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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anida Elik, Verksamhetsutvecklare

2019-08-27

Dnr SON 2019-219

Social- och omsorgsnämnden

Rapport enligt 28 h § lag (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende ej verkställda
beslut den 30 juni 2019
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2019-08-27 överlämnas till
kommunfullmäktige i enlighet med 28 h § LSS.
2. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2019-08-27 överlämnas till
kommunens revisorer i enlighet med 28 f § LSS.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden ska i enlighet med lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) överlämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 §
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
Nämnden ska ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid
som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Socialnämnden ska även till kommunens revisorer överlämna en rapport med
motsvarande innehåll.
Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Social- och omsorgsförvaltningen redovisar en rapport angående ej verkställda
beslut 30 juni 2019
__________
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Bakgrund
Enligt 28 h § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
socialnämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut.
Nämnden skall i rapporten ange vilken typ av insats beslutet gäller och hur
lång tid som förflutit sedan dagen för respektive beslut. Rapporteringen skall
även omfatta beslut där verkställigheten har avbrutits utan att ånyo kunna
verkställas. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.
Enligt 28 f § samma lag ska kommunens revisorer kvartalsvis erhålla en
rapport över ej verkställda beslut. Efter önskemål från revisorerna erhåller de
samma rapport som fullmäktige.
I 28 a § LSS stadgas att en kommun eller landsting som inte inom en skälig tid
tillhandahåller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till kan, efter beslut
av förvaltningsdomstol, åläggas en särskild avgift. Ansökan om särskild avgift
görs av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
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Rapport angående ej verkställda beslut 30 juni 2019
(siffrorna inom parentes avser rapport 31 mars 2019)
Totalt antal rapporterade beslut där
verkställighet ej skett inom tre månader
Verksamhetsområde
LSS

103 (107)

Kön
Män
Kvinnor

68 (71)
35 (36)

Insats enligt 9 § LSS
Kontaktperson (9 punkt 4)
Korttidsvistelse (9 punkt 6)
Bostad med särskild service för vuxna (9 punkt 9)
Daglig verksamhet (9 punkt 9)

53 (54)
14 (14)
31 (34)
5 (5)

Totalt antal rapporterade verkställda
samt avslutade beslut kvartal 2 2019

19 (20)

Beslut som verkställts efter tremånadersgränsen
Avlidna
Återtagit ansökan
Avslutade
Omprövning/avslag

11 (9)
0 (2)
0 (2)
8 (7)
0 (0)

Totalt antal rapporterade beslut som kvarstår
som ej verkställda den 30 juni 2019
Kontaktperson (9 punkt 4)
Korttidsvistelse (9 punkt 6)
Bostad med särskild service för vuxna (9 punkt 9)
Daglig verksamhet (9 punkt 9)

41 (43)
12 (10)
27 (29)
4 (5)

Orsak till att kvarstående beslut ej verkställts
Kontaktperson: 41 beslut
Erbjudits ett eller flera alternativ men tackat nej
Resursbrist

0 (1)
41 (42)

4 (6)

Annat skäl

0 (0)

Korttidsvistelse: 12 beslut
Erbjudits ett eller flera alternativ men tackat nej
Resursbrist
Annat skäl

1 (0)
10 (9)
1 (1)

I det fall annat skäl har angetts som orsak inväntas svar från brukare gällande
utökad ansökan om antal dagar på tidigare beslut.
Bostad med särskild service för vuxna: 27 beslut
Erbjudits ett eller flera alternativ men tackat nej
Resursbrist
Annat skäl

9 (8)
16 (18)
2 (3)

I ett fall där annat skäl har angetts som orsak bor brukaren på särskilt boende,
men inväntar LSS-boende eftersom behovet har förändrats. I det andra fallet
där annat skäl har angetts som orsak är det avbrott i verkställigheten då
brukaren är behandlingshemsplacerad.
Daglig verksamhet: 4 beslut
Erbjudits ett eller flera alternativ men tackat nej
Resursbrist
Annat skäl

0 (0)
0 (0)
4 (5)

I tre fall annat skäl har angetts som orsak finns det svårigheter att få till möten
för besök med brukaren. I ett fall är brukaren behandlingshemsplacerad och
insatsen daglig verksamhet är inte aktuell.
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Tid som förflutit från dagen för respektive rapporterat beslut gällande
beslut som kvarstår som ej verkställda 30 juni 2019
Antal månader
100
61

Insats
boende (1)
boende (1) har tackat nej 5

Antal beslut
1
1

gånger

58
48
46
45

boende (1)
boende (1)
boende (1)
boende (1) har tackat nej 1

1
1
1
1

gång

27
25

boende (1)
boende (1) har tackat nej 1

1
1

gång

24
23
22

21
20

17
16
15
14
13
12
11

10

9

kontaktperson (1)
kortidsvistelse (1)
boende (1),
kontaktperson (2),
kortidsvistelse (1)
kontaktperson (2),
kortidsvistelse (1)
boende (2),
kontaktperson (1),
daglig verksamhet (1)
boende (1),
kortidsvistelse (1)
kontaktperson (3)
kontaktperson (3)
boende (1),
kontaktperson (5)
kontaktperson (1)
kontaktperson (4),
kortidsvistelse (1)
boende (1) har tackat nej 1
gång, kontaktperson (2),
kortidsvistelse (1)
boende (1) har tackat nej 1
gång, daglig verksamhet
(1), kortidsvistelse (1)
boende (1) har tackat nej 1
gång, kontaktperson (4),
kortidsvistelse (1)

1
1
4

3
4

2
3
3
6
1
5
4

3

6
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8
7

kontaktperson (4),
daglig verksamhet (1)
boende (3) har tackat nej 1

5
3

gång

6

5

4

3

boende (2) har tackat nej 1
gång, kontaktperson (2),
kortidsvistelse (1)
boende (1),
kontaktperson (3),
kortidsvistelse (1),
boende (1),
kortidsvistelse (1),
kontaktperson (4)
boende (4) har tackat nej 1
gång, kortidsvistelse (1)

5

5

6

6

har tackat nej 1 gång,

daglig verksamhet (1)
Summa

84

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist, Social- och
omsorgsdirektör

Anida Elik, Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

