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Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 202I-O6-30
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

2.

Anteckna .rapporten till protokollet.
Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens

revisorer.

Sammanfattning

Nämnden ska

en gång per kvartal rapportera till Kommunfullmäktige och till kommunens
många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 LSS som inte

revisorer över hur
verkställts

inom

motsvarande
månader.

tre

sätt

§

månader

rapportera

Per 2021-06-30 fanns

dagen för det gynnande beslutet. Nämnden ska på
en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom

från

om

totalt två ej verkställda beslut

och sex med avbruten

tre

verkställighet att

rapportera.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-16.

Förslag

till

beslut

Monica Kjellman

(L) yrkar bifall

1.

Anteckna rapporten

2.

Överl'ámna rapporten

1:'11

till

socialförvaltningens beslutsförslag innebärande

protokollet.

till

Kommunfullmäktige och kommunens

revisorer.

Propositionsordning

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

enligt

Exped e ras
i

Kommunstyrelsen

Kommunens

(i tig..

ag_

revisorer

)/

Justerandes sigh'aturer

Utdragsbestyrkande

'i'

Österåker
Vård- och omsorgsnämnden

Socialförvaltningen

Datum: 2021-08- 6
Diarienummer: VON 202I10030
I

Rapport

verkställda beslut enligt Social-

ej

tjänstlagen (SoL)

service

till

och Lagen med stöd och

vissa funktionshindrade (LSS) per

202 -06-30
I

Sammanfattning

Kommuner

om

är skyldiga att

anmäla

beviljade insatser enligt

efter beslut.

med

till

Inspektionen för Vård och omsorg (IVO)

SoL och LSS

inte har verkställts senast tre månader.

Rapporten avser äldreomsorg

funktionsnedsättning enligt

enligt

SoL och omsorg

till

personer

SOL och LSS.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.

Anteckna rapporten

2.

Överlämna rapporten

till

protokollet.

till

Kommunfullmäktige och kommunens

revisorer.

Bakgrund

Nämnden ska en gång per kvartal rapportéra till Komnmnfullmäktige 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 ñnns

inga

ej

verkställda beslut att rappm'tem för

perioden 2021«O4-01 m 2021-06-30.

och funktionsncdsatta

Enheten

för stöd

Avbruten

verkställighet rapporteras

att

till

behovet upphört

Österåkers

kommun

|

äldre-

eller att

Hackstavägen 22

|

i

sex hemtjänstärcnden. Orsak

kunderna

l84 86 Åkersberga

vil]

avvakta

med

Telefon 08-540 SID 00
I

till

avbrottct är

insatserna av olika

servicecenter@osteraker.se
|

skäl..

|

österåkerse

«

Österåker
Enheten
Ett beslut

för stöd

till

barn och

om

ledsagarservice

om

avlösarservice

ej

ungdom
verkställt då

personen inte har velat ha utsedd

ledsagare.

Ett beslut

ej

verkställt

då personen inte har kunnat erbjudas

insatsen på grund av brist på resurser gällande avlösarc.

Åsa Lundgren
tf Socialdirektöt

Erica Sundberg

Susanne Fäldt

Enhetschef barn- och ungdom

Enhetschef äldre- och funktionsnedsatta

Sanna

Kjellin

Andersson

Enhetschef vuxenstöd

Expedieras

Kommun fullmäktige
Kommunens

revisorer.
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