PROTOKOLLSUTDRAG

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Datum

2018-01-23

§ 32

Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS, kvartal 3 2017
KS/2017:710

1.1.5

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte
har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg hade för kvartal 3 år 2017 totalt 49
beslut som ej kunnat verkställas inom tre månader efter beslut; 14 beslut enligt
socialtjänstlagen respektive 35 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Utav de 14 beslut enligt socialtjänstlagen som ej har kunnat verkställas inom tre
månader efter beslut var fyra ärenden beslut om kontaktperson och 10 ärenden
beslut om kontaktfamilj.
Utav de 35 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
som ej har kunnat verkställas inom tre månader efter beslut var fem ärenden
beslut om ledsagarservice, tre ärenden beslut om kontaktperson, ett ärende beslut
om avlösarservice i hemmet, fyra ärenden beslut om korttidsvistelse, 20 ärenden
beslut om bostad med särskild service och två ärenden beslut om daglig
verksamhet.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-01-23

Detta kan bero på att den enskilde tackat nej till erbjuden insats, resursbrist eller
att det varit svårt att hitta lämplig uppdragstagare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-12, § 28, Förslag:
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, till protokollet.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2017-11-29, § 118, Beslut: Nämnden för
Individ och Familjeomsorg noterar redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, och ej verkställda gynnande
beslut om insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
för perioden 2017-07-01--2017-09-30.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2017-09-12
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning kvartal 3 ej
verkställda beslut SoL inrapporterade till IVO
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning kvartal tre ej
verkställda beslut SoL LSS inrapporterade till IVO
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Expedierat/bestyrkt

PROTOKOLLSUTDRAG

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2018-01-12

§ 28

Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS, kvartal 3 2017
KS/2017:710

1.1.5

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ- & Familjeomsorg
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte
har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg hade för kvartal 3 år 2017 totalt 49
beslut som ej kunnat verkställas inom tre månader efter beslut; 14 beslut enligt
socialtjänstlagen respektive 35 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Utav de 14 beslut enligt socialtjänstlagen som ej har kunnat verkställas inom tre
månader efter beslut var fyra ärenden beslut om kontaktperson och 10 ärenden
beslut om kontaktfamilj.
Utav de 35 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
som ej har kunnat verkställas inom tre månader efter beslut var fem ärenden
beslut om ledsagarservice, tre ärenden beslut om kontaktperson, ett ärende beslut
om avlösarservice i hemmet, fyra ärenden beslut om korttidsvistelse, 20 ärenden
beslut om bostad med särskild service och två ärenden beslut om daglig
verksamhet.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-01-12

Detta kan bero på att den enskilde tackat nej till erbjuden insats, resursbrist eller
att det varit svårt att hitta lämplig uppdragstagare.
Beslutsunderlag
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2017-11-29, § 118, beslut: Nämnden för
Individ och Familjeomsorg noterar redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, och ej verkställda gynnande
beslut om insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
för perioden 2017-07-01--2017-09-30.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2017-09-12
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning kvartal 3 ej
verkställda beslut SoL inrapporterade till IVO
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs sammanställning kvartal tre ej
verkställda beslut SoL LSS inrapporterade till IVO
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga det vill säga att kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård
& Omsorg enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen till protokollet, och att
kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunens förtroendevalda revisorer

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Individ & Familjeomsorg

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-11-29

§ 118

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade - kvartal 3 2017
IF/2017:88

1.1.5

Beslut
Nämnden för Individ och Familjeomsorg noterar redovisningen av ej verkställda
gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, och ej verkställda
gynnande beslut om insats enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, för perioden 2017-07-01--2017-09-30.
Sammanfattning
En rapporteringsskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i
socialtjänstlagen den 1 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda
gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Nämnden, kommunfullmäktige och de
förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med rapporteringen till
IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.
Beslutsunderlag
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-12, där det föreslås att nämnden
noterar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen, SoL, och ej verkställda gynnande beslut om insats enligt lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden
2017-07-01--2017-09-30.
Bilaga 1: Sammanställning kvartal tre ej verkställda beslut SoL inrapporterade
till IVO
Bilaga 2: Sammanställning kvartal tre ej verkställda beslut SoL LSS
inrapporterade till IVO
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-09-12
Diarienummer

IF/2017:88

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Förslag till beslut
Nämnden för Individ och Familjeomsorg noterar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om
bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, och ej verkställda gynnande beslut om insats enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2017-07-01--2017-09-30.
Sammanfattning
En rapporteringsskyldighet om ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 1 juli
2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO. Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-09-12
Bilaga 1: Sammanställning kvartal tre ej verkställda beslut SoL inrapporterade till IVO
Bilaga 2: Sammanställning kvartal tre ej verkställda beslut SoL LSS inrapporterade till IVO
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

Individ & Familjeomsorg
Yvonne Oliv
0300834990
yvonne.oliv@kungsbacka.se

1 (2)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL.
Sammandrag av redovisningen för perioden 2017-07-01--2017-09-30 visar att tio beslut om
kontaktfamilj enligt SoL ej har kunnat verkställas på grund av resursbrist. Fyra beslut avseende
kontaktperson enligt SoL har ej verkställts då samtliga tackat nej till insatsen.
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till viss
funktionshindrade, LSS.
Sammandrag av redovisningen för perioden 2017-07-01--2017-09-30 visar att trettiofem beslut enligt
Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sju beslut enligt Socialtjänstlagen
(SoL), som inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom 3 månader.
Ärenden enligt LSS gäller ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, bostad med
särskild service samt daglig verksamhet. Av dessa har två verkställts under kvartalet.
Ärenden enligt SoL gäller beslut om hemtjänst, boendestöd, bostad med särskild service samt
korttidsvistelse i form av läger. Av dessa har ett verkställts och ett avslutats under kvartalet.
Detta, både inom LSS och SoL, bero på att den enskilde tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin
ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande
faktor.
Flertalet brukare är med från tidigare kvartalsrapportering. Kvartal två var det tjugofyra beslut enligt
LSS och elva beslut enligt SoL som inte verkställts. För detta kvartal ser vi en ökning med elva
inrapporterade beslut enligt LSS och en minskning med fyra inrapporterade beslut enligt SoL.

