Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2016-09-13

§ 278
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
m fl lagar. KS 2016-37

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2016-06-30 har inlämnats.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-08
Socialnämnden 2016-08-24, § 127
Rapport – ej verkställda beslut, 2016-06-30
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
(LSS) skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-09-13 och anslaget 2016-09-14.
Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun
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Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
socialnämnden i Falkenberg
2016-08-24

§ 127

Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och
lag om stöd och service till funktionshindrade LSS. Dnr 2016-131
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Anteckna informationen.
2 Översända bifogad sammanställning till kommunfullmäktige.

Ärende
Rapport - ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § SoL och 28 § LSS.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till
Inspektionen för vård och omsorg och kommunens revisorer rapportera in gynnande
biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även
kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i sammanställd form.
Till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna har nedanstående biståndsbeslut
rapporterats som inte var verkställda vid brytdatumet 2016-06-30.
Äldreomsorg SoL
Ett ärende
Ärendet avser plats i särskilt boende för äldre.
Individ- och familjeomsorg SoL
Två ärenden
Båda ärenden avser kontaktfamilj eller kontaktperson. Lämpliga uppdragstagare har inte
kunnat rekryteras.
LSS/Funktionsnedsättning
Fem ärenden
Ett ärende avser bostad där den sökande har tackat nej till erbjuden plats. Två ärenden
gäller korttidsvistelse, ett daglig verksamhet och ett kontaktperson.
Övervägande
Sedan förra rapporteringen har antalet ej verkställda beslut minskat, från 15 till 8.
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Den stora minskningen ligger inom äldreomsorgen där antalet ej verkställda beslut minskat
från 7 till 1, detta förklaras med att det vid tillfället för rapporteringen fanns många
tomplatser på de särskilda boendena.
Behovet av kontaktpersoner/familjer inom individ- och familjeomsorg är fortfarande stort
samtidigt som svårigheterna att rekrytera lämpliga personer/familjer kvarstår, i en del fall
på grund av stora behov hos brukarna som ställer särskilda krav på
kontaktpersonerna/familjerna.
Inom LSS-området finns inget uttalat problemområde.

Vid protokollet

Lisa Lindskog
Protokollet justerat 2016-08-30 och anslaget samma dag.
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