ÖSTERÅKERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2013-03-20

AU §6:15

Dnr. KS 2012/0160-739

Utdrag: akten, KS
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Ärende
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) och
enligt 28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till
Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Vård- och omsorgsnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 §
LSS som inte verkställts inom tre månader får dagen för gynnande beslut.
Tidigare beredning
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-07.
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-02-26, § 49.
- Socialförvaltningens tjänsteutiåtande daterad 2013-02-18.
Yrkande
Michaela Fletcher Sjöman (NI) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag
innebärande att Kommunfullmäktige noterar Vård- och omsorgsnämndens rapport,
Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten finns sjutton (17) ej
verkställda beslut enligt socialtjänsdagen (SoL) per den 31 december 2012. Femton
(15) beslut avser särskilt boende och två (2) beslut avser växelvårdsboende samt att
Kommunfullmäktige noterar också att det enligt rapporten finns fyra (4) ej
verkställda beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS). Tre (3) beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut
avser avlösarservice.
Propositionsordning
Ordföranden frågar om arbetsutskott beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M)
yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige noterar Vård- och omsorgsnämndens rapport.
2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten finns sjutton (17) ej
verkställda beslut enligt socialtjänsdagen (SoL) per den 31 december 2012. Femton
(15) beslut avser särskilt boende och två (2) beslut avser växelvårdsboende.
Forts.
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3. Kommunfullmäktige noterar också att det enligt rapporten finns fyra (4) ej
verkställda beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS). Tre (3) beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut
avser avlösarservice.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Österåker
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Tjänsteutlåtande
2013-03-07

Kommunkansliet
Fredrik Zethraeus

Dnr KS 2012/0160-739

Till Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås Kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige noterar Vård- och omsorgsnämndens rapport.
2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten finns sjutton (17) ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2012. Femton
(15) beslut avser särskilt boende och två (2) beslut avser växelvårdsboende.
2. Kommunfullmäktige noterar också att det enligt rapporten finns fyra (4) ej
verkställda beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS). Tre (3) beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut avser
avlösarservice.

Redogörelse för ärendet
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till Socialstyrelsen
och revisorerna rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.
Vård- och omsorgsnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte
verkställts inom tre månader får dagen för gynnande beslut.

Förvaltningens slutsatser
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra.
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Österåker
Tidigare beredning
- Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2013-02-26, § 49.
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-02-18.

Staffan Enquist
Tf. Kommundirektör

eter Fr
Kanslicnef

oÖsteråker
Sammanträdesprotokoll
Vård- och omsorgsnämnden 2013-02-26

VON § 49
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VON 2012/0056-739

Utdrag: I<F, akt

Kvartalsrapport 4 år 2012 av ej verkställda beslut från Vård- och
omsorgsnämnden
Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med funktionsnedsättning
enligt SoL och LSS. Det fanns sjutton ej verkställda beslut enligt SoL och fyra ej verkställda
beslut enligt LSS per den 31 december 2012.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande 2013-02-18

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. anteckna rapporten till protokollet
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande
2013-02-18

Biståndsenheten
Sigbritt Sundling

Dnr VON 2013/0012
/ t--T

Till Vård- och omsorgsnämnden

Kvartalsrapport 4 år 2012 av ej verkställda beslut från
Vård- och omsorgsnämnden
Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med
funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. anteckna rapporten till protokollet
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige

Redogörelse för ärendet
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28
f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till
Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum.
• ,,
Vård- och omsorgsnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport
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
Det fanns sjutton ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 december 2012
Femton beslut avser särskilt boende och två beslut avser växelvårdsboende.
Det fanns fyra ej verkställda beslut enligt LSS per den 31 december 2012
Tre beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut avser
avlösarservice.
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® Österåker
SoL
Kvinna född 1943 beslut särskilt boende 2012-05-07. Erbjuden lägenhet men tackat
nej 2012-09-24. Väntar på nytt erbjudande.
Kvinna född 1922 beslut särskilt boende 2012-06-19. Flyttat till särskilt boende
2013-01-08.
Kvinna född 1926 beslut särskilt boende 2012-06-19. Flyttat till särskilt boende
2013-01-21.
Man född 1923 beslut särskilt boende 2012-06-20. Flyttat till särskilt boende
2012-01-25.
Kvinna född 1922 beslut särskilt boende 2012-07-25. Flyttat till särskilt boende
2013-01-02.
Kvinna född 1929 beslut växelvårdsboende 2012-08-03. Tackat nej till erbjuden plats
2013-01-22
Kvinna född 1927 beslut särskilt boende 2012-08-16. Erbjuden lägenhet men tackat
nej 2012-09-26. Väntar på särskilt boende i Danderyd.
Kvinna född 1938 beslut särskilt boende 2012-08-22. Flyttat till särskilt boende
2012-01-15.
Man född 1936 beslut särskilt boende 2012-08-22. Ej kunnat erbjudas boende,
saknas ledig lägenhet.
Man född 1930 beslut särskilt boende 2012-08-22. Ej kunnat erbjudas boende,
saknas ledig lägenhet.
Man född 1917 beslut särskilt boende 2012-08-23. Ej kunnat erbjudas boende,
saknas ledig lägenhet.
Man född 1937 beslut särskilt boende 2012-08-27. Ej kunnat erbjudas boende,
saknas ledig lägenhet.
Kvinna född 1921 beslut särskilt boende 2012-09-04. Ej kunnat erbjudas boende,
saknas ledig lägenhet.
Kvinna född 1927 beslut särskilt boende 2012-09-09. Ej kunnat erbjudas boende,
saknas ledig lägenhet.
Man född 1921 beslut särskilt boende 2012-09-12. Flyttat till särskilt boende
2013-01-23.

,
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0 Österåker
Kvinna född 1928 beslut särskilt boende 2012-09-14. Ej kunnat erbjudas boende,
saknas ledig lägenhet.
Kvinna född 1929 beslut växelvårdsboende 2012-09-19. Avliden 2012-12-30.

LSS
Man född 1992 beslut om bostad med särskild service för vuxna 2012-01-24. Ej velat
flytta när olika boenden föreslagits. Beslutet avslutat 2013-02-01.
Pojke född 1905 beslut om ledsagarservice 2012-03-16. Beslutet ej verkställt, är
avslutat i överenskommelse med vårdnadshavarna 2013-01-04.
Kvinna född 1992 beslut om bostad med särskild service för vuxna 2012-08-10.
Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.
Man född 1991 beslut om bostad med särskild service för vuxna 2012-08-21.
Ej kunnat erbjudas boende, saknas ledig lägenhet.

Beslut bör delges
Kommunful Imäktige
Akl

Anne Simmasgård
Socialchef

Si^britt Sundling
*"7
Enhetschef biståndsenheten

