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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

Justerandes sign.
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§ 72 Utökning av beredskap socialjour  
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förvaltningens eget arbete kopplat till länsprojekt 
kring riskbruk, missbruk och beroende 

 

§ 75 Fråga från kommunstyrelsen, beskrivning av 
familjehemstaxan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 66  

Justerandes sign.

Ekonomisk redovisning 

ÄRENDE 

Socialutskottet informeras om ekonomin i socialförvaltningens verksamheter 
i sin helhet. 

Resultat maj 2021 i relation till budget: 

Verksamhet Resultat i tkr 

Ledning samt Avdelningen för kvalitativt 
och administrativt stöd 

1 756,6 

Hemtjänst övergripande 1 914,0 

Äldreomsorg -4 680,0 

Individ- och familjeomsorg/Myndighet -33,1 

Legitimerad personal -1 144,0 

LSS 951,2 

Ensamkommande barn och ungdomar 503,0 

Socialförvaltningen totalt -732,3 

Uppföljning av kostnader (maj 2021 jämfört med maj 2020) 

Kostnader för kvalificerad övertid inom äldreomsorgen har ökat 479 400 
kronor.  

Kostnader för sjuklön har minskat med totalt 134 200 kronor. 

Antal beviljade insatstimmar inom hemtjänsten har minskat med 5018 
timmar. 

Kostnaden för placeringar (barn och vuxna) inom IFO har minskat med totalt 
1 023 600 kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 67  

Justerandes sign.

Förvaltningens verksamheter 

ÄRENDE 

Socialchef rapporterar från förvaltningens verksamheter inom 
äldreomsorgen, LSS samt IFO/Bistånd utifrån områdena budgetuppföljning, 
arbetsmiljöuppföljning samt kvalitetsuppföljning. 
 
Beviljad tid för hemtjänst är fortfarande lägre per månad jämfört med samma 
period 2020.  
Nettokostnaderna för äldreomsorgen fortsätter minska jämfört med både 
2019 och 2020.  

TES:  
Verksamheterna planerar i snitt 103 % av tiden med variationer mellan 
enheterna. Verklig arbetad tid av planerad tid ligger på ett snitt på 93 %.  
Verklig tid (tid hemma hos brukare) av arbetad tid ligger på ett snitt på 49 %. 
Ingen enhet når de uppsatta budgetförutsättningarna.  

Särskilda boenden:  
I dagsläget finns17 lediga lägenheter inom särskilda boenden i kommunen 
med fördelningen sju lägenheter i Sveg, tre i Ytterhogdal, två i Hede samt 
fem i Funäsdalen.  

Äldreomsorg:  
Hög sjukfrånvaro inom verksamheterna vilket leder till förhöjda kostnader 
för sjukfrånvaro. Uppstart av äldreomsorgslyftet planeras. 
Översyn av verksamheterna inom Svegsmon och demensen i östra där man 
tittar på möjligheter för ett utökat samarbete mellan de olika enheterna är 
klar. 
Planering av sommarbemanning pågår på samtliga enheter. En viss brist på 
vikarier i Lillhärdal, Sveg natt samt Funäsdalen. 

Arbetet med upphandling av ytterkläder har påbörjats. 

Framtagande av tidsplan för ändrat heltidsmått natt har påbörjats.  

LSS-funktionsstöd:  
Hög sjukfrånvaro. Lägre behov av insatser vilket gör att man kan anpassa 
bemanningen. Planering av sommarbemanning och vikarier pågår. Ser bättre 
ut med vikarier inom LSS än inom äldreomsorgen så länge det inte händer 
något oplanerat.  
Bemanningshandbok för LSS ska tas fram.  

Förarbeten kring nybyggnation av LSS-boende i Funäsdalen pågår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 67, fortsättning  

Justerandes sign.

IFO/Bistånd:  
Hög sjukfrånvaro. Avdelningen har rekryterat nya biståndshandläggare. 
Inhyrd personal blir kvar juli ut. God prognos på det ekonomiska läget.  

En viss ökning av vuxenplaceringar märks fortfarande. 

Implementeringen av metoden IBIC (individens behov i centrum) kommer 
påbörjas under hösten. 

