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Rapportering av ej verkstallda beslut enligt SoL och LSS 2017-12-31 fran 
Vard- och omsorgsnamnden 

Sammanfattning 
Rapporten avser aldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer mcd funktionsnedsattning enligt 
SoL och LSS. 

Beslutsforslag 
Vard- och omsorgsniimndens beslut 
1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Overlamna rapporten till Kommunfullmaktige och revisorerna. 

Bakgrund 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjansdagen (SoL) och enligt 28 f § lagen om sto d 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till Inspektionen for vard och omsorg (IVO) och 
revisorerna rapportera gynnande beslut som inte verkstallts inom tre manader fran beslutsdatum. 

Vard- och omsorgsnamnden ska aven lamna statistikrapport till Kommunfullmaktige over hur 
manga gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkstallts inom tre manader fran 
dagen for gynnande beslut. 

Forvaltningens slutsatser 
SoL 

- Det fanns fyra ej verkstallda beslut enligt So L att rapportera den 31 december 2017. 

- Tre beslut avser kontaktperson och ett beslut avser boendestod. Utforaren har pagaende 
rekrytering av kontaktpersoner. Det framkommer att tva av de enskilda har fatt erbjudanden om 
kontaktperson men att de har avbokat inplanerade introduktionsmoten. Beslutet om boendestod har 
alagts till en extern utforare da den enskilde har sarskilda behov. Utforaren har bekraftat 
bestallningen men inte kommit i kontakt med den enskilde, kontaktfdrsok pagar.. 

Det fanns sex avbrott i verkstallighet SoL att rapportera den 30 September 2017. 
- sex beslut avser hemtjanst dar kunderna tackat nej till insatser. 

LSS 
Det fanns nio ej verkstallda beslut enligt LSS att rapportera den 31 december 2017. 
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- Ire beslut avser bostad med sarskild sendee for vuxna. Tva av dc enskilda har erbjudits boende 
men tackat nej. D en tredje har sarskilda behov dar ljimplig verkstallighet inte funnits. Dialog fors 
med extern verksamhet som kan erbjuda lampligt boende under kvartal tre, 2018. Den enskilde har 
hittills fatt sina b ehov tillgodosedda genom beslut om HVB (SoL 4 kap § 1). 

-Tva beslut avser korttidsvistelse. I det forsta beslutet sa har den enskilde erbjudits insats men tackat 
nej. 171218 meddelade den enskilde att han ville ha insat sen. 
I det andra beslutet sa har den enskilde erbjudits korttidsvistelse men har tackat nej. 

-Ett beslut avser kontaktperson. Tilltankt kontaktperson finns, men familjen har inte gett nagon 
aterkoppling. 

Ett beslut avser avlosarservice. Pa grund av en olycka som intraffade hosten 2017 ville familjen 
awakta. De ska hora av sig nar behovet uppstar igen. 

-Tva beslut avser ledsagarservice. I de t forsta beslutet sa vill den enskilde awakta med insatsen pa 
grund av en olycka som intraffade hosten 2017. De ska hora av sig nar behovet uppstar igen. 
Gallande det andra beslutet sa avbrots verkstalligheten 1709030. Rekrytering pagar. 

Det fanns atta avbrott i verkstallighet LSS att rapportera den 31 december 2017. 
- Fem beslut avser ledsagarservice dar utforaren har pagaende rekiytering. 
- Tre beslut avser b itrade av kontaktperson. I ett av fallen sa har god man for den enskilde har 
meddelat att den enskilde inte langre har behov av insatsen och begart att insatsen avslutas den 4 
januari 2018. I de andra tva fallen sa pagar rekrytering. 

Susanne Faldt Sanna Andersson o Susanna i-^rdsel 

Enhetschef Enhetschef Enhetschef !/ Socialdirekt or  

Expedieras 

Kommun fullmakdge 
llevisorerna 
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