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Redovisning av ej verkställda beslut
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1

Socialförvaltningens rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL) och enligt 9 § lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) per kvartal två godkänns och redovisas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), samt överlämnas för kännedom till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendet i korthet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt rapportering enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för andra
kvartalet 2016. Detsamma gäller ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 28 f-g §§ LSS.
Socialförvaltningen har för andra kvartalet 2016 rapporterat sammanlagt 32 beslut
som inte blivit verkställda inom tre månader, 27 st. inom Enheten
funktionsnedsättning och 5 st. inom äldreomsorgen.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-11 med bilaga
Beskrivning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nu begärt rapportering enligt 16 kap 6 f
§ socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för andra
kvartalet 2016. Detsamma gäller ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt 28 f-g §§ LSS.
Följande finns att rapportera för andra kvartalet 2016:
Individ- och familjeomsorgen har inte något ej verkställt beslut att rapportera.
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Enheten funktionsnedsättning har rapporterat tolv (12) beslut om bostad med särskild
service enligt LSS, noll (0) beslut om särskild bostad enligt SoL som ej verkställts
inom tre månader, ett (1) beslut om avlösarservice i hemmet enligt LSS, sju (7)
beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS, noll (0) beslut om
ledsagarservice enligt LSS, två (2) beslut om biträde av kontaktperson enligt LSS
samt noll (0) beslut om boende i familj eller bostad med särskild service för barn
eller ungdomar enligt LSS, två (2) beslut om daglig verksamhet enligt LSS, ett (1)
beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS och två (2) beslut
annat bistånd, särskilt boende enligt SoL.
Äldreomsorgen har rapporterat fyra (4) beslut om äldreboende (permanent bostad
enligt SoL) och ett (1) beslut om dagverksamhet/sysselsättning, som ej blivit
verkställda inom tre månader.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet bedöms inte medföra några konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.
Slutsats

Socialförvaltningens skrivelse jämte förslag överlämnas till socialnämnden för
godkännande.

Johan Bergman
Socialdirektör

Jenny Wilhelmsson
Avdelningschef
Funktionshinder och Äldreomsorg

Expedieras

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

