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Sammanträdesprotokoll för Vård- och o msorgsnämnden 2019-01-22 

VON § 1:9 Dnr. VON 2018/0039-739 

Rapportering av ej ve rkställda beslut Vård- och omsorgsnämnden 
per 2018-12-31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Anteckna tapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård o ch 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 funktions
nedsättning enligt SoL och LSS. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-01-09. 

Förslag till beslut 
Monika Kjel lman (L) yrkar bifall till Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande: 

1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Monica Kjellmans (I.) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 

J.W. 4-T~ 
Justerandes signaturer 

Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2019-01-09 
Dnr VON 2018/0039 

Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag en 
med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 2018-12-31 

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 omsotgsnämnden beslut 
1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

Bakgrund 
Nämnden ska även lämna en statistikrapport till Kommunfulknäktige 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. En gång per kvartal ska 
nämnden också rapportera om kommunen har eller inte har individrapporter för det aktuella 
kvartalet 

Förvaltningen rapporterar 

Enheten för vuxenstöd 
Det fanns två ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 31 december 2018 på enheten för 
vuxenstöd. Samtliga beslut avser kontaktperson. Utföraren har pågående rekrytering. 

LSS 
Det fanns två ej verkställda beslut enligt LSS, båda besluten avser bostad med särskild service för 
vuxna. Bägge har erbjudits boenden i och utanför kommunen men har tackat nej. Den ene får behov 
tillgodosedda genom placering på HVB. Den andre har insatser i form av korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet på deltid samt daglig verksamhet. 

Enheten för äldre- och funktionsnedsatta 
Enheten rapporterar 13 beslut med avbruten verkställighet gällande hemtjänst. Orsak till avbruten 
verkställighet är att kunder inte vill ta em ot insatserna som städning. Flera har också avsagt sig hjälp 
och vill vänta med insatserna som ofta är serviceinsatser. Vidare finns det tre stycken ej verkställda 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

beslut gällande dagverksamhet. En av kunderna flyttar in på särskilt boende medan två inte har 
böljat sin dagverksamhet på grund av ohälsa. 

Enheten för barn- och unga 
Enheten har två ej verkställda beslut. Det första avser kontaktperson vilket personen har blivit 
erbjuden men tackat nej. Det andra avser avlösarsemce där insatsen inte har inte kunna erbjudas på 
så vis som personen vill ha den verkställd. 

Det finns en avbruten verkställighet som avser avlösarservice och det är på grund av att avlösaren 
har slutat. 

C7 Susanna fviesel 
Socialdirektör 

Fredrika Riahi Löfdahl 
tf. Enhetschef 

Susanne Fäldt 
Enhetschef 

Erica Sundberg 
Enhetschef 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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