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Rapportering Ej verkställda beslut kvartal 2, 2018
Förslag till beslut

1. överlämna nedanstående rapport till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden ska enligt lag lämna uppgifter till kommunfullmäktige,
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorerna angående hur många
gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader alternativt verkställts men avbrutits och inte åter
verkställts inom tre månader.
I dagsläget finns 18 beslut som inte har verkställts, alternativt avbrutits och inte
verkställts igen inom tre månader, och som fördelar sig enligt följande:
LSS-beslut
En person har beviljats bostad, erbjudits bostad i Strängnäs men tackat nej,
liksom till erbjudande om extern placering. Två personer har beviljats
kontaktperson, blivit erbjudna kontaktperson, tackat nej eller ännu inte besvarat
erbjudandet.
SoL-beslut funktionsnedsatta
Fyra personer väntar på att få kontaktperson. En har uteblivit från möte med
tilltänkt kontaktperson. För övriga har det inte funnits lämpliga uppdragstagare.
SoL-beslut IFO
Två personer har beviljats bostad, men tackat nej, eller inte kommit på bokade
möten, varför besluten har upphävts och kommer att kunna avslutas efter
överklagningstiden utgång.
Två personer väntar på familjehemsplacering, två på kontaktperson och fem på
kontaktfamilj. För alla dessa, utom i ett fall där den enskilde tackat nej till
erbjudande, saknas lämpliga uppdragstagare.
SoL-beslut ÄO
Ingen har fått vänta längre än tre månader på särskilt boende eller andra insatser
inom äldreomsorgen.
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunen kan få betala en sanktionsavgift om den dröjt oskäligt länge med att
verkställa ett beslut.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Ej verkställda beslut följs upp en gång i kvartalet för rapport till fullmäktige, IVO
och revisorerna.
Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Agneta von Schoting
Socialchef

Barbro Ernald
Verksamhetscontroller

Annika Jungklo
Administration, planering
och utvecklingschef

