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§ 29
VON 6/16

Sammanställning av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2016
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av nämndens ej verkställda beslut för
fjärde kvartalet 2016 och översänder rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendet
En gång per kvartal ska vård- och omsorgsnärnnden till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) anmäla ej verkställda beslut. Vård- och omsorgsnämnden har till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO), rapporterat in för fjärde kvartalet 2016 (2016-10-01—2016-12-31) ej
verkställda beslut samt ärenden där avbrott skett i pågående verkställighet.

Ärendets behandling
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13.
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2017-02-16, § 27.
Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om föslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
Stadens revisorer
Biståndsenheten
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Dnr VON 6/16
Vård- och omsorgsförvaltningen
Ida Mattsson
Vård och omsorgsnämnden

Redovisning av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2016
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av nämndens ej verkställda beslut för
fjärde kvartalet 2016 och översänder rapporten till kommunfullmäktige.
Ärendet
En gång per kvartal ska vård- och omsorgsnärnnden till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) anmäla ej verkställda beslut.
Vård- och omsorgsnämnden har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapporterat in
för fjärde kvartalet 2016 (2016-10-01—2016-12-31) ej verkställda beslut samt ärenden där
avbrott skett i pågående verkställighet.
Be red n ing
Rapporterade ärenden enligt SoL (Socialtjänstlagen) som ej verkställts inom tre månader
Särskilda boenden inom äldreomsorg enligt SoL
Under perioden för fjärde kvartalet 2016 har 24 ärenden inrapporterats till IVO.
Elva av dessa ärenden har avrapporterats. Åtta individer har accepterat erbjudet boende och
flyttat in. Två beslut har avrapporterats med anledning av att individen återtagit ansökan. Ett
beslut har avrapporterats med anledning av att individen avlidit.
Elva individer har erbjudits plats på ett särskilt boende, men tackat nej och väntar på att
erbjudas en ny plats på ett annat boende. Av dessa elva har fyra individer fått ett erbjudande.
Fem individer har fått två erbjudanden. Två individer har fått fyra erbjudanden.
Två personer har ej erbjudits plats på särskilt boende inom tre månader, detta med anledning
av resursbrist. Dessa personer är ett gifi par, som endast vill stå i kö för parboende.
Avrapporterade: 1 1 st

Tackat nej: 1 1 st

1 Resursbrist: 2 st

Korttidsplats 1 form av avlösning enligt SoL
Under perioden för fjärde kvartalet 2016 har ett ärende inrapporterats till IVO. Ärendet har
avrapporterats med anledning av att individen har avlidit.

Avrapporterade: 1 st

Tackat nej: 0 st

Resursbrist: 0 st
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Boenden med särskild service enligt SoL

Under perioden för fjärde kvartalet 2016 har nio ärenden rapporterats till IVO.
Fyra individer har sedan tidigare kvartal fått erbjudande om plats i boende (nybyggnation),
verkställighet beräknas ske under första halvåret 2017.
En individ har erbjudits plats i bostad med särskild service och tackat ja till erbjudandet,
verkställs under kvartal ett 2017.
En individ har erbjudits plats i bostad med särskild service, men tackat nej till erbjudandet.
Tre individer har ej erbjudits plats på boende inom tre månader och rapporterats som
resursbrist.

1 Avrapporterade: 0 st

Tackat nej: 1 st

Resursbrist: 3 st

Rapporterade ärenden enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som ej
verkställts inom tre månader
Bostad med särskild service enligt LSS

Under perioden för fjärde kvartalet 2016 har 22 ärenden rapporterats till IVO.
Tre ärenden har avrapporterats då besluten nu är verkställda.
Av de 22 inrapporterade besluten avser åtta beslut bevilj ande av förhandsbesked. Fyra av de
beviljade förhandsbeskeden har rapporterats som ej verkställda på grund av resursbrist. fyra
individer har fått erbjudande om plats i bostad med särskild service, tillträdesdatum ej
bestämt.
Två individer har sedan tidigare kvartal erbjudits plats i bostad med särskild service.
Verkställighetsdatum är ännu oklart med anledning av att bostaden är en nybyggnation, men
planeras till april 2017.
Åtta individer har på grund av resursbrist ej erbjudits plats i boende.
En individ har tackat nej till erbjuden plats i bostad med särskild service, och väntar på att
erbjudas plats i annat boende.
Avrapporterade: 3 st

Tackat nej: 1 st

Resursbrist: 12 st
(Varav förhandsbesked: 4
st)

Korttidsvistetse enligt LSS

Under perioden för fjärde kvartalet 2016 har ett ärende rapporterats till IVO. Beslutet har
avrapporterats då beslutet är verkställt.

1 Avrapporterade: 1 st

Tackat nej: 0 st

1 Resursbrist: 0 st
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