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VON § l:6 Dnr. VON 202I/0030

Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 202l-I2-3I

Vård- och omsorgsnämndens beslut

.

1. Anteckna rapporten till protokollet.

5
2. Överlämna rapporten till Kommunñlllmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (TVO) 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 även en gång per kvartal rapportera 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
gynnande beslutet. Nämnden ska på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits
och'inte verkställts på nytt inom tre månader.

Per 2021-12-51 fanns totalt fyra ej verkställda beslut och sju avbrutna beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Socialföwaltnngens tjänsteutlåtande 2022-01-17.

Förslag till beslut

Monica Kjellman (L) yrkar bifall till socialförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Anteckna rapporten till protokollet.

2. Överlämna rapporten üll Kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt

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

Exped i eras

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer

Justerandes signaturer
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Österåker

Socialförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden

Datum: 2022-0 I
-

I 7
Diarienummer: VON 202I/0030

Rapport ej verkställda beslut enligt Social-

tjänstlagen (SoL) och Lagen med stöd och

_service till vissa funktionshindrade (LSS) per

202 I
-

I 2-3 I

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 funktionsnedsättning enligt SoL och LSS.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Anteckna rapporten till protokollet.

2. Överlämna rapporten 1511 Kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Bakgrund

Nämnden 'ska en gång per kvartal rapportera till Kommunfullmäktige och till

kommunens revisorer över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och
9 S LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för det gynnandc
beslutet. Nämnden ska på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits

och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Förvaltningens slutsatser

Enheten för stöd till äldre- och flmktionsnedsatta
En beslut om särskilt boende är inte verkställt då personen inte vill flytta in.

Personen har ett bifall från förvaltningsrätten och vill flytta in ”senare”.

Sju beslut avser avbruten verkställighet. En är avslutad och sex vill avvakta med
insatserna.
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Österåker

Enheten för stöd till barn och unga '

'

En person fick beslut om avlösarservice i juni som verkställdes december 2021

En familj erbjöds avlösare inom tre månader men hann inte tacka ja inan den

tiden.

Enheten för stöd till vuxna

Enheten rapportera: ett ej verkställt beslut avseende boende - personen har

erbjudits två boenden, tackat nej till det ena och det andra boendet ska personen

lämna besked om inom kort.

Susanna Kiesel

Socialdirektör

Erica Sundberg Susanne Fäldt

Enhetschef barn- och unga Enhetschef äldre- och funktionsnedsatta

Sanna Kjellin Anderson

Enhetschef vuxenstöd

Expedietas

Kommunfullmäktige

Kommunens revisorer



Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Erica Sundberg, Enhetschef
Datum: 2022-01-17 14:52 +01200

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanne Fäldt. Enhetschef
Datum: 2022-01-17 14:55 +01:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Cleveborg Klesel, Socialdirektör
Datum: 2022-01-17 15:05 +01:00


