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Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS– kvartal 2 2018 (SN
2018.091)
Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att:
- socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige och
revisorerna.
Ärendebeskrivning

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. 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. Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige.
Rapportering ska ske en gång per kvartal. SoL Socialförvaltningen har fyra (4) icke
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
för andra kvartalet 2018. LSS Socialförvaltningen har tolv (12) icke verkställda beslut enligt 9
§ punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet
2018.

Yrkanden

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att:
- socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige och
revisorerna.
Beslutsgång

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag

1. Rapportering av icke verkställda beslut - kvartal 2
2. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS Kvartal 2 2018
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Tjänsteskrivelse
Rapportering av icke verkställda beslut
SoL och LSS– kvartal 2 2018
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige
och revisorerna.
Ärendet i korthet
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.
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.
Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige.
Rapportering ska ske en gång per kvartal.
SoL
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2018.
LSS
Socialförvaltningen har tolv (12) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS
att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2018.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2018-08-10, Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS
kvartal 2 2018.
2. Underlag icke verkställda beslut SoL och LSS 2018, kvartal 2 2018

186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

213

VALLENTUNA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

FÖRVALTING

2018-08-10
DNR SN 2018.091
SID 2/2

David Gyllenstråle
Tf. Socialchef

Maria Cameron Tf. myndighetschef

______________________
Ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Revisorerna

214

2018-08-10
SID 1/4

RAPPORT ICKE VERKSTÄLLDA BESLUT KVARTAL 2 2018
Rapport icke verkställda beslut SoL Barn och familj
Beslutsdatum

Kvinna

171130

Man

Typ av bistånd

1

Familjebehandlare

Datum för avbrott
i verkställighet
Ej aktuellt

Skäl till att beslutet ej verkställts

Åtgärder som vidtagits för att
verkställa beslutet

Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2018-03-22.
Tackat nej till en familjebehandlare, då de ville ha en
specifik.

Antal icke verkställda beslut (SoL Barn och familj) under perioden: 1
Antal kvinnor: 0
Antal män: 1

Rapport icke verkställda beslut SoL Äldreomsorg
Beslutsdatum

Kvinna

171201

180223

1

180326

1

Man

Typ av bistånd

1

Permanent
bostad
Permanent
bostad
Permanent
bostad

Datum för avbrott
i verkställighet
Ej aktuellt

Ej aktuellt
Ej aktuellt

Skäl till att beslutet ej verkställts
Tackat nej till erbjudet boende 2018-01-29 och 201803-19. Återtagit ansökan 2018-05-14 och ångrar
återtagandet 2018-05-31, står åter i kö.
Tackat nej till erbjudet boende 2018-04-09 och 201805-02.
Tackat nej till erbjudet boende 2018-04-17 och 201805-02. 2018-06-02 stämdes av ifall ansökan
fortfarande var aktuell, vilket den var.

Antal icke verkställda beslut (SoL Äldre) under perioden: 3
Antal kvinnor: 2
Antal män: 1
VERKSAMHETENS NAMN
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Åtgärder som vidtagits för att
verkställa beslutet
Andra insatser: Hemtjänst personlig
omvårdnad, dagverksamhet o
turbundna resor
Kunden bor fn i Lund.
Andra insatser: Hemtjänst och
trygghetslarm.
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Rapport icke verkställda beslut LSS
Beslutsdatum

Kvinna

161128

1

Man

Typ av
bistånd

Bostad

Datum för
avbrott
i
verkställighet
Ej aktuellt

170317

1

Bostad

Ej aktuellt

170412

1

Kontaktperson

Ej aktuellt

170425

1

Bostad

Ej aktuellt

170612

1

Kontaktperson

Ej aktuellt

170718

1

Bostad

Ej aktuellt

Skäl till att beslutet ej verkställts

Åtgärder som vidtagits för att
verkställa beslutet

Saknas lediga platser i gruppbostad (GRB) och
serviceboende (SB) i Vallentuna kommun samt även
svårt utanför kommunen – dels pga bostadsbrist i
allmänhet och dels pga att kommuninvånarna inte vill
flytta från sin kommun.
Saknas lediga platser i GRB och SB i Vallentuna
kommun samt även svårt utanför kommunen – dels pga
bostadsbrist i allmänhet och dels pga att
kommuninvånarna inte vill flytta från sin kommun.
Blivit erbjuden KP samt haft första möte. Pga att den
enskilde varit bortrest under en längre tid har insatsen
inte kunnat verkställas ännu.
Saknas lediga platser i GRB och SB i Vallentuna
kommun samt även svårt utanför kommunen – dels pga
bostadsbrist i allmänhet och dels pga att
kommuninvånarna inte vill flytta från sin kommun.
Resursbrist, dels varit brist på den som rekryterar och
dels brist att hitta rätt KP.

Erbjudit bostad utanför
kommunen 2017-11-29, avböjde
207-12-07. Erbjudit bostad utanför
kommunen 2018-06-13.
Avböjde 2018-06-13.
Väntar in nybyggt boende i
Vallentuna centrum som beräknas
stå klart dec 2018.

Saknas lediga platser i GRB och SB i Vallentuna
kommun samt även svårt utanför kommunen – dels pga
bostadsbrist i allmänhet och dels pga att

Söker ledig och lämplig bostad
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Erbjudits bostad utanför
kommunen 2018-06-13. Avböjde,
2018-06-13.
Svårt att rekrytera till
arvodesuppdrag, ber rekryteraren
att prioritera detta uppdrag.
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170724

170912

1

1

Bostad

Ej aktuellt

Bostad

Ej aktuellt

171031

1

Bostad

Ej aktuellt

170815

1

Bostad

Ej aktuellt

180206

1

Bostad

Ej aktuellt

180306

1

Bostad

Ej aktuellt

kommuninvånarna inte vill flytta från sin kommun.
Saknas lediga platser i GRB och SB i Vallentuna
kommun samt även svårt utanför kommunen – dels pga
bostadsbrist i allmänhet och dels pga att
kommuninvånarna inte vill flytta från sin kommun.
Saknas lediga platser i GRB och SB i Vallentuna
kommun samt även svårt utanför kommunen – dels pga
bostadsbrist i allmänhet och dels pga att
kommuninvånarna inte vill flytta från sin kommun.
Saknas lediga platser i GRB och SB i Vallentuna
kommun samt även svårt utanför kommunen – dels pga
bostadsbrist i allmänhet och dels pga att
kommuninvånarna inte vill flytta från sin kommun.
Saknas lediga platser i GRB och SB i Vallentuna
kommun samt även svårt utanför kommunen – dels pga
bostadsbrist i allmänhet och dels pga att
kommuninvånarna inte vill flytta från sin kommun.
Saknas lediga platser i GRB och SB i Vallentuna
kommun samt även svårt utanför kommunen – dels pga
bostadsbrist i allmänhet och dels pga att
kommuninvånarna inte vill flytta från sin kommun.
Saknas lediga platser i GRB och SB i Vallentuna
kommun samt även svårt utanför kommunen – dels pga
bostadsbrist i allmänhet och dels pga att
kommuninvånarna inte vill flytta från sin kommun.

Antal icke verkställda beslut (LSS) under perioden: 12
Antal kvinnor: 2
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Söker ledig och lämplig bostad

Söker ledig och lämplig bostad

Söker ledig och lämplig bostad

Söker ledig och lämplig bostad
Förhandsbesked

Söker ledig och lämplig bostad

Söker ledig och lämplig bostad
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Antal män: 10
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