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Vård- och omsorgsnämnden

Ej verkställda beslut 2017, vård- och omsorgsnämnden
Fö rslag till beslut
Redovisning, av beslutej verkställdainom tre månaderför kvartal 2 2017, godkänns.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Antal ej verkställda

beslut

EnhetenbiståndLSS: 8
EnhetenbiståndSoL över 18 år: 1
Rapporten omfattar ej verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller
avbröts. Sju av besluten rapporterades in tidigare där tre av dessa verkställts. I nga
beslut som rapporterats har avslutats under andra kvartalet 2017.

Ärendebeskrivning
I lag och förarbeten till lag framgår att nämnden ska lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktigeöver hur mångaav nämndensbeslut som inte har verkställts inom tre
månaderfrån dagenför respektivebeslut.I statistikrapportenska angesvilka typer av insatser
dessabeslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektivebeslut. I
förarbetenaframgår vidare att statistikrapportensom lämnastill fullmäktige ska utformaspå
ett sådantsätt att sekretessbelagda
uppgifter om enskildainte lämnasut. Rapportenkan efter
begäranlämnas ut till allmänhet och media. Enligt förarbetenaska det därför inte gå att
härleda vilka personer besluten gäller och nämnden ska inte ange skäl till varför de
rapporteradebesluteninte är verkställda,eftersomdet inte är tänkt att skapaen diskussion
kring enskildaärenden.
Vård och omsorgsnämndenska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg IVO ,
revisorer och kommunfullmäktige beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdagen. Kommunenkan åläggasen särskild avgift (sanktionsavgift),lägst 10 tkr och
högst 1 mkr om beslut inte verkställsinom skälig tid. Vad som är skälig tid avgörsfrån fall
till fall och beroendepå omständigheterna
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Ej verkställda beslut inom tre månader andra kvartalet 2017
Enhet

Beslut
om Typ av insats
insats fattat

Enheten SoL

100117

Särskilt boende enligt SoL

Enheten LSS

161117

Avlösarservice enligt LSS

Enheten LSS

161212

Korttidsvistelse enligt LSS

Enheten LSS

161212

Korttidsvistelse enligt LSS

Enheten LSS

160714

Ledsagarservice enligt LSS

Enheten LSS

161107

Ledsagarservice enligt LSS

Enheten LSS

170101

Ledsagarservice enligt LSS

Enheten LSS

170314

Kontaktperson enligt LSS

Enheten LSS

161230

Kontaktperson enligt LSS

Verkställt/avslutat datum

Verkställd 2017-06-01

Verkställd 2017-04-03

Verkställd 2017-05-16

Bedömning
Antalet ej verkställda beslut har minskat sedan förra rapporteringen. Antal rapporterade beslut
är 9 varav 3 har verkställts. De beslut som ej blivit verkställda rör enskilda personer som valt
att tacka nej till presenterade förslag eller har lämplig utförare inte kunnat hittas till den
enskilde.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan medföra konsekvenser för ekonomin om Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) ansöker om att Vård- och omsorgsnämnden ska åläggas betala en särskild avgift enligt
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28 a § lagen om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) och om Förvaltningsrätten
beslutar att bifalla denna ansökan. Avgiften varierar i varje enskilt ärende.
Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Beslutet i sig medför inga konsekvenser för barnen.

Sändlista för beslutsexpediering
Biståndsavdelningen

Maria Larsson Ajne

Said Mousavi Ahi

Sektorschef

Kvalitetschef

Omsorgs- och välfärdssektorn

Utvecklingsavdelning

