Sammanträdesprotokoll
2018-12-05

Socialnämnden
§ 147

Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per sista
september 2018 (SN18/13)
Beslut
1. Socialnämnden godkänner rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§
LSS av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS.
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige samt kommunens
revisorer.
Sammanfattning
Nedan följer en sammanfattad rapport över gynnande beslut, enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som
ej verkställts inom tre månader från beslut. Rapporten avser uppgifter per den sista
september 2018 och gäller beslut som Socialnämnden ansvarar för.
Socialnämnden har tagit del av rapporteringen och har gjort bedömningen att inga
vidare åtgärder behöver vidtas med anledning av detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Rapportering enligt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS per sista september 2018
 Bilaga - Ej verkställda beslut per sista september 2018
Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-11-15

Bilaga - Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS - per 2018-09-30
Dnr SN18/13-515
Ej verkställda beslut och beslut där verkställigheten avbrutits
Enhet
Funk

Kön
Kvinna

Beslutsdatum
2018-03-01

Bistånd
LSS – Ledsagarservice 9§3

Tid sedan beslut
7 månader

Funk
Funk

Kvinna
Man

2017-09-01
2017-05-15

LSS – Avlösarservice 9§5
LSS – Avlösarservice 9§5

13 månader
16 månader

IFO – barn och
unga

Man

2018-02-16

SoL – Kontaktfamilj

7,5 månader

Funk
Funk
Funk

Kvinna
Man
Man

2018-05-16
2018-06-01
2018-06-04

LSS – Daglig verksamhet 9§10
LSS – Ledsagarservice 9§3
LSS – Daglig verksamhet 9§10

4,5 månader
4 månader
4 månader

Orsak
Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.
Anhöriga tackat nej till erbjuden resurs.
Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.
Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare. Behovet tillgodosett av
annat beslut.
Annan orsak
Annan orsak
Annan orsak.
Beslutet verkställs 2018-10-01

Tidigare inrapporterade ej verkställda/avbrutna ärenden som verkställts
Enhet

Kön

Beslutsdatum

Bistånd

Datum för
verkställighet

Orsak

Tidigare inrapporterade ej verkställda/avbrutna ärenden som har avslutats utan att verkställas
Enhet

Kön

Beslutsdatum

Bistånd

Avslutsdatum

1 (2)

Orsak

Orsak till fördröjning
Orsak
Tackat nej till erbjuden plats
Resursbrist
Avböjt insatsen
Annan orsak

Innebörd
Plats har erbjudits men personen har avböjt erbjudandet.
Lämplig resurs för verkställighet efterforskas. T ex inväntar ledig bostad, ej hittat lämplig personal för uppdraget.
Personen har avböjt insatsen och återtagit sin ansökan.
Annan orsak än ovan, t ex förändrade behov som föranleder ny bedömning.
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