Beslut byvaktmästare: 
I dagsläget finns130 beslut beviljat gällande byvaktmästeritjänster. En del 
beslut har koppling till behovsbedömning. Exempel på beslut är skickade till 
jurist för konsultation gällande fortsatt hantering. 

Försörjningsstöd:  
Utbetalning av försörjningsstöd har minskat med 246 000 kronor jämfört 
med 2020.  

Hälso-sjukvård:  
Sjukfrånvaron inom avdelningen är totalt sett låg. Brist på vikarier har gjort 
att man har gått ut med ett erbjudande till anställda att ta extra pass under 
sommaren där man får ett tillägg på 600 kronor per extra arbetspass. 

Avdelningen har rekryterat nyutexaminerade undersköterskor.  

Dialog med Fjällhälsan i Lillhärdal pågår gällande kombinationstjänst 
distriktssköterska. 

Avdelningen för kvalitet och administrativt stöd:  
Både medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) är tjänstledig vilket påverkar kvalitetsarbetet. Socialt 
ansvarig samordnare (SAS) går in som tillförordnad MAS på 50 % 
tillsvidare.  
Avdelningen planerar för ”Våga fråga”-utbildning direkt efter sommaren. 
”Våga fråga” är framtagen av den ideella organisationen Suicide Zero och 
tanken är att alla medarbetare inom förvaltningen ska gå denna utbildning.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 68  

Justerandes sign.

Rapportering utifrån coronapandemin 

ÄRENDE 

Smittspridningen har minskat ganska kraftigt både inom kommunen och i 
länet.  

Beslutet gällande munskydd i patientnära vård kvarstår.  

God tillgång på skyddsutrustning.  

Vaccineringen fortsätter och löper på bra. 27 % av länets befolkning är 
färdigvaccinerade.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 69  

Justerandes sign.

Presentation kostnad per brukare 

ÄRENDE 

På socialutskottet den 15 december 2020 (Su § 181) beslutades att 
socialförvaltningen med hjälp av Ensolution ska genomföra en 
genomlysning av kostnad per brukare (KPB) för verksamhetsår 2020 inom 
äldreomsorg och funktionsstöd. En kalkyl är nu framtagen och presenteras 
för socialutskottet. Kalkylen är baserad på 2020 års utfall av ekonomi och 
verksamhetsstatistik. Den avser det faktiska ekonomiska utfallet för 2020 
och är därmed frikopplat från olika budgetförutsättningar. 
 
Syftet med genomlysningen är att socialförvaltningen ser ett behov av att få 
resultat på utfallet för 2020 och utveckling jämfört övriga KPB-kommuner 
samt för att få ett kvitto på om vidtagna åtgärder bidragit i önskvärd riktning 
och även för att få ett underlag samt vägledning för fortsatta prioriteringar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 70 Dnr Ks 2021/489 

Justerandes sign.

Genomlysning av KPB (kostnad per brukare) 

BESLUT 

Förvaltningen får i uppdrag att under 2021; 

- ta fram förslag på reviderade riktlinjer för biståndsbedömning med särskilt 
fokus på maximalnivå för hemtjänst. 
- genomföra en fördjupad analys på kostnadsdrivande ärenden och 
bakomliggande faktorer i dessa. 
- genomföra en fördjupad analys av HSL verksamhet och ta fram en 
åtgärdsplan för minskade kostnader. 
- fortsätta arbetet med bemanningsprocesser med fokus på kostnadseffektivt 
resursanvändning utifrån behovet inom samtliga verksamheter. 
- ta fram en långsiktig plan för boendestruktur gällande LSS-bostäder och 
särskilda boendeformer inom äldreomsorg. 

ÄRENDE 

Socialförvaltningen har med stöd av konsultföretag Ensolution genomfört en 
genomlysning av kostnad per brukare inom äldreomsorgen, funktionsstöd 
och den kommunala hälso- och sjukvården. Resultatet av genomlysningen 
presenterades på socialutskottets sammanträde. 
  
