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Socialnämnden

Rapportering Ej verkställda beslut kvartal 2, 2017
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
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 15 beslut som inte har verkställts inom tre månader och som
fördelar sig enligt följande:
LSS-beslut
Fem personer har beviljats boende på gruppbostaden Vesslan och besluten har
tagits mer än tre månader innan inflyttning (1 september 2017) vilket innebär att
tidsgränsen för verkställighet har överskridits. Ytterligare en person har beviljats
bostad, vilket ännu inte kunnat verkställas. En familj väntar på att få avlastning
för sitt barn hos en familj och är tills dess erbjuden avlastning på korttidshem. En
person väntar på att få kontaktperson.
SoL-beslut funktionsnedsatta
En person har beviljats boende och har en ledig plats på ett gruppboende till sitt
förfogande, men vill inte flytta från den kommun där denne för närvarande är
placerad.
SoL-beslut IFO
Fem personer väntar på att få kontaktpersoner, vilket tagit tid då det saknas
lämpliga uppdragstagare. För en person som beviljats individuellt stöd har
verkställighet dröjt p.g.a. att denne varit inlagd på sjukhus. Det är ingen som
väntar på bostad.
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SoL-beslut ÄO
En äldre person som beviljats dagverksamhet har fått vänta i mer än tre månader,
men beslutet är nu verkställt. För övrigt är det inga som väntar på särskilt boende
eller andra insatser inom äldreomsorgen.
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

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

Inga handlingar bifogas.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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