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Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2017-10-24 

VON § 9:6 Dnr. VON 2017/0043 

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 

Sammanfattning 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänsdagen (SoL) och enligt 28 f § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (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 2017-10-09. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande: 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
Kommun fullmäktige 
Kommunens revisorer 
Akten 

2017-09-30 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Anteckna rapporten till protokollet. 

2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



steråker 
Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2017-10-09 
Dnr 2017/0043 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 2017-09-30 

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

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Anteckna rapporten till pro tokollet. 
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 til l vissa funktionshindrade (LSS) att til l Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
revisorerna rapportera gynnande beslu t som inte verkställts inom tre månader från be slutsdatum. 

Vård- och omsorgsnämnden ska äv en lämna staUstikrapport dll Kommunfullmäktige över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre må nader från 
dagen för gynnande besl ut. 

Förvaltningens slutsatser 
SoL 

Det fanns fem ej ver kställda beslut enligt SoL att rapportera den 30 september 2017. 
Ett beslut om dagverksamhet. Den enskilde tack ade först nej på grund av ohälsa. 
Ett beslut om hemtjänst . Sökande har tackat nej till insatser. 
Ett beslut om sysselsättning. Svårigheter att hitta lämplig utförare. Planerad verkställighet 
fr o m 1 november 2017. 
Två beslut om kontaktperson. Rekr ytering pågår. 

Det fanns sex ej v erkställda beslut enligt LSS att rapportera den 30 september 2017. 
- Fyra bes lut avser bostad vuxna. Tre av de enskilda har tac kat nej ti ll erbjudande. Och en har tac kat 
ja till erbjudande den 5 oktober 2017. 
- Två beslut avser ledsagning och avlösare för samma person. Där h ar föräldrarna inte medverkat till 
utredningen genom att de har st ällt in bokade möten varpå rek ryteringsprocessen har avstannat. 
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LSS 
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steråker 
Tjänsteutlåtande 

Det fanns tolv avbrott i verkställighet SoL att rapportera den 30 september 2017. 
Åtta beslut avser hemtjänst där kunderna tackat nej till insatserna. 
Ett beslut avser ledsagning. 
Två beslut avser ledsagarservice. 

Susanne Fäldt 

Enhetschef 

Sanna Andersson 

Enhetschef 

Erica Sundberg 

Enhetschef 

Supnna Kiesel 

ocialdireKtör 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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