Sammanfattningsvis påvisar resultatet att kostnaderna inom äldreomsorgen 
har minskat, dock gäller den största skillnaden volymen av insatser, inte 
kostnad per brukare. I kombination av ökade kostnader för hälso- och 
sjukvården är kostnad per brukare fortsatt högre i jämförelse med andra 
kommuner både inom hemtjänst och särskilt boende. Samma trend gäller 
inom verksamheter för funktionsstöd och LSS, inklusive daglig verksamhet. 
Antal brukare med insats har minskat, men kostnaden per insats eller per 
brukare ligger relativt högt.  
 
Rekommendationer för fortsatt verksamhetsutveckling är att göra en djupare 
analys på ytterfallen där kostnader är mycket höga, granska och hitta 
åtgärder inom hälso- och sjukvården, att inom hemtjänsten fortsatta arbeta 
med relationen mellan beviljad- planerad- utförd – arbetad tid, samt på lång 
sikt se över boendestrukturen både inom särskilt boende och LSS bostäder.  

Ekonomi 
Uppdraget har direkt koppling till övergripande målet om kostnadseffektiv 
verksamhet och kommer att bidra till att kostnaderna för verksamheten blir 
mer jämförbara med andra kommuner.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 70, fortsättning Dnr Ks 2021/489 

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet ger uppdrag till förvaltningen 
att  
- ta fram förslag på reviderade riktlinjer för biståndsbedömning med särskilt 
fokus på maximalnivå för hemtjänst. 
- genomföra en fördjupad analys på kostnadsdrivande ärenden och 
bakomliggande faktorer i dessa. 
- genomföra en fördjupad analys av HSL verksamhet och ta fram en 
åtgärdsplan för minskade kostnader. 
- fortsätta arbetet med bemanningsprocesser med fokus på kostnadseffektivt 
resursanvändning utifrån behovet inom samtliga verksamheter.  
- ta fram en långsiktig plan för boendestruktur gällande LSS bostäder och 
särskilda boendeformer inom äldreomsorg.  

YRKANDE 

Torbjörn Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget 
att de föreslagna punkterna ska genomföras under 2021. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar Anderssons yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef

9



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 71 Dnr Ks 2021/442 

Justerandes sign.

Tillfällig utökning av korttidsplatser 

BESLUT 

Att tillfälligt utöka korttidsplatser under perioden juni-augusti.  
Utökningen sker utifrån det aktuella behovet.  
Enhetschef för boendet och den som ansvarar för boendesamordning har 
mandat att vid behov omvandla plats inom särskilt boende till en 
korttidsplats under angiven tidsperiod. 

ÄRENDE 

Inför sommarplaneringen har Region Jämtland Härjedalen påtalat till länets 
kommuner behovet av strikt följsamhet kring utskrivningsklara patienter, då 
det finns en oro kopplat till brist på vårdplatser. Målsättningen är att 
utskrivningsklara patienter skrivs ut till sitt ordinarie boende. Dock kan detta 
i vissa fall medföra ökade insatser av hemtjänst, vilket kan medföra en 
utmaning i verksamheterna kring bemanning.  
 
Just nu finns det 15 lediga platser inom särskilt boende som står tomma. För 
att möta eventuella behov hos brukare och minimera risker för akut behov av 
utökade resurser inom hemtjänst, kan det vara bra att reservera dessa lediga 
platser för korttidsbehov av utskrivningsklara patienter där bedömningen 
görs att en korttidsplats är den bästa lösningen både för individen och 
verksamheten.  

Ekonomi 
Socialförvaltningen står för hyreskostnaden för tomma särskilda boende 
platser. Att inte ta hem utskrivningsklara patienter i tid eller bevilja 
omfattande insatser inom hemtjänst kan medföra att det blir dubbla 
kostnader både för tomma platser och vårdplats på sjukhus eller hemtjänst. 
En tillfällig utökning av korttidsplatser kan vara mer kostnadseffektiv.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet beslutar om en tillfällig 
utökning av korttidsplatser under perioden juni-augusti. Utökningen sker 
utifrån det aktuella behovet.  
Enhetschef för boendet och den som ansvarar för boendesamordning har 
mandat att vid behov omvandla plats inom särskilt boende till en 
korttidsplats under angiven tidsperiod. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens beslut och finner att det bifalls. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 71, fortsättning Dnr Ks 2021/442 

Justerandes sign.

