Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2014-09-30

§ 282
Rapport – ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
m fl lagar. KS 2014-232

KS KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anteckna att rapport om ej verkställda beslut per 2014-06-30 har lämnats.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2014-08-27 § 132 med rapport avseende ej verkställda beslut per
2014-06-30 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 gynnande
biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även
kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Vid protokollet
Oskar Åhren
Protokollet justerat 2014-10-02 och anslaget 2014-10-03.
Utdragsbestyrkande
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§ 132
Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om
stöd och service till funktionshindrade LSS

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 socialstyrelsen och revisorerna har nedanstående biståndsbeslut rapporterats som inte var
verkställda vid brytdatumet 2014-06-30.
Äldreomsorg SoL
1 ärende
Brukaren har fått erbjudande om plats i särskilt boende men tackat nej.
Individ- och familjeomsorg SoL
4 ärenden
Två ärenden avser kontaktfamilj och ett familjehemsplacering. Lämpliga familjer saknas.
Ett ärende avser boendestöd.
LSS/Funktionsnedsättning
4 ärenden
Två ärenden gäller bostad med särskild service där brukarna har tackat nej till förvaltningens
erbjudanden. Övriga är ett ärende om kontaktperson, där kontaktpersonen sagt upp sig med kort
varsel, och ett ärende gällande korttidsvistelse som är delvis verkställt.
Övervägande
Situationen är fortfarande relativt gynnsam i förvaltningen när det gäller ej verkställda beslut med
få ärenden där dessutom flera personer har fått erbjudanden men tackat nej. Under många år har det
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varit svårt att rekrytera kontaktfamiljer/personer och familjehem, inte sällan p g a brukarnas
särskilda önskemål. Dessa svårigheter har minskat men kvarstår till viss del.

Vid protokollet

Anders Hedenby
Protokollet justerat 2014-09-02 och anslaget 2014-09-03.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
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