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Vård- och omsorgsnämnden
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Ej verkställda beslut SoL Q1 2021
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till
kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§
socialtjänstlagen (SoL) om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska även rapporteras
när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts.
Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för
respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den
enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade.
Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en
nationellt fastställd standard.
Förvaltningens yttrande
Vid rapporteringstillfälle 2021-03-30 (innefattande kvartal 1) har vård- och
omsorgsförvaltningen redovisat ej verkställda beslut gällande särskilt boende,
dagverksamhet och växelvård.
Särskilt boende
Totalt står 10 personer i kö till särskilt boende vid rapporteringstillfället. Två individer har
tackat ja till erbjudande, fyra individer har tackat nej och tre individer har fått erbjudande men
ej inkommit med svar, en individ kommer inom ett par dagar att få erbjudande. Ingen har stått
i kö mer än 3 månader.
Växelvård
Totalt står 36 personer i kö till växelvård som är beslutade under 2020. 10 beslut av dessa
har löpt ut under Q4 2020 och har under Q1 omprövats och förlängts.
Dagverksamhet
Åtta personer står i kö till dagverksamhet som beslutades 2020-03-02 då beslut togs om att
stänga verksamheten på grund av Covid-19. Fyra nya beslut har tagits under Q4.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal ett 2021 och
översänder rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
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