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 
Avdelningschef Vård och omsorg 
Avdelningschef IFO/Bistånd

11



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 72  

Justerandes sign.

Utökning av beredskap/socialjour 

BESLUT 

Christer Nordkvist (S) utses att vara kontaktperson mot nödnummer 112 
samt polis från och med vecka 28 2021 till och med vecka 52 2022. 

ÄRENDE 

En kontaktperson möt nödnummer 112 och polis på icke arbetstid behöver 
utses utöver socialutskottets ordförande och vice ordförande. 
 
Syftet med detta är att minska sårbarheten kring beredskap/socialjour. 

Ekonomi 
De föreslagna ändringarna förväntas inte ha någon märkbar effekt på 
kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att Christer Nordkvist (S) utses att vara 
kontaktperson mot nödnummer 112 samt polis från och med vecka 28 2021 
till och med vecka 52 2022. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens beslut och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Enhetschef IFO 
Avdelningschef IFO/Bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 73 Dnr Ks 2021/477 

Justerandes sign.

Kommunstyrelsens delegationsordning 

BESLUT 

Socialutskottets förslag: 

Anta ny delegationsordning. 

ÄRENDE 

Ett nytt förslag till delegationsordning har tagits fram. Förslagets 
huvudsakliga förändring är att kommunstyrelsens ordförande läggs till som 
delegat i ärenden enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) där 
socialutskottets ordförande och socialutskottets vice ordförande har 
delegerats beslutanderätt.  
 
Syftet med detta är att beslut enligt LVU och LVM utanför ordinarie 
arbetstid samt i de fall nämndens beslut inte kan avvaktas ska kunna tas av 
kommunstyrelsens ordförande vid socialutskottets ordförandes eller vice 
ordförandes förfall. 

Ekonomi 
De föreslagna ändringarna förväntas inte ha någon märkbar effekt på 
kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen besluta att 
 
- anta ny delegationsordning.  

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunkansliet 
Socialchef 
Enhetschef IFO 
Avdelningschef IFO/Bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 74 Dnr Ks 2021/234 

Justerandes sign.

Fråga från kommunstyrelsen; Redovisning av 
förvaltningens eget arbete kopplat till länsprojekt kring 
riskbruk, missbruk och beroende 

ÄRENDE 

Socialchefen informerar utskottet om kommunens arbete gällande den 
antagna (KS § 106) överenskommelse riskbruk, missbruk och beroende i 
Jämtlands län 2021-2023.  
 
En arbetsgrupp är utsedd att arbeta med att på verksamhetsnivå titta på hur 
samarbetet ska gå till. Arbetet startas upp efter sommaren. Tanken är att ha 
tre-fyra träffar under hösten utifrån överenskommelsen. Avdelningschef för 
IFO/Bistånd.  
Emma Linder är sammankallande och kommer att leda detta arbete.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 75  

Justerandes sign.

Fråga från kommunstyrelsen, beskrivning av 
familjehemstaxan 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen harr ställt frågan hur man gör i de fall där individer inte 
har råd att betala avgiften för familjerådgivning.  

Det finns möjlighet till nedsatt avgift eller avgiftsbefrielse, efter individuell 
bedömning. Detta ansöks iså fall hos familjerådgivningen och är inget som 
kommunen kan besluta i.  
Möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen finns också 
men i första hand ska man vända sig till familjerådgivningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 76  

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Föreligger följande meddelanden: 
 

- KS 2021/416, Avtal/överenskommelse om närvårdsplatser. 
 

- KS 2021/471, Revisionsberättelse 2020 Södergrens donationsfond. 
 

- KS 2021/470, Revisionsberättelse 2020 Svegs sjukhus samfond. 
 

- KS 2021/488, Beslut IVO, tillsyn av kommunens arbete med att 
tillgodose enskildas behov vid förändringar i deras insatser enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av covid-19. 
IVO avslutar ärendet utan vidare granskning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 77  

Justerandes sign.

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 
2021-06-29 

SU § 78  

Justerandes sign.

Södergrens donationsfond 

ÄRENDE 

Två ansökningar om medel ur Stiftelsen Södergrens donationsfond 2021 har 
inkommit.  

