 
konvalescentvård och rekreationsresor som patienten av ekonomiska skäl 
inte har möjlighet att bekosta och föreslår därför att den beviljas.  

Ekonomi 
Utdelningsbara donationsmedel för Stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 
2022 är 267 965 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de finner lämpligt.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande yrkar att ansökan bifalles med 17 150 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 92 Dnr KS 2022/168 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
***sekretess*** 

Beslut 

Ansökan bifalles med 20 000 kronor. 

Ärende 

Den sökande ansöker om ett bidrag på totalt 20 000 kronor. 15 000 kronor 
för att täcka upp för merkostnader efter cancerbehandling och 5 000 kronor 
för rekreationsresa.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan är i enlighet med fondens statuter, 
om att täcka kostnader för eftervård och för täckande av konvalescentvård 
och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att 
bekosta och föreslår därför att den beviljas.  

Ekonomi 
Utdelningsbara donationsmedel för Stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 
2022 är 267 965 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp de finner lämpligt.  

Förslag under sammanträdet 

Ordförande yrkar att ansökan bifalles med 20 000 kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt hans förslag och fastslår 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 93 Dnr KS 2022/244 

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond, 
***sekretess*** 

Beslut 

Ansökan avslås då den inte är i enlighet med fondens statuter. 

Ärende 

Den sökande ansöker om ett bidrag på 5000 kronor för resa till barn och 
barnbarn i Skåne. Hen känner sig isolerad och vill kalla resan rekreationsresa 
för psykiskt välbefinnande då längtan efter barn och barnbarn gör hen 
nedstämd. 

Socialförvaltning bedömer att ansökan inte är i enlighet med fondens statuter 
om att ersätta kostnader för vård, täckande av kostnader för eftervård, bidrag 
för ortopediska hjälpmedel och täckande av kostnader för konvalescentvård 
och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att 
bekosta och föreslår därför att den avslås.  

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Svegs sjukhus samfond år 2022 är 
267 965 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet avslår ansökan. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 94 Dnr KS 2022/285 

Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond, 
***sekretess*** 

Beslut 

Ansökan avslås då den inte är i enlighet med fondens statuter. 

Ärende 

Den sökande har köpt biljetter tur och retur till sitt hemland för mer än 
20 000 kronor. Hen ansöker om ett bidrag på 10 000 kronor för att täcka en 
del av kostnaderna, för att ge sina tre barn en spännande semester. 

Socialförvaltningen bedömer att ansökan inte är i enlighet fondens statuter 
om att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade 
samt andra behövande i före detta Tännäs kommun och föreslår därför att 
ansökan avslås.  

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för Stiftelsen Södergrens donationsfond år 2022 är 
351 062 kronor. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet avslår ansökan. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 

29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 95 Dnr KS 2022/458 

Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond, 
***sekretess*** 

Beslut 

Ansökan avslås då den inte är i enlighet med fondens statuter. 

Ärende 

Den sökande ansöker om ett bidrag på 25 650 kronor för att täcka upp 
kostnader i samband med gymnasiestudier på annan ort.  

Socialförvaltningen bedömer att ansökan inte är i enlighet med fondens 
statuter, om att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och 
handikappade och andra behövande i före detta Tännäs kommun och föreslår 
därför att den avslås. 

Ekonomi 
Utdelningsbara medel för stiftelsen Södergrens donationsfond år 2022 är 
351 062 kronor.   

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet avslår ansökan. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggare fonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 96 

Begäran om bostad enligt LSS, ***sekretess*** 

Beslut 

Avslå den sökandes begäran om bostad med särskild service enligt 9 § 9 Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Ärende 

Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 9 Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Utredning finns i personakt. 

Bedömningen är att den sökande inte omfattas av någon av LSS 
personkretsar och har därmed inte heller rätt att begära insats enligt LSS. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet avslår den sökandes begäran 
om bostad med särskild service enligt 9 § 9 Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggande socialsekreterare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 97 

Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen i 
form av hemtjänst i assistansliknande form, 
***sekretess*** 

Beslut 

Bevilja den sökande bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen i form av 
hemtjänst i assistansliknande form med i snitt 64 timmar och 28 minuter i 
veckan. 

Ärende 

Muntlig ansökan om fortsatt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
hemtjänst i assistansliknande form. inkommer via telefon från den sökandes 
gode man 2022-06-09. 

Utredning finns i personakt. 

Bedömningen görs att den sökande har behov av och rätt till fortsatt bistånd 
enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § i form av hemtjänst i assistansliknande 
form med i snitt 64 timmar och 28 minuter i veckan under en 
utredningsperiod i avvaktan på att en ny utredning och ett nytt beslut görs, 
längst till och med 2022-12-31. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningens föreslår att socialutskottet beviljar ***sekretess*** 
bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen i form av hemtjänst i 
assistansliknande form med i snitt 64 timmar och 28 minuter i veckan. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggande socialsekreterare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2022-06-23 

Su § 98 

Uppföljning av vård, ***sekretess*** 

Beslut 

Vården för den sökande ska fortsätta fram till 22-10-31 med möjlighet till 
omprövning när den sökande fått hjälp till en egen bostad och beslut om 
öppna stödinsatser har fattats. 

Ärende 

Uppföljning av vård enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Utredning finns i personakt. 

Bedömningen är att placering på HVB enligt Sol behöver fortsätta tills en 
flytt och beslut om andra insatser är fattade. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningens föreslår att socialutskottet enligt 6 kap 8 § 
Socialtjänstlagen överväger att vården för den sökande ska fortsätta fram till 
22-10-31 med möjlighet till omprövning när den sökande fått hjälp till en 
egen bostad och beslut om öppna stödinsatser har fattats.

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggande socialsekreterare. 
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Su § 99 

Ansökan om förlängning av hyresgaranti, 
***sekretess*** 

Beslut 

Enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen avslås ansökan om bistånd i form av 
en hyresgaranti. 

Ärende 

Ansökan om förlängning av hyresgaranti. 

Utredning finns i personakt. 

Bedömningen görs att den sökande har en bostad som lever upp till en skälig 
levnadsnivå, enligt Socialtjänstlagen kapitel 4 1 §, efter 2022-06-30 även 
utan en ny hyresgaranti mellan kommunen och Härjegårdar fastighets AB. 

Tjänstemannaförslag 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar att enligt 4 kapitlet 1 
§ Socialtjänstlagen avslå ansökan om bistånd i form av en hyresgaranti. 
Detta då den sökande har en bostad som lever upp till skälig levnadsnivå 
utan hyresgaranti mellan kommunen och Härjegårdar fastighets AB.

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Handläggande socialsekreterare. 
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