Yvonne Oliv
Verksamhetschef

Sammanställning icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3 2017

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1
Insats

Antal Orsak

Kontaktperson

4

Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet.

10

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare

SoL 4:1
Kontaktfamilj
SoL 4:1
Summa beslut

14

Varav verkställda/
avslutade/nya beslut under
kvartal 4

10 icke verkställda

10

Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Insats

Antal Orsak

Varav verkställda/
avslutade/nya beslut under
kvartal 1

Boendestöd enligt SoL
4:1

4

2 icke verkställda

Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5
eller 5:7

4

2

Ansökt om och blivit
beviljad två tillfällen i
vecka men vill bara ta
emot stöd en gång i
veckan i dagsläget.
1 Ansökt om och blivit
beviljad tre tillfällen i
vecka men vill bara ta
emot stöd två gånger i
veckan i dagsläget.
1 Ha inte kunnat ta emot
stöd på grund av
sjukhusvistelse.
2 – Resursbrist, saknas ledig
bostad.
2 – Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet.

2 avslutade

3 icke verkställda

1 verkställt

Korttidsvistelse i form
av läger enligt SoL 4:1

1

1 – Den enskilde har tackat nej
till erbjudandet.

1 icke verkställt

Hemtjänst enligt SoL
4:1

1

1 – Den enskilde har varit sjuk
och inte önskat att beslutet ska
verkställas samt dröjt med att
skicka in blankett med val av
utförare.

1 icke verkställt

Avlösning i hemmet
enligt SoL 4:1

1

1 – Resursbrist. Saknar lämplig
uppdragstagare.

1 verkställt

Summa beslut

11

11

Sammanställning icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3 2017

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Insats

Antal Orsak

Personlig assistans
LSS 9.2 §

0

Ledsagarservice
LSS 9.3 §

5

1 – Den enskilde har tackat nej
till erbjudandet.

Varav verkställda/
avslutade/nya beslut under
kvartal 3

5 icke verkställda

4 – Den enskilde önskar avvakta
nyrekrytering till hösten.

Kontaktperson
LSS 9.4 §

3

1 – Den enskilde har tackat nej
till erbjudandet

3 Icke verkställda

2 – Den enskilde önskar avvakta
nyrekrytering till hösten.

Avlösarservice i
hemmet LSS 9.5 §

1

1 – Den enskilde önskar avvakta
nyrekrytering till hösten.

1 icke verkställt

Korttidsvistelse
LSS 9.6 §

4

1 – Stödfamilj avsäger sig
uppdraget. Den enskilde önskar
avvakta nyrekrytering på grund
av dåligt mående.

4 icke verkställda

1 – Resursbrist. Saknar lämplig
uppdragstagare.
1 – Familj har fått erbjudande om
plats men ej inkommit med listor
för läkemedel där av har det inte
kunnat verkställas.
1 – Den enskilde har tackat nej
till erbjudandet.

Bostad med särskild
service LSS 9.8 §

1

1 – Resursbrist, saknas ledig
bostad.

1 icke verkställt

Bostad med särskild
service LSS 9.9 §

19

10 – Resursbrist, saknas ledig
bostad.

9 icke verkställda
2 verkställda

9 – Den enskilde har tackat nej
till erbjudandet.

Daglig verksamhet
LSS 9.10 §

2

1 – Den enskilde kommer inte till
verksamhet och arbetskonsulent
försöker få kontakt för
uppföljning utan resultat

2 icke verkställda

9 – Den enskilde har erbjudits
plats men pga allergier så har
anhöriga bedömt att tillräckligt
inte gjorts för att säkerställa och
trygga arbetsmiljön för den
enskilde. Arbete pågår för att
kunna verkställa.

Summa beslut

35

35

Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Insats

Antal Orsak

Varav verkställda/
avslutade/nya beslut under
kvartal 3

Boendestöd enligt SoL
4:1

1

1 icke verkställt

Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5
eller 5:7

3

1

Ansökt om och blivit
beviljad tre tillfällen i
vecka men vill bara ta
emot stöd två gånger i
veckan i dagsläget.

1 – Resursbrist, saknas ledig
bostad.
1 – Den enskilde har tackat nej
till erbjudandet.

1 icke verkställt
1 avslutat
1 verkställda

1 – Den enskilde har tagit tillbaka
sin ansökan..

Korttidsvistelse i form
av läger enligt SoL 4:1

2

2 – Den enskilde har tackat nej
till erbjudandet.

2 icke verkställda

Hemtjänst enligt SoL
4:1

1

1 – Den enskilde har varit sjuk
och inte önskat att beslutet ska
verkställas samt dröjt med att
skicka in blankett med val av
utförare.

1 icke verkställt

Summa beslut

7

7