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

Utdelningsbara medel per 1 juni 2021 är 402 774 kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 79 Dnr Ks 2021/274 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond 

BESLUT 

Ansökan bifalls med 25 800 kronor. 

ÄRENDE 

Lopme Naestie ansöker om medel ur Södergrens donationsfond till barn- och 
ungdomsfotbollsmatcher i samband med Sydsamecupen i augusti. 
Den har lockat samiska ungdomar från området men också från andra delar 
av Sapmi. Det har varit en mötesplats som skapat gemenskap för 
ungdomarna och även att lära känna andra från andra delar av vårt land. 
Under några år har cupen legat och vilat men nu i dessa pandemins 
avslutande tider så känner de att det kan vara dags att ha något trevligt att se 
fram emot. 
 
Fotbollscupen har gått av stapeln i Funäsdalen i ett 30-tal år. 
 
Personer som är folkbokförda i före detta Tännäs kommun kan ansöka om 
medel ur fonden. Fonden ska främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar 
och handikappade samt andra behövande.  
 
Bifogat med ansökningshandlingen finns budget. 
 
Ansökan gäller 25 800 kr. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att ansökan är enligt statuten och 
föreslår socialutskottet att bifalla ansökan med det belopp de bedömer 
lämpligt. 
 

YRKANDE 

Ordförande yrkar bifall till ansökan med 25 800 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 80 Dnr Ks 2021/346 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Södergrens donationsfond 

BESLUT 

Ansökan bifalls med 180 000 kronor. 

ÄRENDE 

Personalen ansöker, genom enhetschefen för äldreomsorgen och servicehuset 
Fjällsol i Funäsdalen, om bidrag till anpassade cyklar så att de äldre kan få 
komma ut på cykelturer och ”känna vinden i håret”. 
 
Personalen inom äldreomsorgen vill ge sina brukare den här möjligheten och 
önskar bidrag till en cykel, allra helst två cyklar. 
Att ge dem som bor på Fjällsol möjlighet till aktivitet ute i det fria borde 
vara en självklarhet men det finns hinder att ta sig förbi. En cykeltur genom 
byn eller runt sjön stärker inte bara själen utan ger även aktivitet och stimuli 
för alla sinnen. Omvårdnadspersonalen vill gärna bidra till att ge de äldre en 
ökad livskvalitet. 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter om bidrag till 
att främja barna- och ungdomsvård, bistå åldringar och handikappade samt 
andra behövande folkbokförda i före detta Tännäs kommun. 
 
I ansökan finns prisoffert bifogad. Ansökan gäller 90 000 kr för en cykel 
eller 180 000 kr för två cyklar. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att ansökan är enligt fondens statuter och 
föreslår socialutskottet att bevilja ansökan med det belopp de finner lämpligt.  
Ansökan gäller 90 000/180 000 kr. 
 

YRKANDE 
Ordförande yrkar på bifall till ansökan med 180 000 kronor. 

 
BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder

20



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 81  

Justerandes sign.

Svegs sjukhus samfond 

ÄRENDE 

11 ansökningar om medel ur Stiftelsen Svegs sjukhus samfond 2021 har 
inkommit. 

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond delar ut ersättning till patienter 
folkbokförda i Härjedalens kommun. 
 
Stiftelsens ändamål: 
 

 Ersättning för vård på allmän sal, enskilt rum eller halvenskilt rum. 
 Sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, 

orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad. 
 Täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl 

inte har möjlighet att bekosta. 
 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. 

 Täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, 
som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta. 

Utdelningsbara medel per den 1 juni 2021 är 327 737 kronor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Namnet 
2021-06-29 

SU § 82 Dnr Ks 2021/177 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan bifalls med 92 674 kronor. 

ÄRENDE 

Personalen på Idamic, daglig verksamhet i Hede, ansöker om bidrag till en 
eldriven cykel, Pegasus. Ett hjälpmedel som kan ge en känsla av frihet, 
främjar motion, rörlighet styrka, uthållighet och ökar kunskapen om 
närmiljön och möjlighet att ta sig fram i en annan takt.  
 
På Hedes dagliga verksamhet är det i dagsläget 5 personer som jobbar via 
LSS och SoL. 
 
