
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden
2020-08-25

VON § 7:1 l Dnr. VON 2020/0043

Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen
med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 2020-06-30

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Anteckna rapporten till protokollet.

2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning

Kommuner är skyldiga enligt 16 kap 6 f § SoL att anmäla till Inspektionen för Vård och

omsorg (IV0) om beviljade insatser inte har verkställt senast tre månader efter beslut.

Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med funktions-

nedsättning enligt SoL och LSS.

Nämnden ska även lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige och till

kommunens revisorer över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre

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

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

mdividrapporter för det aktuella kvartalet.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-19

Förslag till beslut

1. Anteckna rapporten till protokollet.
'

2. Överlärnna rapporten till Kommunñlllmäktige och kommunens revisorer.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt

Monica Kjellmans (L) yrkande och finner att så är fallet.

Expedietas

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Akten

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker

Socialförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2020-08- |9

Diarienummer: VON 2020/0043

Rapport ej verkställda beslut enligt Social-

tjänstlagen (SoL) och Lagen med stöd och

service till vissa funktionshindrade (LSS) per

2020-06-30

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 funktionsnedsättIñng 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 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 motsvarande sätt 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.

Förvaltningens slutsatser

Enheten för vuxenstöd
_

Per sista juni fanns två ej verkställda beslut att rapportera till IVO. Det ena

beslutet gäller kontaktperson enligt LSS och anledningen är att det varit svårt att

få till möte med tilltänkt kontaktperson då den enskilde avbokat möten. Det andra

beslutet gäller daglig verksamhet, beställning är skickad till egenregin.
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Österåker

Enheten för äldre- och funktionsnedsatta

Det finns tre ej verkställda beslut gällande dagverksamhet då kunderna vill avvakta

på grund av covid-19 och ohälsa ,

Tre kunder väntar på sitt förstahandsval till särskilt boende
Ett beslut om korttidsvistelse är ej verkställda på grund av sjukhusvistelse

Två beslut ofn växelvård är ej verkställda då kunderna tackat nej med hänvisning

till covid-I 9

Två hemtjänstbeslut är ej verkställda då kunderna tackat nej.

Enheten för barn- och unga
Gällande LSS 9 § 4 kontaktperson vill en person avvakta. på grund av covid-19

och en har tackat nej till erbjudande.

En person vill avvakta ledsagarinsats enligt LSS 9 § 3 på grund av covid-19.

Ansökan LSS 9 § 6 korttidsvistelse i familj avser ett syskonpar som inte har fått

erbjudande.

Två personer ansökt om LSS 9 § 9 bostad för vuxna varav en av dem tackat nej

till två erbjudanden men beslutet är verkställt från och med 2020-07-01, och den
andre personens förvaltare har önskemål om att avvakta personens rehabilitering.

Susanna Kiesel

Socialdirektör

Erica Sundberg Susanne Fäldt Sanna Kjellin Andersson
Enhetschef Barn- och unga Enhetschef äldre- och Enhetschef Vuxenstöd

funktionsnedsatta

Expedietas

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer



Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Erica Sundberg, Enhetschef
Datum: 2020-08-21 08:34 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Sanna Kjellin Anderson, Enhetschef
Datum: 2020-08-24 11:12 +02:OO

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanne Fäldt, Enhetschef
Datum: 2020-08-24 11:37 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2020-08-24 12:09 +02:00


