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Datum
2018-12-06

Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet.

Förteckning över anmälningsärenden
Anmälan av
1. Ej verkställande gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) tredje kvartalet
(äldrenämnden 2018-11-01 § 141). Bilaga 1.
2. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per 30 juni 2018.
Bilaga 2.
3. Rapportering av ej verkställda beslut per 30 september 2018 enligt socialtjänstlagen
(omsorgsnämnden § 115). Bilaga 3.
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§ 141

Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) tredje
kvartalet 2018
ALN-2018-0294
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.
1 § SoL som 2018-09-30 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med nämndens
rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL, och
att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till kommunfullmäktige.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2018-10-09 från förvaltningen.
Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f— h §§ SoL skyldighet att kvartalsvis rapportera till Inspektionen
för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporten
ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive
beslut.
Det senaste kvartalet var det totalt 37 beslut som inte verkställts inom tre månader. Anledningen till att
besluten inte verkställdes var:
•
•
•
•
•

Att den enskilde har tackat nej (29 ärenden)
Att beslutet verkställts innan 30 september (12 ärenden)
Resursbrist bostad (2 ärenden)
Resursbrist personal (2 ärenden)
Andra skäl ( 4 ärenden)

Justerandes sign,

Utdragsbestyrkande
44

upP,f319,

ÄLDRENÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Hj ortz6n Ulrica

2018-10-09

ALN-2018-0294

Kommunfullmäktige

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) per 30 september 2018
Kommuner har jämlikt 16 kap. 6 f- h §§ SoL skyldighet att rapportera beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställigheten
överstiger tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och
kommunfullmäktige.
Ansvarig nämnd ska varje kvartal till kommunfullmäktige rapportera antalet gynnande sådana
beslut enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I
rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från
dagen för respektive beslut.
Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och inte kunna härledas till enskild person.
Det ska dock framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.
Föreliggande rapport avser perioden 1 juli till och med 30 september 2018.
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader under perioden var 37, varav 24 beslut
gällde kvinnor och 13 beslut gällde män.
Anledningen till att besluten inte verkställdes var:
•
•
•
•
•

Att den enskilde har tackat nej (29 ärenden)
Att beslutet verkställts innan 30 september (12 ärenden)
Resursbrist bostad (2 ärenden)
Resursbrist personal (2 ärenden)
Andra skäl ( 4 ärenden)

Av andelen ej verkställda beslut under tredje kvartalet 2018 utgörs största delen av särskilt
boende demens och särskilt boende omvårdnad med 38 procent vardera.
Växelvård/korttidsvård utgör 19 procent och ledsagning SoL utgör 5 procent. Parboende har
inga beslut som inte verkställts inom 90 dagar under tredje kvartalet 2018.

Postadress: Uppsala kommun, äldrenämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: aldrenamnden@uppsala.se
www.uppsala.se

Äldrenämnden har i bifogad rapport (bilaga 1) sammanställt alla gynnande beslut som den 30
september 2018 ej hade verkställts inom tre månader.

~01Monica Östman
Ordförande

i&t7

Bilagor

la Sammanställning av ej verkställda beslut
lb Tid för verkställighet

_
Carina Juhlin
Förvaltningsdirektör

Handläggare: ULRICA HJORTZLN 2018

UPRallue
ÄLDRENÄMNDEN
Bilaga la Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3 2018

Tabell 1. Antal ej verkställda beslut
Kön
Män
Kvinnor
Summa

AR Q1

ÅR Q2

AR Q3

20
15

14
15

13
24

35

29

37

ÅR Q4

0

Tabell 1. Antalet kvinnor och män vilkas besluta] verkställts inom tre månader kvartal 3 2018.

Kommentar till tabell 1: Under tredje kvartalet 2018 är det 37 personer som fått vänta mer än 90 dagar på att beslut ska verkställas, 13 män
och 24 kvinnor.

Tabell 2. Insatskategori ej verkställda beslut
Insats
Särskilt boende demens SoL
Särskilt boende omvårdnad SoL
Parboende på särskilt boende SoL
Ledsagning SoL
Växelvård/Kortidsvård
Summa antal ej verkställda 2018-09 -30

Antal män

Antal kvinnor

Totalt antal

Andel

5
3
0
1
4

9
11
0
1
3

14
14
0
2
7

38%
38%
0%
5%

13

24

37

19%
100%

Tabell 2. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader den 30 september 2018.