Patienter folkbokförda i Härjedalens kommun kan ansöka 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. 
 
Offert och produktbeskrivning bifogad i ansökan. 
 
Ansökan gäller 90 875 kronor plus frakt 1 800 kronor. Totalt 92 674 kronor. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att ansökan är enligt fondens statuter och 
föreslår utskottet att bevilja bidrag med den summa de anser lämplig. 

YRKANDE 

Ordförande yrkar på bifall till ansökan med 92 674 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder

22



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 83 Dnr Ks 2021/261 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan avslås 

ÄRENDE 

Avdelningarna Nymon, Tallen, Björken och Lönnen ansöker om bidrag till 
ett tippbart badkar som kan användas på alla avdelningarna då det är mobilt 
och går på hjul. Avdelningarna har 45 äldre boenden och personalen har 
sett att behovet att kunna för möjlighet till att ta ett bad är stort. 
Badkaret är ett utmärkt arbetshjälpmedel samt ger den badande en trygg och 
säker badupplevelse.  
 
I ansökan finns hälsofördelar med ett badkar beskrivna. 
Ansökan gäller 39 500 kr plus fraktkostnad (ej specificerad). 
 
Förvaltningen bedömer att ett badkar inte är ett hjälpmedel och att fondens 
mening inte är att medel ska gå till inköp av arbetshjälpmedel.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår socialutskottet att inte bifalla ansökan. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 84 Dnr Ks 2021/361 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan bifalls med 94 550 kronor. 

ÄRENDE 

Personalen vid gruppbostaden Kyrkgränd i Hede söker medel till en 
handikapp cykel som kulle vara till stor glädje och nytta för brukarna.  
Gruppbostaden har fyra brukare. De boende är äldre och har ingen daglig 
verksamhet och behovet av fritidsaktiviteter är stort och inte lätt att bistå 
med.  
 
Medel kan sökas av folkbokförda i Härjedalens kommun. 
Fonden kan utbetala medel som 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. 
 
Offert är bifogad ansökan. 
 
Ansökan gäller 94 550 kronor. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att ansökan är enligt fondens statuter och 
föreslår utskottet att bevilja bidrag med den summa de finner lämplig. 

YRKANDE 

Ordförande yrkar på bifall till ansökan med 94 550 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 85 Dnr Ks 2021/345 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan avslås. 

ÄRENDE 

Personalen ansöker, genom enhetschefen, för äldreomsorgen och 
servicehuset Fjällsol i Funäsdalen, om bidrag till anpassade cyklar så att de 
äldre kan få komma ut på cykelturer och ”känna vinden i håret”. 
 
Personalen inom äldreomsorgen vill ge sina brukare den här möjligheten och 
önskar bidrag till en cykel, allra helst två cyklar. 
Att ge de som bor på Fjällsol möjlighet till aktivitet ute i det fria borde vara 
en självklarhet men det finns hinder att ta sig förbi. En cykeltur genom byn 
eller runt sjön stärker inte bara själen utan ger även aktivitet och stimuli för 
alla sinnen. Omvårdnadspersonalen vill gärna bidra till att ge de äldre en 
ökad livskvalitet. 
 
Enligt fondens statuter kan ersättning utdelas till patienter skrivna i 
Härjedalens kommun för bland annat 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. 
 
I ansökan finns prisoffert bifogad. Som information kan dock ges att samma 
ansökan också har skickats till Södergrens donationsfond 
Ansökan gäller 90 000 kronor för en cykel eller 180 000 kr för två cyklar. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att bevilja ansökan med det belopp de finner 
lämpligt.  

YRKANDE 

Ordförande yrkar på avslag av ansökan med motiveringen att verksamheten 
har beviljats medel för inköp av två cyklar ur Södergrens donationsfond.  

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 86 Dnr Ks 2021/268 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan bifalls med 65 735 kronor. 

ÄRENDE 

Personalen på demensboendet Loftet Hedegården ansöker, för sina boendes 
skull, om bidrag ur Svegs sjukhus samfond till en Ergo Nova gungstol som 
kommer att kunna nyttjas av både de som bor på demensboendet och på 
Hedegårdens övriga boenden.  
 
