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VON § 5: I2 Dnr. VON 20I9/0042

Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och
Lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per
20I9-03-3I

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Anteckna rapporten till protokollet.

2. Overlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

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 funktions-

nedsättning enligt SOL och LSS.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-04-09.

Förslag till beslut

Monica Kjellman (L) yrkar bifall till Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande:

1. Anteckna rapporten till protokollet.

2. Ovcrlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Propositionsordning

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

'

Exped ieras

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Akten
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Österåker
Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 20 I 9-04-09

Dnr VON 20| 9/0042-739

Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen

med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 20 I 9-03-3I

Sammanfattning
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IV0) om beviljade insatser

enligt SoL och LSS inte har vcrkställts senast tre månader efter beslut. Rapporten avser äldreomsorg

enligt SOL och omsorg till personer med funktionsncdsättning enligt SOL och LSS.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens 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 gynnandc beslut enligt 4 kap. 1 § SOL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre

månader från dagen för det gynnandc beslutet. Nämnden ska på motsvarande sätt rapportera

om en insats har avbmtits 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
Det fanns tre ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 31 mars 2019. Två beslut avser

bostad med särskild service för vuxna varav det ena har verkställts den '1 april 2019. Det andra ej

verkställda beslutet har senast den 27 februari 2019 erbjudits plats i kommunens cgcnregi men tackat

nej. Personen får i dagsläget sina behov tillgodosedda genom insatsen HVB. Ett beslut om biträde

av kontaktperson enligt LSS ej verkställt, rekrytering pågår. Ett beslut om kontaktperson enligt SoL
var ej verkställt den 31 mars 2019. Rekrytering pågår.

Enheten för äldre- och funktionsnedsatta

Ett beslut om särskilt boende är ej verkställt då personen Väntar på en plats i ett specifikt boende.

Tre personer väntar på plats på dagverksamhet dock är det platsbrist i nuläget. En person väntar på

sin växelvårdsplats och har erbjudits en korttidsvistelse i stället.

Elva personer har avbruten verkställighet genom att ha avbokat insatser som hemtjänst, några har ej

påbörjat insatser såsom inköp, fönsterputs och städning på grund av ohälsa eller att anhörig utför

insatsen. En person har inte nyttjat beviljade insatsen egenvårcl.
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Tjänsteutlåtande

Enheten för barn- och unga

Österåker

Ett beslut om korttidsvistclsc i familjehem finns att rapportera per den 31 mars 2019. Familjen har

fått erbjudande men tackat nej. Ett beslut om avlösnrsewice enligt LSS är inte heller verkställt per

sista mars. I bägge fallen pågår rekrytering.

(Er
Erica Sundberg Susanne Fäldt

tf Socialchef Enhetschef äldre- och

funktionsnedsatta

Expedieras

Kommun fullmäktige

Kommunens revisorer

Sanna Kjellin Andersson

Enhetschef vuxenstöd
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