Kommentar till tabell 2: Av andelen ej verkställda beslut under tredje kvartalet 2018 utgörs största delen av särskilt boende demens och
särskilt boende omvårdnad med 38 procent vardera. Växelvård/korttidsvård utgör 19 procent och ledsagning SoL utgör 5 procent.
Parboende har inga beslut som inte verkställts inom 90 dagar under tredje kvartalet 2018.

Tabell 3. Andelen ej verkställda beslut av alla giltiga beslut

Särskilt boende demens SoL

254

Andel ej
verkställda
beslut män
2,0%

562

Andel ej
verkställda
beslut kvinnor
2%

Särskilt boende omvårdnad SoL
Parboende på särskilt boende SoL
Ledsagning SoL
Växelvård/kortidsvård
Summa och andel 2018-09-30

301
6
44
119

1,0%
0,0%
2,3%
3,4%

589
11
80
87

2%
0%
1%
3%

724

1,8%

1329

1,8%

Insats

Giltiga beslut
män

Giltiga beslut
kvinnor

Tabell 3. Andel ej verkställda beslut av alla giltiga beslut den 30 september 2018.

Kommentar till tabell 3: Av samtliga giltiga beslut är det 1,8 procent av alla män som inte fått sina beslut verkställda inom tre månader
under tredje kvartalet 2018 och 1,8 procent av alla giltiga beslut gällande kvinnor som inte verkställts i tid. Största enskilda grupp som inte
fått sina beslut verkställda i tid är män som väntar på Växelvård/korttidsvård, där 3,4 procent fått vänta mer än tre månader.

Tabell 4. Uppgiven orsak till att beslut ej verkställts
Insats

Antal ej
verkställda

Särskilt boende demens SoL
Särskilt boende omvårdnad SoL
Parboende på särskilt boende SoL
Ledsagning SoL
Växelvård/korttidsvård
Totalt antal ej verkställda beslut 2018-09-30
Andel

Resursbrist
ledig bostad

Resursbrist
personal

Den enskilde
har tackat nej
till erbjudande
14
13

Annat skäl

14
14
0
2
7
37

2
2

2

2
29

3
4

100%

5%

5%

78%

11%

1

2

Tabell 4. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader den 30 septembe 2018. Uppgiven orsak till att beslut ej verkställts inom tre månader enligt
Inspektionen för vård och omsorgs definition.

Kommentar till tabell 4: Orsaken till att besluten ej har verkställts inom 90 dagar är under tredje kvartalet 2018, i de flesta fall
(79%), att den enskilde tackat nej till erbjudande. Orsaken till att de enskilda tackat nej till erbjudet boende beror bl.a. på att de
endast önskar plats på ett specifikt boende och att de inte varit redo att flytta när de fått erbjudande. Av annat skäl är tre ej
verkställda beslut beroende på att de enskilda vistats på sjukhus och ett beslut som ej verkställts har berott på utredning för att
byta inriktning frän särskilt boende omvårdnad till demens. Resursbrist personal har varit skälet till att 2 beslut ej verkställts.
Resursbrist i form av platsbrist har varit skälet till att 2 beslut inte verkställts inom 90 dagar under tredje kvartalet 2018.

Tabell 5. Beslut som avslutats av annan anledning
Orsak till avslut

Antal män

Antal kvinnor

Totalt antal

Andel

1
1
5
7

0
1
4
5

2
9
12

8%
17%
75%
100%

Avliden
Flyttat till särskilt boende
Avsagt sig insatsen
Summa antal avslut

Tabell 5: Antal beslut som avslutats av annan anledning tredje kvartalet 2018

Kommentar till tabell 5: 12 ärenden har avslutats av annan anledning det tredje kvartalet 2018. 2 av dessa beslut har avslutats på grund
av att den enskilde flyttat in på särskilt boende under perioden, 9 beslut har avslutats p.g.a. att den enkilde avsagt sig insatsen och ett
beslut har avslutats pga avliden.