Ergo Nova är en modern gungstol med tre automatiska program med 
försiktiga rörelser och som kan ställas in efter varje användare. Den har även 
två inbyggda högtalare i ryggstödet och en basvibrations bakom korsryggen 
som åstadkommer en behaglig taktil stimulans. Stolen levereras med musik 
från MusiCure som är specialdesignad originalmusik, med dokumenterad 
effekt och baserad på forskning, som lugnar patienten och skapar en positiv 
upplevelse. Enligt produktbeskrivningen är den här gungstolens utformande 
anpassad för att hjälpa personer med demenssjukdom vilket gör att den kan 
betraktas mer som ett hjälpmedel och inte som en möbel. Gungstolsterapi 
kan hjälpa mot ångest och nedstämdhet och utåtagerande beteende. 
Personalen önskar att de boenden ska få tillgång till den här typen av 
gungstol för att finna ro och välbefinnande i sin vardag. 
Terapin har en positiv effekt för det mentala och fysiska välbefinnandet hos 
personer med demenssjukdom. 
 
Enligt personalen är lokalerna på Loftet inte anpassade för demenssjuka. Det 
är avlånga korridorer och svårt att ta sig ut och det finns endast en liten 
balkong. Det skulle vara till godo att ge en lugn och avslappnad stund för 
alla de som bor på Loftet. 
 
Bifogat med ansökan finns även ytterligare information om produkten och 
dess användningsområden. Ansökan gäller 94 800 kr. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att  socialutskottet beviljar ansökan med det 
belopp som man bedömer lämpligt. Ansökan är enligt fondens statuter. 

YRKANDE 

Ordförande yrkar bifall till ansökan med 65 735 kronor.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 86, fortsättning Dnr Ks 2021/268 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 87 Dnr Ks 2021/15 

Justerandes sign.

Ansökan om medel från Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan bifalls med 3 089 kronor. 

ÄRENDE 

***sekretess*** ansöker om bidrag för inköp av rullstol.

Förvaltningen bedömer att ansökan är enlighet med fondens regler om  
ersättning till patienter folkbokförda 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. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att ansökan är enligt fondens statuter och 
föreslår socialutskottet att bevilja ansökan med det belopp utskottet bedömer 
lämpligt. Ansökan gäller 3 089 kronor. 

YRKANDE 

Ordförande yrkar bifall till ansökan med 3 089 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 88 Dnr Ks 2021/29 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan bifalls med 20 000 kronor. 

ÄRENDE 

***sekretess*** ansöker ur fonden om 20 000 kr till merkostnader och en 
rekreationsresa för återhämtning. ***Sekretess***.

Patienter skrivna i Härjedalens kommun kan ansöka om bidrag kan sökas ur 
fonden vid bland annat minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdomen och 
fått sin ekonomiska ställning försämrad samt för täckande av kostnader för 
konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte 
har möjlighet att bekosta. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår socialutskottet att bevilja ansökan med det 
belopp de finner lämpligt, ansökan gäller totalt 20 000 kronor. 

YRKANDE 

Ordförande yrkar bifall till ansökan med 20 000 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 89 Dnr Ks 2021/88 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan bifalls med 13 400 kronor. 

ÄRENDE 

***Sekretess*** ansöker om medel ur fonden till badkort, massage och 
skor med bra dämpning. 

***Sekretess*** 

I fondens statuter anges bland annat bidrag till täckande av kostnader för 
konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl inte 
har möjlighet att bekosta. Ansökan är därmed enligt fondens statuter. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår socialutskottet att bevilja ansökan med det 
belopp utskottet bedömer lämpligt. Ansökan gäller 13 400 kronor.  

YRKANDE 

Ordförande yrkar bifalls till ansökan med 13 400 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfond
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 90 Dnr Ks 2021/200 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan bifalls med 22 000 kronor. 

ÄRENDE 

***Sekretess*** ansöker om 22 000 kronor i bidrag ur Svegs sjukhus 
samfond för inköp av peruk. 

***Sekretess*** 

Patienter folkbokförda i Härjedalens kommun kan söka bidrag ur Svegs 
sjukhus samfond för kostnader för andra personliga hjälpmedel än 
ortopediska, vilka person med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms 
vara i behov av.  

