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VON § 4:9 Dnr. VON 2018/0039-}#^ 

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag en 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom Vård -
och omsorgsnämndens verksamhet per den sista mars 201 8 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för våld och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt SoL och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut. R apporten 
avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL 
och LSS. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-04-10. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialfö rvaltningens beslutsförslag innebärande: 

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

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Tjänsteutlåtande 
P Österåker 

Socialförvaltningen 
Birgitta Eriksson 

Datum 2018-04-10 
Dnr VON 2018/0039 J 

Till Vård- och omsorgsnämnden 

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom Vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet per den sista mars 2018 

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 pers oner med funktionsnedsättning enligt SoL och I-SS. 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämnden beslut 
1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

Bakgrund 
Nämnden ska även lä mna en statistikrapport till Kommu nfullmäktige 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 också ra pportera 
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 
Per den sista mars 2018 fanns tre ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera från enheten för 
vuxenstöd. Samtliga beslut avser kontaktperson. Utföraren har pågående rekrytering av 
kontaktpersoner. Det framkommer att de enskilda har fått erbjudanden om kontaktperson men de 
har avbokat inplanerade introduktionsmöten. Ett av besluten kommer att verkställas i närtid. Inom 
enheten för vuxenstöd fanns en avbruten verkställighet som avser kontaktperson, rekrytering pågår. 

Enligt LSS fanns tre ej verkställda beslut att rapportera. Samtliga beslut avser bostad med särskild 
service för vuxna. En person har erbjudits boenden i och utanför kommunen men har tackat nej. 
Den andra personen har erbjudits boende och initialt tackat ja, verkställighet planeras i närtid. 
Person nummer tre har särskilda behov där lämplig verkställighet inte funnits. Dialog förs med 
extern verksamhet som kan erbjuda lämpl igt boende under kvartal tre, 2018. Den enskilde har hittills 
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Tjänsteutlåtande 
O Österåker 

fått sina behov tillgodosedda genom beslut om HVB (SoL 4 kap § 1). Det fanns två avbrott i 
verkställighet, båda besluten avser ledsagarservice där utföraren har pågående rekrytering. 

Enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Två beslut inom särskilt boende har inte verkställts under perioden. En ansökan är återtagen och 
den andra ansökan verkställdes under mars då personen tidigare tackat nej til l erbjuden plats. Ett 
beslut om dagverksamhet enligt SoL har inte verkställts inom perioden dån personen flyttade in på 
ett boende istället. Ett beslut om v äxelvård enligt SoL har inte verkställts. Insatsen verkställdes den 
28 mars 2018. Inom enheten rapporteras avbruten verkställighet avseende 13 beslut. 

Enheten för barn- och unga 
Två beslut om korttidsvistelse och ett beslut om avlösarservice och korttidsvistelse har inte 
verkställts inom perioden. Familjen har varit tveksamma till om de vill ha insatsen men har nu 
meddelat att de vill ha insatsen och kommer själva kontakta korttidshemmet. Den andra familjen har 
erbjudits insatsen men inte velat ha utformningen av verkställigheten. Avseende beslut om 
avlösarservice och korttidsvistels har familjen tackat nej till flera utförare, uppdraget annonseras nu i 
en tidning. 

Två beslut avser kontaktperson. I det ena beslutet har familjen inte svarat på samtal gällande insatsen 
men har nu meddelat att de önskar den. Det andra beslutet har inte kunnat verkställas på grund av 
att man inte fått tag på lämplig utförare. 

En person har fått beslut om bostad för vuxna men har inte blivit erbjuden någon. 

Sanna Kjellin Andersson 
Enhetschef I 

'SuSMm Ivfésel 
Socialdirektör 

Susanne Fält 
Enhetschef Enhetschef 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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