
Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-24 

VON § 1:4 Dnr. VON 2016/0047 - >39 

Rapportering av ej verkställda beslut Vård- och omsorgsnämnden 
per 2016-12-31 

Sammanfattning 
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 (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. 

Det fanns fyra ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 31 december 2016. Två 
beslut avser trygghetslarm och två kontaktperson. Det fanns femton ej verkställda beslut enligt 
LSS att rapportera den 31 december 2016. Fyra beslut avser bostad med särskild service för 
vuxna, av dessa har tre personer har tackat nej till olika erbjudanden inom kommunen eller 
utanför kommunen, ett beslut avser bostad med särskild service för barn eller ungdomar, två 
beslut avser korttidsvistelse, ett beslut avser daglig verksamhet, två beslut avser avlösarservice, 
fyra beslut avser ledsagarservice och ett beslut avser kontaktperson. Det fanns dessutom fyra 
avbrott i verkställighet LSS att rapportera den 31 december; ett beslut gäller daglig verksamhet 
och tre gäller kontaktperson. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-01-05. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Vård- och 
omsorgsnämnden att anteckna informationen till protokollet och överlämnar 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 
- Kommunfullmäktige 
- Revisorerna 

Akten 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

P Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2017-01-05 
Dnr VdN äölb/oo^^ ~ ) 3<) (?) 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2016-12-31 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 (IVO) och 
revisorerna rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Vård- och omsorgsnämnden ska även lämna stadstikrapport 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 fyra ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 31 december 2016. 

Två beslut avser trygghetslarm. Den enskilde har tackat nej. En har återtagit ansökan. 
Två beslut avser kontaktperson. Saknats lämplig uppdragstagare. Det ena beslutet har verkställt i 

november. 

LSS 
Det fanns femton ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 31 december 2016. 

Fyra beslut avser bostad med särskild service för vuxna. Tre personer har tackat nej till olika 
erbjudanden inom kommunen eller utanför kommunen. Ett beslut har verkställts. 
- Ett beslut avser bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Beslutet kommer inte att 
verkställas då annan insats pågår och behovet därmed upphört. 

Två beslut avser korttidsvistelse. Tillgången till platser på helger är begränsad, berörd har fått 
erbjudanden om alternativ vardagar. Ett barn väntar på korttidsvistelse i familjehem. 
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- Ett beslut avser daglig verksamhet, erbjudanden har lämnats. 
- Två beslut avser avlösarservice. Dialog pågår med en familj kring rekrytering. Ett beslut kommer 
inte att verkställas då annan insats nu pågår och behovet därmed har upphört. . 

Fyra beslut avser ledsagarservice. Rekrytering pågår. En familj har valt att avvakta. Två beslut är 
verkställda. 

Ett beslut avser kontaktperson. Rekrytering pågår. 

Det fanns fyra avbrott i verkställighet LSS att rapportera den 31 december. Ett beslut gäller daglig 
verksamhet och tre gäller kontaktperson, av dessa är ett verkställt. Dialog pågår med övriga om när 
det är lämpligt att starta om insatsen. 

/ A A Susanna Kjii^cl—[ 
Social d|tektör 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 

Sigbritt Sundling 
Stabschef 
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