
Österåp

VON § |0:| l Dnr. VON 2019/0042
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Rapport ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 20I9-O9-30

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 Vård och omsorg (IV0) 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. Nämnden ska på motsvarande sätt rapportera om en insats
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tue månader. En gång per kvartal ska
nämnden också rapportera om kommunen har eller inte har individrapportet för det
aktuella kvartalet.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-08.

Förslag till beslut

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

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

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Monica Kjellmans (L)
yrkande och 5111161' att så är fallet.
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Österåker
Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden

Datum 20 I 9- I 0-08

Dnr VON 20 | 9/0042-739

Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen

med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 20I9-O9-3O

Sammanfattning
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 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 funktionsnedsättning enligt SoL och LSS.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Anteckna rapporten till protokollet.

2. Ovcrlämna 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. vcrkställts inom tre

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

om en insats har avbrutits och inte verkställs på nytt inom tre månader. En gång per kvartal ska

nämnden också rapportera om kommunen har eller inte har individmppottcr för det aktuella

kvartalet.

Förvaltningen rapporterar

Enheten för vuxenstöd
Det Fanns två ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 30 september 2019. Beslut om
personlig assistent, ej verkställd med anledning av att den enskilde inte vill använda insatsen i

beviljad omfattning, ärendct ligger hos I'Törvnlmingsrättcn för rättslig prövning. Det andra beslutet

avser biträde av kontaktperson, enligt utförare framgår svårigheter med rekrytering.

Enheten för äldre- och funktionsnedsatta

Sex beslut rapporteras där insatsen hemtjänst avbrutits på grund av avbokning av insats eller att

kunden valt att Vänta med att nyttja insatsen.

lin kund väntar hemma för plats på särskilt boende på försmlmndsmlct. Två kunder har inte nyttjar

insatsen fönsterrvätt.

En person har beviljats dagverksamhet men valt att' vänta med att börja på dagverksamhctcn i

avvaktan på ramp till bostaden.
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Österåker
Tjänsteutlatande

Enheten för barn- och unga
Tre beslut om kontaktperson enligt LSS 9 § punkt 4. Familjerna har inte fått något erbjudande.

Tre beslut om avlösarsewicc enligt LSS 9 § punkt 5. Familjema har inte fått något erbjudande.

Två beslut om kortlidsvistclsc i familjehem enligt LSS 9 § punkt 6. En familj har tackat nej till

erbjudande och en familj har inte fått något erbjudande.

Två beslut om lcdsagnrscrvice enligt LSS 9 § punkt 3. Båda familjerna har tackat nej till erbjudanden.

En avbruten verkställighet gällande kontaktperson enligt LSS 9 § punkt 4. Kontaktpersoncn har

slutat och familjen har inte fått något nytt erbjudande.

Susanna Kiesel

Socialdirektör

Erica Sundberg Susanne Fäldt Sanna Kjellin Andersson
Enhetschef barn- och unga Enhetschef äldre- och Enhetschefvuxcnstöd

funktionsnedsatta
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