Tabell 6. Verkställda beslut
Insats

Antal män

Antal kvinnor

Totalt antal

Andel

1
1
2
0
4

3
4
1
0
8

4
5
3
0
12

33%
42%
25%
0%
100%

Särskilt boende demens SoL
Särskilt boende omvårdnad SoL
Korttidsboende/växelvård SoL
Parboende på särskilt boende SoL
Summa antal verkställda

Tabell 6: Antal beslut som verkställts under kvartal tre 2018 som överstigit tre månader från beslut till verkställighet

Kommentar till tabell 6: Av de 37 beslut som rapporterats som ej verkställda under tredje kvartalet 2018 har 12 beslut verkställts innan
utgången av 30 SEPTEMBER 2018. 4 ärenden gällande särskilt boende demens (33 procent), 5 ärenden gällande särskilt boende
omvårdnad (42 procent) och 3 ärenden gällande korttidsboende/växelvård (25 procent).

Tabell 7. Avbrott i verkställighet av beslut
Orsak
Avbrott
Summa antal avbrott

Antal män

Antal kvinnor

Totalt antal

Andel

0
0

0
0

0
0

0

Tabell 7: Antal beslut med avbrott i verkställighet som överstiger tre månader den 30 september 2018.

Kommentar till tabell 7: Inga beslut med avbrott i verkställighet har rapporterats in för äldrenämnden kvartal tre 2018.

Uppsala
KOMMUN

ÄLDRENÄMNDEN

Bilaga 1b Tid för verkställighet kvartal Q3 2018

Särskilt boende demens SoL
Beslutet ej verkställt
Kön

Beslutsdatum

Avbrottsdatum

den 30 september beslutsdatum till den
2018

man

Antal dagar från
1 oktober

Beslutet är verkställt
(datum)

Antal dagar från
beslutsdatum till
verkställighetsdatum

2016-07-28

man

201642-08

man

2017-03-07

kvinna

2017-04-11

man

2017-05-26

kvinna

2017-08-17

kvinna

2018-01-31

kvinna

2018-07-06

451

2018-09-13

392

2018-04-24

2018-07-26

93

man

2018-04-17

2018-07-20

94

kvinna

2018-05-11

kvinna

2018-05-11

kvinna

2018-05-15

kvinna

2018-05-17

x

136

kvinna

2018-06-07

x

115

'Särskilt boende omvårdnad SoL

x

x

242

142
142

Kön

Beslutsdatum

Avbrottsdatum

Beslutet ej verkställt

Antal dagar från

den 30 september

beslutsdatum till den

2018

1 oktober

kvinna

2017-06-12

man

2017-08-07

k7n-n
ä-

2017-08-21

x

405

kvinna

2017-10-09

x

356

Beslutet är verkställt
(datum)

Antal dagar från
beslutsdatum till
verkställighetsdatum

— -föl-ä:02-07

2018-08-12

186

kvinna

2018-02-28

2018-07-06

128

kvinna

2018-03-02

kvinna

2018-03-08

2018-09-02

178

kvinna

2018-04-30

2018-08-30

122

kvinna

2018-04-06

kvinna

2018-04-25

kvinna

2018-05-31

man
man

2018-06-25

2018-09-25

90

kvinii-a-

x

212

x

177

x

97

2018-06-27

Växelvård demens SoL

Kön

Beslutsdatum

man

2018-03-22

man
kvinna

2018-03-01

Avbrottsdatum

Beslutet ej verkställt

Antal dagar från

den 30 september

beslutsdatum till den

2018

1 oktober

Beslutet är verkställt
(dat um)
2018-07-24

2018-05-29

2018-09-04

Antal dagar från
beslutsdatum till
verkställighetsdatum
124
------ -

_

98

Växelvård omvårdnad SoL

Kön
man

Beslutsdatum
2018-01-16

Avbrottsdatum

Beslutet ej verkställt

Antal dagar från

den 30 september

beslutsdatum till den

2018

1 oktober

Beslutet är verkställt
(datum)

Antal dagar från
beslutsdatum till
verkställighetsdatum

man

hirinä-

2018-07-03

2018-03-19

106

2018-04-17
2018-06-11

kvinna

Ledsacininci SoL
'
Kön
man
kvinna

Beslutet ej verkställt

Antal dagar från

den 30 september

beslutsdatum till den

2018

1 oktober

2018-04-18

x

2018-05-21

x

165
132

Beslutsdatum

Avbrottsdatum

Beslutet är verkställt
(datum)

Antal dagar från
beslutsdatum till
verkställighetsdatum
-

Beslutet är
avslutat (datum)

