Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-05-06

§ 35 2019.008 VÄN

Ej verkställda beslut LSS 2019
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h.
Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g
§§ LSS.
Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut
enligt 9 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Uppgifterna i rapporten
ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till
enskilda personer. Det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller
kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.
Beslutsdatum
2018-04-16 M

Typ av beslut
Avlösarservice 9.5 §

Lagrum
LSS

2018-05-03 M

Avlösarservice 9.5 §

LSS

2018-12-14 M

Avlösarservice 9.5 §

LSS

2016-11-08 M

Bostad för vuxna 9.9 §

LSS

2016-11-08 M

Bostad för vuxna 9.9 §

LSS

2018-02-23 M

Bostad för vuxna 9.9 §

LSS

Justerandes sign

Justerandes sign

Orsak ej verkställt
Rekrytering pågår.
Sökt den enskilde
190320, ej återkopplat.
Ej återkopplat sedan
senast sökt kontakt i
180918.
190117 sökt den
enskilde, ej återkopplat.
Kontakt 190208. I kö,
plats finns ej. Tillfrågad
om intresse av köpt plats
i annan kommun, avböjer
detta. Vill invänta plats i
hemkommunen.
Planering för nytt boende
finns.
Tackat nej 171016.
Verkställs sedan
180328 i annan
kommun.180831 info
från fd god man att
intresse ej längre finns
för plats. Handläggare
sökt den enskilde
190312,190314 på
telefon, ej svar. Brev
skickat 190314, i retur
190402 pga avflyttad.
Kontakt 190121.I kö ,
plats finns ej. Tillfrågad
om intresse av köpt plats
i annan kommun, avböjer
detta. Vill invänta plats i
hemkommunen.
Planering för nytt boende
Justerandes sign
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2018-04-19 K

Bostad för vuxna 9.9§

LSS

2018-04-27 K

Bostad för vuxna 9.9§

LSS

2018-05-25 M

Bostad för vuxna 9.9§

LSS

2018-06-18 M

Bostad för vuxna 9.9§

LSS

2018-06-20 M

Bostad för vuxna 9.9§

LSS

2018-06-21 M

Bostad för vuxna 9.9§

LSS

2018-06-26 M

Bostad för vuxna 9.9§

LSS

2018-11-13 M

Bostad för vuxna 9.9 §

LSS

2018-05-03 K

Korttidstillsyn 9.7 §

LSS

2018-05-09 M

Korttidsvistelse 9.6 §

LSS

2018-04-06 K

Korttidsvistelse 9.6 §

LSS

2018-12-01 M

Korttidsvistelse 9.6 §

LSS

Beslut som tidigare
rapporterats som ej

Typ av beslut

Lagrum

Justerandes sign

Justerandes sign

finns. Har korttidsbeslut
som verkställs sedan flera
år.
Står i kö, plats finns ej.
Planering för nytt boende
finns. Har korttidsbeslut
som verkställs sedan flera
år.
Kontakt 181029,181123.
Står i kö, plats finns ej.
Planering för nytt boende
finns.
Står i kö, plats finns ej.
Dialog har förts med
Socialförvaltningen ang
plats i psykiatriboende.
Platsbrist SOC 190125.
Ny fråga ställd 190315.
Kontakt 190327. Står i
kö, plats finns ej.
Planering för nytt boende
finns.
Står i kö, plats finns ej.
Planering för nytt boende
finns.
Kontakt 190222, står i
kö, plats finns ej.
Kontakt 181108, står i
kö, plats finns ej.
I behov av servicebostad,
planering pågår.
Avvaktar insatsen.
Önskar själv återkoppla
vid intresse.
Beslutet avser stödfamilj,
svårigheter att hitta
stöd/kontaktfamiljer.
Korttidsvistelse i form av
korttidshem verkställs
sedan 190314 i väntan på
att hitta stödfamilj.
Avvaktar insatsen.
Önskar själv återkoppla
vid intresse.
Verkställighet på
hemmaplan planeras efter
sommaren. Utredning
pågår om att ev köpa
plats i väntan på
verkställighet i
hemkommun.
Datum för
verkställighet/avslut
Justerandes sign
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verkställda men som nu
verkställts eller
avslutatsBeslutsdatum
2018-07-20 M
1996-09-20 K
2007-11-12 M
2016-05-03 M

Bostad för vuxna 9.9§
Bostad för vuxna 9.9§
Kontaktperson 9.4 §
Bostad för vuxna 9.9 §

LSS
LSS
LSS
LSS

Verkställt 190301
Åter verkställt 190115
Åter verkställt 190314
Avslutat 190213, återtagit
ansökan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Vård och omsorgsnämnden antar förvaltningens kvartals- och individrapport för Q1 som sitt
svar till IVO och revisorerna.

Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna upprättad statistikrapport för Q1 till
kommunfullmäktige.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
1. Vård och omsorgsnämnden antar förvaltningens kvartals- och individrapport för Q1
som sitt svar till IVO och revisorerna.
2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna upprättad statistikrapport för Q1
till kommunfullmäktige.
Expedieras till
IVO, EY, KF, Annika Öman, Åsa Wallin

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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