PROTOKOLLSUTDRAG

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2018-01-12

§ 27

Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3
2017
KS/2017:699

1.1.5

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16
kap 6 f § socialtjänstlagen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Vård & Omsorg 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 Vård & Omsorg hade för kvartal 3 år 2017, 39 beslut enligt
socialtjänstlagen som ej har kunnat verkställas inom tre månader efter beslut.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.
Beslutsunderlag
Nämnden för Vård & Omsorg, 2017-11-22, § 134, beslut: Nämnden för Vård &
Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda
beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS.
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2017-11-23
Beslutsgång

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-01-12

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 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.

Expedierat/bestyrkt

PROTOKOLLSUTDRAG

KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

2017-11-22

§ 134

Kvartalsrapport, ej verkställda beslut, kvartal 3 2017
VO/2017:5

1.1.5

Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport
avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande
nämndbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och till
de förtroendevalda revisorerna.
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader.
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i
samband med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 september 2017, 39
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-01
Beslutet skickas till
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Nämnden för Vård & Omsorg

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-11-22

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-11-23
Diarienummer

VO/2017:5

Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
Förslag till beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda
beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har kommunerna
skyldighet att rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg och till de
förtroendevalda revisorerna.
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband med rapporteringen
till Inspektionen för vård och omsorg.
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 september 2017, 39 beslut enligt 4 kap 1
§ socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.
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Totalt antal personer med särskilt
boendebeslut som inte verkställts
inom 3 månader

31

30

30

31

mars

september

2017

juni
2017

2017

december
2016

35

39

39

55

24

19

23

12

17

32

3

2

25

Antal personer som har väntat på
boende 3 till 6 månader

10

Antal personer som har väntat på
boende 6 till 9 månader
Antal personer som har väntat på
boende 9 till 12 månader.

1

Antal personer som har väntat på
boende över 12 månader

Antal personer som väntade på
erbjudande om särskilt boende

30

mars

juni

2017

2017

76

31
december
september
2016
2017
30

31

76

105

83

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 2

2017

2017

201

2016

Antal personer som
har fått beslut om
plats på särskilt
boende

69

70

80

82

Antalet platser som
har blivit
tillgängliga

31

48

47

42
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-11-01
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Annamari Hassel
Verksamhetschef

