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Sammanträdesprotokoll för Värd- och omsorgsnämnden 2017-08-29 

VON § 7:6 Dnr. VON 2017/0043 

Rapport ej verkställda beslut per 2017-06-30 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Notera rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstiagen (SoL) och enligt 28 f § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshiiidrade (LSS) att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och revisorerna rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. 

Vård- och omsorgsnämnden ska även lämna statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för gynnande beslut. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-07-31. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialförvaltningens besluts förslag innebärande 
att notera rapporten till protokollet och överlämna rapporten til1 Kommunfullmäktige och 
revisorerna. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (I<D), 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunfullmäktige 
- Kommunens revisorer 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyr kände 



fjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2017-07-31 
Dnr 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2017-06-30 från 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt 
SoL och LSS. 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Bakgrund 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f § lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till Inspektionen för vård och omsorg (TVO) och 
revisorerna rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Vård- och omsorgsnämnden ska även lämna statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för gynnande beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
SoL 

Det fanns sju ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 30 juni 2017. 
Ett beslut om särskilt boende. Den enskilde tackade först nej till erbjudandet men beslutet 
kunde verkställas 2017-07-03. 
Ett beslut om dagverksamhet. Sökande har valt att inte börja pga av ohälsa. 
Fem beslut om kontaktperson. Lämplig person har inte varit möjlig att finna. 

LSS 
Det fanns sju ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 30 juni 2017. 
- Två beslut avser avlösarservice i hemmet. Rekrytering pågår i ett och ett är verkställt under juli 
månad. 
- Två beslut avseende ledsagarservice i hemmet. Rekrytering pågår i ett och ett är verkställt under juli 
månad. 
- Tre beslut avser bostad vuxna. De enskilda har tackat nej till erbjudande. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Det fanns fyra avbrott i verkställighet SoL att rapportera den 30 juni 2017. 
- Tre beslut avser hemtjänst där kunderna tackat nej till insatserna. 

Ett beslut avser kontaktperson. Ny lämplig person har inte varit möjlig att finna. 

S—-fiui1 
Susanne Fäldt 

Enhetschef 

JLeaf Söderholm 

Enhetschef 

Erica Sundberg 

Enhetschef 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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