
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2018-01-23 

Österåker 3c 
VON §1:8 Dnr. VON 2017/0043 

Rapportering av ej verkställda beslut Vård- och omsorgsnämnden 
per 2017-12-31 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enlig t 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. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-01-08. 

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

1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna 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 
Kommunens revisorer 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2018-01-08 
Dnr 

Rapportering av ej ve rkställda beslut enligt SoL och L SS 2017-12-31 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 fu nktionshindrade (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. 

Förvaltningens slutsatser 
SoL 

Det fanns fyra ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 31 december 2017. 

- Tre beslut avser kontaktperson och ett beslut avser boendestöd. Utföraren har pågående 
rekrytering av kontaktpersoner. Det framkommer att tvä av de enskilda har fått erbjudanden om 
kontaktperson men att de har avbokat inplanerade introduktionsmöten. Beslutet om boendestöd har 
ålagts till en extern utförare då den enskilde har särskilda behov. Utföraren har bekräftat 
beställningen men inte kommit i kontakt med den enskilde, kontaktförsök pågår.. 

Det fanns sex avbrott i verkställighet SoL att rapportera den 30 september 2017. 
sex beslut avser hemtjänst där kunderna tackat nej till insatser. 

LSS 
Det fanns nio ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 31 december 2017. 
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5 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

- Tre beslut avser bostad med särskild service för vuxna. Två av de enskilda har erbjudits boende 
men tackat nej. Den tredje har särskilda behov där lämplig verkställighet inte funnits. Dialog förs 
med extern verksamhet som kan erbjuda lämpligt boende under kvartal tre, 2018. Den enskilde har 
hittills fått sina behov tillgodosedda genom beslut om HVB (SoL 4 kap § 1). 

-Två beslut avser korttidsvistelse. I det första beslutet så har den enskilde erbjudits insats men tackat 
nej. 171218 meddelade den enskilde att han ville ha insatsen. 
I det andra beslutet så har den enskilde erbjudits korttidsvistelse men har tackat nej. 

-Ett beslut avser kontaktperson. Tilltänkt kontaktperson finns, men familjen har inte gett någon 
återkoppling. 

Ett beslut avser avlösarservice. På grund av en olycka som inträffade hösten 2017 ville familjen 
avvakta. De ska höra av sig när behovet uppstår igen. 

-Två beslut avser ledsagarservice. 1 det första beslutet så vill den enskilde avvakta med insatsen på 
grund av en olycka som inträffade hösten 2017. De ska höra av sig när behovet uppstår igen. 
Gällande det andra beslutet så avbröts verkställigheten 1709030. Rekrytering pågår. 

Det fanns åtta avbrott i verkställighet LSS att rapportera den 31 december 2017. 
- Fem beslut avser ledsagarservice där utföraren har pågående rekrytering. 
-Tre beslut avser biträde av kontaktperson. I et t av fallen så har god man för den enskilde har 
meddelat att den enskilde inte längre har behov av insatsen och begärt att insatsen avslutas den 4 
januari 2018. I de andra två fallen så pågår rekrytering. 

X 
Susanne Fäldt Sanna Andersson E Susannatfföésel 

Enhetschef Enhetschef Enhetschef 1/ Sociald irektör 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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