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Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 2020-I2-3I

Vård- och omsorgsnämndens beslut

'1. Anteckna rapporten till protokollet.

2. Oval-lämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning

Kommuner är skyldiga enligt '16 kap 6 f § SOL att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IV0) om beviljade insatser inte har verkställt senast tre månader efter beslut.

Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med funktions-

nedsättning enligt SoL och LSS. \

Nämnden ska även lämna en statistikmpport till Kommunfullmäktige och till kommunens
revisorer över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från

dagen för det gynnande beslutet. Nämnden ska på motsvarande sätt rapportera om en

insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. En gång per kvartal ska

nämnden också rapportera om kommunen har eller inte har individrapporter för det

aktuella kvartalet.

Per 2020-12-31 fanns totalt '14 ej verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Socialföwnltningens tjänsteutlåtande 2021-01-13

Förslag till beslut

'1. Anteckna rapporten till protokollet.

2. Overlämnn rapporten till Kommunfullmäkrige och kommunens revisorer.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt

Monica Kjellmuns (I.) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Kommunfulhnäktige

Kommunens revisorer

W'- Utdragsbestyrkande



Österåker

Socialförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 202I-0I-I 3

Diarienummer: VON 2020/0043

Rapport ej verkställda beslut enligt Social-

tjänstlagen (SoL) och Lagen med stöd och

service till vissa funktionshindrade (LSS) per

2020-I2-3I

Sammanfattning

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO)
om beviljade insatser enligt SoL och LSS inte har verkställts senast tre månader
efter beslut. 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 kommunens revisorer.

Bakgrund

Nämnden ska en gång per kvartal rapportera till Kommunfullmäktige och till

kommunens revisorer över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och
9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för det gynnande
beslutet. Nämnden ska på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits

och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Förvaltningens slutsatser

Enheten för vuxenstöd
Inom enheten för vuxenstöd finns inga ej verkställda beslut att rapportera för

perioden 2020-10-01- -12-31.

Enheten för äldre- och funktionsnedsatta

Inom enheten för stöd till äldre- och funktionsnedsatta rapporteras nio ej

verkställda beslut för perioden 2020-10-01 - -12-31. Dagverksamheterna är

stängda och även där är det några kunder som ej har påbörjat sin vistelse.

Hemtjänstinsatsen har utökats i form av social aktivitet eller promenad.
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Österåker

Tagg/:enlarm - ett ej ver/knä!!! Imlut

Har ej startat med anledning av att kunden ej har kunnat göra kopia av nycklar.

Särxki/t boende - ett ej verkxtä//t bes/ut

Kunden bor på särskilt boende i annan kommun och önskar avvakta med flytt till

Österåker tills smittläget har lugnat sig.

Vábce/Mrd- Dm ej verkxtä/lda bes/ut

Planering har gjorts för dessa tre personer men de har avböjt insatsen på grund av

corona covid-19. En ansöker på nytt när det blir aktuellt, en person vill starta efter

vaccination. En verkställighet avslutas då personen flyttat till särskilt boende.

Fá'nstertøäz't - tre
g'

verkställda bes/ut

Personerna har avböjt på grund av corona covid-19. Ansvarig handläggare

kontaktar kunderna för ev. avslut av verkställighet då hjälpen ej verkar vara

aktuell.

Enheten för stöd till barn och ungdom
Inom enheten för stöd till barn och ungdom rapporteras totalt fem ej verkställda

beslut avseende perioden 2020-10-01- - 12-31

9 JPM/é; 4 LÄS biträde av kontakzjberson

Ett barn/ familj har velat avvakta insatsen pga covid-19 och ett barn/ familj har

uteblivit från möten, förslag finns.

9 fpunkt 9U5 boytad med :ämêz'ld semitefå'r vuxna eller annan .rämêz'lt anpassad bostad

för vuxna

Personen har velat avvakta med insats på grund av skada.

9 _gym/4113 LSS 9 LMM/é! 3 /eølmgarxem'øe

Ett barn/ familj har fått erbjudande men tackat nej och vill avvakta. Ett

barn/ familj vill avvakta covid-19.

9 5punkt 6 LSS korttidm'xle/Je utanför det egna hemmet

Avser ett barn/ familj och är inte aktuellt på grund av annan insats.

9 5punkt 7 korttz'dsti//gmför sko/ungdom över 72 år utmylör det egna hemmet i am/øttm'ng till

;ko/dagen Mim under lov

Avser ett barn/ familj som vela avvakta med insatsen.



Österåker

Susanna Kiescl

Socialdircktör

Erica Sundberg

Enhetschef Barn- och unga

Expedieras

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Susanne Fäldt

Enhetschef äldre- och

funkdonsnedsatta
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