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Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut. 
 

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden kvartalsvis 

lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens 

gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader 

från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av 

bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. Det skall också framgå hur stor del av de ej verkställda 

besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Samma 

rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott 

i verkställigheten.  

 

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller 

en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

 

Se bilagd rapport. 

 

 

 

Förslag till beslut: 

 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 

 

Att  överlämna redovisningen till fullmäktige 
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Sid

2016-10-20 Dnr 1 (1)

Socialnämnden

Rapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL 160701-160930

Datum för
Beslutsdatum Man Kv. avbrott i verkställighet

X 2016-01-01

2016-03-11 X

2016-04-07 X

2016-04-28 X

Antal overkställda beslut: 4

Antal män: 1

Antal kvinnor: 3

Rapport av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS 160701-160930

Datum för
Beslutsdatum Man Kv. avbrott i verkställighet

2015-06-11 X

2015-10-23 X

2015-11-20 X

2016-03-10 X

2016-05-03 X

Antal overkställda beslut: 5

Antal män: 4

Antal kvinnor: 1

Typ av bistånd                                           

Typ av insats                                           

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna

Kontaktperson

Kontaktperson

Särskilt boende

Ledsagning

Ledsagarsevice

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna
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1(1)

Redovisning av overkställda beslut (längre än 3 månader)
2016-10-20

           

Socialkontoret

Enligt 4 kap 1§ SoL 20160701-20160930

Beslutsdatum/ Beslut Skäl till ej verkställt Vidtagna åtgärder för att verkställa/i avvaktan på insatsen

avbrott beslut Övrigt

2016-01-01 Ledsagning (of) Resusrsbrist, saknar lämlig personal/uppd- Tackat nej till erbjudande 2016-02-17 och 2016-03-22.

dragstagare. I överenskommelse med den enskilde har verkställighet ej varit

aktuell under perioden 160406-160518 då annan insats

intoducerats. Verkställt 2016-10-03.

2016-03-11 Särskilt boende (äo) Resursbrist, saknar ledig bostad Har haft särskilt boende för demenssjuka via annan kommun.

Verkställt 2016-08-02.

2016-04-07 Kontaktperson (ifo) Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare.

2016-04-28 Kontaktperson (of) Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare. Verkställt 2016-09-23.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning SoL (of)
Individ- och familjeomsorg (ifo)
Äldreomsorg (äo)

Enligt LSS 20160701-20160930

Beslutsdatum/ Beslut Skäl till ej verkställt Vidtagna åtgärder för att verkställa/i avvaktan på insatsen

avbrott beslut Övrigt

2015-06-11 Bostad med särskild Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. Bor sedan 2016-02-01 på HVB enligt SoL efter egen ansökan.

service för vuxna

2015-10-23 Bostad med särskild Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. Har varit beviljad träningsboende i annan kommun tom 

service för vuxna 2016-11-30. Flyttade hem till sin mamma under sommaren.

Har fått en servicelägenhet i kommunen

2015-11-20 Bostad med särskild Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. Har fått egen bostad och beviljats ledsagarservice och daglig

service för vuxna verksamhet.

2016-03-10 Ledsagarservice Resusrsbrist, saknar lämlig personal/uppd- Bor i gruppbostad.

dragstagare.

2016-05-03 Bostad med särskild Resursbrist, t ex saknar ledig bostad. Bor hemma, har avlösarsevice, ledsagarservice och

service för vuxna kortidsvistelse enl. LSS.
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