Ansökan är enligt fondens statuter och gäller 22 000 kronor. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår socialutskottet att bevilja ansökan med det 
belopp utskottet bedömer lämpligt.  

YRKANDE 

Ordförande yrkar bifall till ansökan med 22 000 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 91 Dnr Ks 2021/205 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan avslås. 

ÄRENDE 

***Sekretess*** ansöker om 50 000 kronor i bidrag till att kunna åka och 
hälsa på sina barn och barnbarn i ***sekretess***, köpa en ny säng, handla 
till barnbarnen, köpa nya kläder, skor m.m.
Förvaltningens bedömning är att en del av ansökan kan falla under fondens 
statuter men att inköp av säng räknas som en möbel och inte hjälpmedel. 
Presenter till barnbarn är inte enligt fondens statuter då hjälpmedel ska gå till 
den sökanden. Tidigare har nämnden/utskottet i vissa fall beviljat ett bidrag 
till kläder utifrån försämrad ekonomisk ställning som föranletts av sjukdom 
men i den här ansökan framgår inte orsaken.
Enligt statuten kan patienter i Härjedalen ansöka om bidrag. I ansökan 
lämnas inte något motiv om orsaken till sökandens ekonomiska situation och 
om den beror på sjukdom, då sökanden har en god man kan man dock utgå 
från att det finns viss ohälsa/problematik. Resa till barnbarn kan bedömas 
som rekreationsresa och enligt fondens regler kan medel användas till 
täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patient 
av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta.

Förvaltningen föreslår utskottet att bevilja medel till en resa till Stockholm 
för att besöka barn och barnbarn. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att en del av ansökan är enligt fondens statuter 
och föreslår utskottet att bevilja den summa som de finner lämpligt. 

YRKANDE 

Ordförande yrkar avslag på ansökan med motiveringen att resa till barnbarn 
inte bör bedömas som en rekreationsresa. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 92 Dnr Ks 2021/353 

Justerandes sign.

Ansökan om medel ur Svegs sjukhus samfond 

BESLUT 

Ansökan bifalls med 16 289 kronor. 

ÄRENDE 

***Sekretess*** ansöker med hjälp av sin ***, om bidrag till inköp av en ny 
trehjulad cykel. 

***Sekretess***

Förvaltningen bedömer att ansökan är enligt fondens statuter 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. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår socialutskottet att bevilja ansökan med lämpligt 
belopp. 

YRKANDE 

Ordförande yrkar bifall till ansökan med 16 289 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt beslut och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare donationsfonder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 93 

Justerandes sign.

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 Härjegårdar 
Fastighets AB.  
Under perioden 2021-07-01 till 2022-06-30, med en maximal hyreskostnad 
om 5617 kronor. 

ÄRENDE 

Ansökan enligt 4 kapitel 1§ socialtjänstlagen om bistånd för en hyresgaranti 
mellan kommunen och fastighetsbolaget Härjegårdar fastighets AB. 

Utredning finns i personakt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet besluta att enligt 4 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen (2001:453), bevilja den sökande 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 
5617 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggande socialsekreterare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Socialutskott 
2021-06-29 

SU § 94 

Justerandes sign.

Ansökan om förnyelse av hyresgaranti, ***Sekretess***
 
BESLUT 

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) beviljas den sökande bistånd i 
form av förnyelse av hyresgaranti period 210901–220831 för befintlig 
lägenhet hos Härjegårdar fastigheter AB, med en maximal hyra om 5300 kr. 

ÄRENDE 

Ansökan enligt 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen om bistånd för förlängning av 
hyresgaranti/ borgensförbindelse för befintlig bostad från och med 210901. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Socialförvaltningen föreslår att socialutskottet enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) beslutar att bevilja den sökande bistånd i form 
av förnyelse av hyresgaranti period 210901–220831 för befintlig lägenhet 
hos Härjegårdar fastigheter AB, med en maximal hyra om 5300 kr. Detta för 
att sökande ska uppnå skälig levnadsnivå samt möjliggöra för sökanden att 
följa planering med Socialtjänsten. Behovet finns och kan ej tillgodoses på 
annat sätt. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 

Beslutet expedieras till: 
Handläggande socialsekreterare
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