KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-10-29

§ 341
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg om ej verkställda
beslut kvartal 2, 2019
Dnr KS/2019:726
Förslag till beslut i 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
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i
socialtjänstlagen den 11 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 ska 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
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2019-09-19, § 124
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2019-09-02.
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO, kvartal 2 2019.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
förslag.
Beslutet skickas till
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-10-29

Kommunens förtroendevalda revisorer

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-09-02
Diarienummer

IF/2019:123

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS – andra kvartalet 2019

Förslag till beslut
Nämnden för Individ och Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för
perioden 2019-04-01 till 2019-06-30.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 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
Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2019-09-02.
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO, kvartal 2 2019.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
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Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL
Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2019-04-01 till 2019-06-30 att tolv
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Sex av dessa är
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson och
kontaktfamilj. De gynnande besluten som ej kunnat verkställas, beror tio stycken på resursbrist i form
av lämpliga familjer och personer som kan ta uppdrag och två har tackat nej. Tre beslut har blivit
verkställda.
Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2019-04-01 till 2019-06-30.
Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2019-04-01 till 2019-06-30.
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL.
Sammandrag av redovisningen för perioden 2019-04-01 till 2019-06-30 visar 41 beslut enligt lagen om
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sju beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.
Ärenden enligt SoL gäller beslut om bostad med särskild service, korttidsvistelse i form av läger,
boendestöd och kontaktperson. Två av dessa är från tidigare kvartalsrapportering, två beslut har
verkställts och ett beslut har avslutats på sökandens begäran, under detta kvartal.
I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse, bostad med särskild
service samt daglig verksamhet är 37 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Ett beslut har
verkställts och ett har avslutats utan verkställan, under detta kvartal.
Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas 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.
I 14 ärenden har den enskilde tackat ja till erbjudande om bostad i nybyggnation, med planerad
inflyttning i september 2019.
Marie Christiansson
Verksamhetschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-09-02
Diarienummer

IF/2019:123

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1 2019
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1
Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
12,
varav 6
nya

Kontaktfamilj och
kontaktperson
SoL 4:1

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 2

10 resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.
2 tackat nej

3 verkställda
7 ej verkställda
2 avslutade

12

Öppenvårdsverksamhet
SoL 4:1

0

Summa beslut

12

12

Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
4, varav
2 nya

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 2

1 tackat nej
3 annat skäl

1 verkställt
3 ej verkställda

Kontaktperson enligt SoL
4:1

1

1 tackat nej

1 ej verkställt

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

1

1 tackat nej

1 avslutad på sökandens begäran

Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1

1

1 platsbrist

1 verkställd

Summa beslut

7

7

7

Boendestöd enligt SoL 4:1
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Insats

Personlig assistans
LSS 9.2 §
Ledsagarservice
LSS 9.3 §

Antal
beslut/
nya
beslut
0

Orsak

Varav verkställda/avslutade
under kvartal 2

3, varav
1 nytt

1 resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragstagare
1 rekrytering pågår efter önskemål
med vårdnadshavare
1 tackat nej till två erbjudande
1 eget önskemål, vill avvakta till efter
sommaren

3 ej verkställd

Kontaktperson
LSS 9.4 §
Avlösarservice i hemmet
LSS 9.5 §
Korttidsvistelse
LSS 9.6 §

1, varav
1 nytt
0
7, varav
1 nytt

4 den enskilde har tackat nej till
erbjudandet
3 resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare

6 ej verkställda
1 verkställd

Bostad med särskild
service LSS 9.8 §
Bostad med särskild
service LSS 9.9 §

1

1 resursbrist, saknas ledig bostad.

1 ej verkställt

27,
varav
1 nytt

19 resursbrist, saknas ledig bostad
8 tackat nej till erbjudandet

26 ej verkställda, 15 har fått
erbjudande till bostad med
inflyttning i september 2019, varav
14 i nybyggnation
1 avslutad utan verkställan

Daglig verksamhet
LSS 9.10 §

2

2 annat skäl

2 ej verkställt

Summa beslut

41

41

41

Marie Christiansson
Verksamhetschef

1 ej verkställd
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2019-09-19

§ 124
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS - andra kvartalet 2019
IF/2019:123
Beslut
Nämnden för Individ och Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2019-04-01 till 2019-06-30.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i
socialtjänstlagen den 11 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, 2019-09-02, där det föreslås att nämnden
godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för
perioden 2019-04-01 till 2019-06-30.
Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO, kvartal 2 2019.
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om förslag till beslut kan
antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
Expedierat/bestyrkt

