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§7
Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2017 (SN 2017.070)
Beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:
Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till revisorerna och
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

SoL Socialförvaltningen har nio (9) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera
till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2017. Socialförvaltningen
rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar
även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från
dagen för avbrottet. Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges
kommunfullmäktige. LSS Socialförvaltningen har elva (11) icke verkställda beslut enligt 9 §
punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet
2017. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande
beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte
har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Yrkanden

Torbjörn Einarsson (C) yrkar att:
Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:
Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till revisorerna och
kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Torbjörn Einarsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

1.

Tjänsteskrivelse, 2018-01-09, Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS
kvartal 4 2017
2. Rapportering icke verkställda beslut kvartal 4 2017
Justerandes sign

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse
Icke verkställda beslut SoL och LSS
kvartal 4 2017
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till revisorerna och
kommunfullmäktige.
Ärendet i korthet
SoL
Socialförvaltningen har nio (9) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2017.
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om
beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt
16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige.
LSS
Socialförvaltningen har elva (11) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS
att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2017.
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande
beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om
beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Bakgrund
Fyra gånger om året redovisar socialförvaltningen icke verkställda beslut inom SoL
och LSS.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2018-01-09, Rapportering av icke verkställda beslut, SoL
och LSS 2017, kvartal 4
2. Underlag icke verkställda beslut SoL och LSS 2017, kvartal 4
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RAPPORT EJ VERKSTÄLLDA BESLUT KVARTAL 4 2017
Rapport ej verkställda beslut SoL Barn och familj
Beslutsdatum

Man

Typ av bistånd

160623

1

160829

1

Kontakt
person
Kontakt
person
Kontakt
familj
Kontakt
familj

161125

Kvinna

1

161125

161212

1

1

170102
170908

Kontakt
person

1
1

Kontaktperson
Kontaktperson

Datum för avbrott
i verkställighet
Ej aktuellt

Skäl till att beslutet ej verkställts
Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Åtgärder som vidtagits för att
verkställa beslutet
Rekrytering pågår

Ej aktuellt

Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.

Möte inbokat med tilltänkt KP 13/1

Ej aktuellt

Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Ej aktuellt

Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare. Familjen
har specifika önskemål om uppdragstagares kön,
ålder samt att uppdragstagare ska ha körkort.
Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
KP tackade nej

Rekrytering pågår
Tilltänkt kontaktfamilj tackat nej
Rekrytering pågår
Tilltänkt kontaktfamilj tackat nej

Avbrott pga av att
tidigare kontaktperson
sagt upp sitt uppdrag.
Förslag på ny
kontaktperson finns.
Uppstartsmöte bokat.
Som också tackat nej.
Ej aktuellt
Ej aktuellt

Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Antal ej verkställda beslut (SoL Barn och familj) under perioden: 7
Antal kvinnor: 2
Antal män: 5
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Möte inbokat med tilltänkt KP januari.

Rekrytering pågår
Rekrytering pågår

SID 2/3

Rapport ej verkställda beslut SoL Äldreomsorg
Beslutsdatum

Kvinna

170728

1

170426

1

Man

Typ av bistånd
Permanent
bostad
Permanent
bostad

Datum för avbrott
i verkställighet
Ej aktuellt

Skäl till att beslutet ej verkställts

Ej aktuellt

Tackat nej till erbjudet boende x 2

Tackat nej till erbjudet boende x 2

Åtgärder som vidtagits för att
verkställa beslutet
Andra insatser: Hemtjänst personlig
omvårdnad, matdistr, apoteksärenden
Andra insatser: Hemtjänst personlig
omvårdnad, dagverksamhet o
turbundna resor

Antal ej verkställda beslut (SoL Äldre) under perioden: 2
Antal kvinnor: 2
Antal män: 0
Rapport ej verkställda beslut LSS
Beslutsdatum

Kvinna

160602

161128

Man

Typ av
bistånd

1

Korttidsvistelse

Datum för
avbrott
i
verkställighet
Ej aktuellt

Bostad

Ej aktuellt

Bostad

Ej aktuellt

1

170317

1

Skäl till att beslutet ej verkställts

Åtgärder som vidtagits för att
verkställa beslutet

Resursbrist, lämpligt korttidshem saknas.
Kommunen har inte lyckats hitta korttidshem som
kan tillgodose kundens behov.
Har tackat nej till erbjuden bostad 3:e april. Nytt
förslag presenterats i september, avvaktar svar.
Erbjuden bostad i november och december utanför
kommunen.
Vill avvakta placering tills ledig plats finns inom

Kunden har beviljas personlig
assistans samt daglig verksamhet i
avvaktan plats på korttidshem.
Söker ledig och lämplig bostad
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SID 3/3

170407
170412
170425

Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt

1

Bostad

Ej aktuellt

Resursbrist

1

Kontaktperson
Bostad
Bostad
Bostad

Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt

Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist

1
1

170530
170612
170502
170718
170724

1

Bostad
Kontaktperson
Bostad

kommunen.
Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist

1
1
1

Kunden har korttidsvistelse i
avvaktan på bostad
Kunden har korttidsvistelse i
avvaktan på bostad

Antal ej verkställda beslut (LSS) under perioden: 11
Antal kvinnor: 3
Antal män: 8
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