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§ 336

Dnr KS/2019:246

Ej verkställda beslut 2019, tredje kvartalet
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden ska varje kvartal informera om ej verkställda beslut i
sin verksamhet.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden redovisar ej verkställda beslut för tredje kvartalet
2019 för kommunstyrelsen, varpå kommunstyrelsen gav omsorgs- och
socialförvaltningen i uppdrag att i och med redovisningen av fjärde kvartalet 2018
även avlägga en analys över mängden ej verkställda beslut.
Omsorgs- och socialförvaltningen har därefter bedömt att fortsatt analys bör
presenteras för att följa utvecklingen ytterligare och presenterar denna för
omsorgs- och socialnämnden i samband med kvartalsvisa redovisningen för tredje
kvartalet 2019.
För kvartal 3 finns 22 ej verkställda beslut; tre inom IFO, fyra inom ÄO, ett inom
OF SoL samt 14 inom OF LSS. Tre utav dessa har verkställts under perioden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 240/2019-12-09
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 202/2019-11-28
Ej verkställda beslut, kvartal 3/2019
Analys av ej verkställda beslut
Beslut
1.

Kommunstyrelsen tackar för informationen som skickas till
kommunfullmäktige för kännedom.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och
socialnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-28

1 (1)

§ 202

Dnr OSN/2019:102

Omsorgs- och socialnämnden ska enligt sin rapporteringsskyldighet utifrån 6 f § 6h § Socialtjänstlagen (2001:453) 6 f § - 6h § samt 28 f § - 28 h § Lag (1993:387) om
stöd och service kvartalsvis till kommunfullmäktige redovisa en statistikrapport
över vilka gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Denna
information ska även gå till kommunens revisorer.

Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för
kvartal 3, 2019.
För kvartal 3 finns 22 ej verkställda beslut; tre inom IFO, fyra inom ÄO, ett inom
OF SoL samt 14 inom OF LSS. Tre utav dessa har verkställts under perioden.

-

Missiv - Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut 2019, tredje kvartalet 2019,
2019-11-01
Analys av ej verkställda beslut kvartal 3 2019, 2019-11-01
Rapport - Ej verkställda beslut 2019, tredje kvartalet,
2019-11-01

Ordförandanden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen samt tillhörande
analys av ej verkställda beslut för tredje kvartalet 2019

2.

Rapporten samt analys tillställs kommunstyrelsen, kommunfullmäktige
och kommunens revisorer för kännedom

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Omsorgs och socialförvaltningen
Nina Lefdén
2019 11 01

Kvartalsrapport till Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna, ej verkställda beslut, kvartal 3 2019, Mjölby kommun
OSN/2019:102

Uppgifter för inrapportering på individnivå enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL där
verkställighet från beslut eller avbrott inte skett inom 3 månader. Samma gäller för LSS. Rapporteringen avser ÄO, HO samt IFO
Typ av bistånd IFO
Kontaktperson
Boende
Boende
Typ av bistånd ÄO
Hemtjänstinsats
Särskilt boende
Särskilt boende
Särskilt boende
Typ av bistånd OF SoL
Kontaktperson
Typ av bistånd OF LSS
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Bostad för vuxna
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Korttidsvistelse
Korttidsvistelse
Korttidsvistelse

Kön
kvinna/flicka
man/pojke
kvinna/flicka
Kön
kvinna/flicka
kvinna/flicka
kvinna/flicka
man/pojke
Kön
man/pojke
Kön
man/pojke
kvinna/flicka
kvinna/flicka
kvinna/flicka
kvinna/flicka
kvinna/flicka
man/pojke
man/pojke
man/pojke
man/pojke
man/pojke
kvinna/flicka
man/pojke
man/pojke

Beslutsdatum
2019 04 29
2019 05 28
2019 06 13
Beslutsdatum
2017 10 18
2019 07 16
2019 02 12
2019 04 26
Beslutsdatum
2019 01 07
Beslutsdatum
2018 10 16
2018 05 15
2018 06 26
2018 09 18
2018 09 18
2018 08 14
2018 09 18
2019 06 14
2018 11 09
2008 02 11
2019 04 03
2019 05 16
2019 04 09
2019 01 01

Verkställighetsdatum

Avbrott

Verkställighetsdatum

Avbrott

Verkställighetsdatum
2019 09 29
Verkställighetsdatum

Avbrott
Avbrott

2019 09 12

Saknas bostad
Saknas bostad
Ärendet avslutat Datum för kommunens erbjudande
171019, 180228 ,180301, 180424, 190117, 190827
2019 10 02
2019 04 10, 2019 05 21, 2019 08 27, 2019 10 02
2019 06 01
Ärendet avslutat Datum för kommunens erbjudande
Ärendet avslutat Datum för kommunens erbjudande
2019 03 25
2018 05 15, 2019 02 18
2019 05 03
2019 03 05

Anm
Behovsbeskrivning till resurssamordnare inkom 190819. Tilltänkt kontaktperson finns men ej påbörjat än
Bor på vandrarhem så länge
Bostadsbolaget tackat nej till klient. Klient bor på härbärge så länge
Anm
den enskilde tackar nej till insatsen
den enskilde tackar nej till insatsen
den enskilde tackar nej till insatsen
Den enskilde valde självmant att flytta in 191001 istället då han ville avvakta husförsäljning
Anm
saknas lämplig uppdragstagare. Vill ha en kvinna. Två kvinnor tackat nej.
Anm
den enskilde tackar nej till insatsen
den enskilde tackar nej till insatsen, vill avvakta ny gruppbostad 2020
den enskilde tackar nej till insatsen
saknas ledig bostad
saknas ledig bostad. Behov av LSS boende kvarstår
saknas ledig bostad
saknas ledig bostad. Kommer erbjudas plats på nybyggd gruppbostad 2019/2020
saknas ledig bostad

Tackat nej till 2 kontaktp och personen varit osäker på behovet
2018 12 12

2019 10 16

Ärendet avslutat Datum för kommunens erbjudande

Svårt rekrytera pga mannens problematik. Skett flera diskussioner med handläggare om detta.
Saknats lämplig uppdragstagare
Personen varit osäker på insatsen. Tilltänkt stödfamilj finns men pga sjukskrivning har insats ej påbörjats
3 familjer tillfrågats men tackat nej.På gång med korttidshem i annan kommun
Insats blivit fördröjd pga medicinska skäl. Inskolning på korttidsboende pågår

