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§ 281

KS/2019:246

Ej verkställda beslut 2019, andra 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 andra kvartalet
2019 för kommunstyrelsen, varpå kommunstyrelsen gav omsorgs- och
socialförvaltningen i uppdrag att i och med redovisningen av fjärde kvartalet 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 andra
kvartalet 2019.
För kvartal 2 finns 17 ej verkställda beslut; två inom IFO, fyra inom ÄO, ett inom
OF SoL samt 10 inom OF LSS. Tre utav dessa har verkställts under perioden och
ett har avslutats av andra skäl.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 202/2019-10-14
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 174/2019-10-01
Ej verkställda beslut, kvartal 2/2019
Analys av ej verkställda beslut
Beslut
1.

Kommunstyrelsen tackar för informationen som skickas till
kommunfullmäktige för kännedom.
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Handläggare

Carina Åsman
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Kommunstyrelsen

Rapport om ej verkställda beslut, kvartal två 2019
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden ska varje kvartal informera om ej verkställda
beslut i sin verksamhet.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden redovisar ej verkställda beslut för andra
kvartalet 2019 för kommunstyrelsen, varpå kommunstyrelsen gav omsorgsoch socialförvaltningen i uppdrag att i och med redovisningen av fjärde
kvartalet 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
andra kvartalet 2019.
För kvartal 2 finns 17 ej verkställda beslut; två inom IFO, fyra inom ÄO, ett
inom OF SoL samt 10 inom OF LSS. Tre utav dessa har verkställts under
perioden och ett har avslutats av andra skäl.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 174/2019-10-01
Ej verkställda beslut, kvartal 2/2019
Analys av ej verkställda beslut
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen tackar för informationen som skickas till
kommunfullmäktige för kännedom.
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Internetadress
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791-9848
e-postadress
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§ 174

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 2,
2019.
För kvartal 2 finns 17 ej verkställda beslut; två inom IFO, fyra inom ÄO, ett
inom OF SoL samt 10 inom OF LSS. Tre utav dessa har verkställts under
perioden och ett har avslutats av andra skäl.

-

Missiv - Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut 2019, andra kvartalet
2019, 2019-09-09
Analys av ej verkställda beslut kvartal 2 2019, 2019-09-11
Rapport - Ej verkställda beslut 2019, andra kvartalet, 2019-09-09

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

1.

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

2.

Rapporten samt analys tillställs kommunstyrelsen, kommunfullmäktige
och kommunens revisorer för kännedom
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Analys ej verkställda beslut kvartal 2 2019
Arbetsledare på utredning äldre och funktionsnedsatta och verksamhetschef LSS
(kommunal utförare) går igenom ej verkställda beslut varje månad. De månatliga
genomgångarna och kvartalsrapporten för aktuell period, stämmer överens med
varandra.
Andelen ej verkställda beslut är flest inom funktionshinderomsorgen och de har minskat
från 11 till 10 ej verkställda beslut från föregående kvartal, de är alltså ungefär de
samma som föregående kvartal. Samma sak gäller ej verkställda beslut inom
äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen.
Beslut som ej kan verkställas kan främst härledas till brist på ledig bostad. De som
tackat nej till bostad och står kvar i kön, har framför allt erbjudits ett boende i annan
kommun och bedöms ha adekvata skäl att stå kvar i kön. Andra orsaker är brist på
resurser eller särskilda önskemål från den enskilde som är svåra att tillgodose.
Förvaltningen följer upp de beslut som inte är verkställda och arbetar aktivt med att
erbjuda andra insatser i avvaktan på verkställighet, samt med att planera verksamheten
så att beslut kan verkställas. Framför sker en långsiktig planering av att bygga LSSbostäder.

Omsorgs- och socialförvaltningen
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