
9 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- o ch omsorgsnämnden 2018-08-28 

VON § 7:5 Dnr. VON 2018/0039 

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet per 2018-06-30 

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

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga at t anmäla till In spektionen 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 personer med 
funktionsnedsättning enligt SoL och LSS. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-08-20. 

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

1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Ko mmunfullmäktige och kommunens revisorer. 

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

Expedieras 
Kommu n fu llmä k tige 
Kommunens revisorer 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2018-08-20 
Dnr VON 2018/0039 

Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och L agen 
med stöd och s ervice till vissa funktionshindrade (LSS) inom V ård- och 
omsorgsnämndens verksamhet per den s ista juni 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 personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS. 

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

Bakgrund 
Nämnden ska även lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige 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 mot svarande sätt också rapportera 
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 stöd till äldre och funktionsnedsatta 
En person har blivit erbjuden plats på särskilt boende men tackat nej och vill vänta på plats i ett 
specifikt boende. Två beslut om plats på dagverksamhet har ej verkställts då personerna inte 
önskade påbörja insatsen. 

Enheten för vuxenstöd 
Det fanns fyra ej verks tällda beslut enligt LSS att rapportera på enheten för vuxenstöd den 30 juni 
2018. Tre beslut avser bostad med särskild service för vuxna och ett beslut avser ledsagarservice. Ett 
beslut om bostad med särskild service för vuxna har verkställts. En har erbjudits boenden i och 
utanför kommunen men har tackat nej. Den andre 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). 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av 2 



Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Avseende beslutet om ledsagarservice har insatsen avslutas i samband med att den enskildes beslut 
om bostad med särskild service för vuxna har verkställts. 

Det fanns ett avbrott i verkställighet LSS att rapportera den 30 juni 2018 på enheten. Beslutet avser 
ledsagarservice där utföraren nu eventuellt rekryterat en lämpad person för uppdraget. Ledsagaren 
och den enskilde ska träffas i närtid för ett första möte. 

Fyra ej verkställda beslut enligt SoL rapporteras för enheten. Samtliga beslut avser kontaktperson. 
Utföraren har pågående rekrytering. Ett av besluten har verkställts under rapporteringsperioden. 
Det fanns en avbruten verkställighet enligt SoL som avser kontaktperson. Rekrytering pågår. 

Enheten för barn och unga, LSS 
Per den sista juni 2018 har enheten ej verkställt två beslut om kontaktperson, två beslut om 
korttidsvistelse, avlösarservice tre beslut samt ett beslut om ledsagarservice. 

Avbruten verkställighet avser två beslut om kontaktperson, fyra beslut om ledsagarservice samt tre 
beslut om avlösarservice. 

Samtliga ej verkställda beslut inom enheten grundar sig främst på att m an inte har fått tag på lämplig 
person och i vissa fall har familjen själv skjutit på insatsen. 

Erica Sundberg Susanne Fäldt Sanna Kjellin A ndersson 
Enhetschef Enhetschef Enhetschef 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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