Antal dagar från
beslutsdatum till

Rapporteringsdatum

avslutsdatum

2018-09-06

770

2018-09-30

2018-09-13

644

2018-09-30

2018-09-04

546

2018-09-30
2018-09-30

2018-09-03

465

2018-09-30
2018-09-30
2018-09-3C
2018-09-30
2018-09-ä-0
2018-09-30
2018-09-30

2018-09-13

121

2018-09-30
2018-09-30
2018-09-30

Beslutet är
avslutat (datum)
2018-07-04
2018-09-18

Antal dagar från
beslutsdatum till

Rapporterings datum

avslutsdatum
387

2018-09-30

407

2018-09-30
2018-09-30
2018-0-9230
20181ff-ä-Ö
2018-09-30
2018-09-30
2018-09-30
2018-09-30
2018-09-30

2018-09-10

138

2018-09-30

2018-10-05

127

2018-09-30
2018-09-30
2018-09-30

Beslutet är
avslutat (datum)

2018-08-20

Antal dagar från
beslutsdatum till

Rapporteringsdatum

avslutsdatum

172

_

2018-09-30
2018-09-30
2018-09-30

Beslutet är
avslutat (datum)
2018-07-04

Antal dagar från
beslutsdatum till

Rapporteringsdatum

avslutsdatum
169

2018-09-30

2018-09-30
2018-09-14

150

2018-09-30

2018-09-26

107

2018-09-30

Beslutet är
avslutat (datum)

Antal dagar från
beslutsdatum till

Rapporteringsdatum

avslutsdatum
2018-09-30
2018-09-30
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SOCIALNÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Elisabeth Karlsson

2018-10-31

SCN-2018-0237

Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställdabeslut enligt socialtjänstlagen per
30 juni 2018
Kommuner har jämlikt 16 kap 6 f- h §§ SoL skyldighet att rapportera beslut om bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställigheten
överstiger tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och
kommunfullmäktige.
Ansvarig nämnd ska varje kvartal till kommunfullmäktige rapportera antalet gynnande sådana
beslut enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I
rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från
dagen för respektive beslut.
Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och inte kunna härledas till enskild person.
Det ska dock framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.
Föreliggande rapport avser perioden 1 april till och med 30 juni 2018.

Socialnämnden

otta von Wowern
Sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: socialnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se
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Antal beslut om är verkställda eller avslutade sedan föregående rapport

Verkställda
avslutade
Summa

Barn
3

Vuxen
2

Summa
3
2
5

Orsak till att beslutet ej verkställts

Resursbrist
Tackat nej
Annat
Summa

Barn
5
1
1

Vuxen
5

Summa
10
1
1
12

upF112.113,

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Datum
2018-10-01

Handläggare
Karlsson Elisabeth

Diarienummer
SCN-2018-0237
Bilaga ib

Tid som beslutet ej varit verkställt
Månader
ej Verkställt

Beslutsdatum Avbrott

verkställt datum

Avslutsdatum

Kön

Insats

2017-12-08

2018-05-03

4,9 Pojke/man

Kontaktperson

2018-01-26

2018-06-21

4,9 Flicka/kvinna

Kontaktperson

Flicka/kvinna

Kontaktperson

2018-01-30

7,4

2016-06-30

17-05-16

26,8

Pojke/man

Kontaktfamilj

2016-06-30

17-05-16

26,8

Pojke/man

Kontaktfamilj

2012-10-23

16-06-03

71,7

Pojke/man

Kontaktfamilj

6,2 Pojke/man

Kontaktfamilj

2018-01-11

8,2

2018-07-16

2016-10-20
2017-10-27

180503

2017-12-14

Flicka/kvinna

bo.soc kontrakt

Flicka/kvinna

bo.soc kontrakt

Flicka/kvinna

bo.soc kontrakt

2017-12-14

180516

Flicka/kvinna

bo.soc kontrakt

2018-01-16

180614

Pojke/man

bo.soc kontrakt

Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-10-31
Plats och tid:

Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 18.10

Beslutande:

Kjell Haglund (V), ordförande
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande
Rezene Tesfazion (S)
Inga-Lill Sjöblom (S)
Petri Lähteenmäki (S)
Lars-Gunnar Karlsson (M) fr o m § 122
Michael Holtorf (M)
Tarja Onegård (MP)
Eva Pettersson (MP)
Liza Bo&thius (V)
Anders A. Aronsson (L) fr o m § 122
Ulf Schmidt (C)
Vivianne Eriksson (M)
Gunnel Borgegård (L) t o m § 121
Joakim Strignert (C) t o m § 121
Leif Boström (KB)

Övriga
deltagare:

Kaisa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Ann-Christine Dahl6n,
avdelningschef, Kerstin Karlsson, avdelningschef, Eva Köpman, avdelningschef, Åsa
Carlsson, avdelningschef, Johan Eikman, enhetschef, Lotti Hammar, stadsbyggnadsförvaltningen, Eva Entelius-Melin, Socialstyrelsen, Helene Löwgren, strateg, Magnus
Bergmark, controller, Sofia Venemalm, strateg, Elisabeth Karlsson, enhetschef, Sophie
Jonneryd, strateg, Therese Hagberg, HR-chef

Utses att
justera:

Jonas Segersam (KD)

Justeringens
plats och tid:

Ersättare:

Paragrafer:

Birgitta L Johansson (S)
Maria Patel (S)
Ahmad Orfali (MP)
Edip Akay (V)
Joakim Strignert (C) fr o m
§ 122
Gunnel Borgegård (L) § 122 § 133

119 - 144

Statiiiga.tan 12 i anslutning till samantiåret

Underskrifter:
knas Segersam (KD)ljusterare

Lotta von Wowern, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Socialnämnden
2018-10-31
Sista dag att överklaga: 2018-11-22
2018-11-01
2018-11-23
Anslaget tas ner:
www.0

hS

Underskrift:
Lotta von Wowern, sekreterare

an 12, Uppsala

-
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SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-10-31

§ 136

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2018
SCN-2018-0237
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)
som 30 juni 2018 inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet pågått mer än
tre månader i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet jämlik 16 kap 6 f-h §§ SoL,
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt
att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen.
Sammanfattning
Socialnämnden ska varje kvartal rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte verkställts inom
tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (WO), kommunens revisorer
och kommunfullmäktige. I föreliggande handlingar finns en rapport över ej verkställda biståndsbeslut
inom socialförvaltningen, vilken typ av insats besluten avser och skälen till att besluten inte verkställt i
tid samt en rapport till kommunrevisionen.
För det andra kvartalet 2018 har 12 ärenden rapporterats till IVO som ej verkställda varav 6 beslut
som tidigare rapporterats som ej verkställda har rapporterats som avslutade eller verkställda. Besluten
avser kontaktperson, kontaktfamilj och bostadssocialt kontrakt. Största anledningen till att besluten om
kontaktperson och kontaktfamilj inte verkställts är brist på uppdragstagare. Anledningen till besluten
om bostadssocialt kontrakt inte verkställts är brist på lägenheter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2018.
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OMSORGSNÄMNDEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Camilla Viberg

2018-10-31

OSN-2018-0527

Kommunfullmäktige

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
30 september 2018
Kommuner är enligt 16 kap 6 f- h §§ SoL och 28 f- h §§ LSS skyldiga att rapportera beslut
om bistånd (enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 § LSS) som inte har verkställts inom
tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och
kommunfullmäktige. Det gäller både beslut som inte verkställts inom tre månader och avbrott
i verkställigheten i längre än tre månader.
Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige antalet gynnande
beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för
beslut, eller där avbrott i verkställigheten varit längre än tre månader. I rapporten ska det stå
vilka typer av bistånd som besluten gäller och hur lång tid som gått sedan varje beslut togs.
Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte kunna spåras till en enskild
person. Det ska framgå hur många (eller hur stor andel) av besluten som gäller kvinnor
respektive män.
Den bifogade rapporten gäller för perioden ljuli till och med 30 september 2018.
Totalt är det under den perioden 96 beslut som inte har verkställts inom 3 månader. Fördelat
på kön är det 31 kvinnor och 65 män.
De främsta anledningarna till att besluten om bostad med särskild service och kontaktperson
och inte har verkställts är:
-

resursbrist ledig bostad
resursbrist personal

Omsorgsnämnden har sammanställt alla beslut som inte har verkställts inom tre månader 30
september 2018 i bifogad rapport (bilaga la och 11).
Omsorgsnämnden
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Ordförande
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