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§ 100

Dnr KS/2018:274

Kvartalsrapport ej verkställda beslut omsorgs- och socialnämnden - till
KF
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till
omsorgs- och socialnämnden och informera kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar 26 ej verkställda beslut för kvartal tre
2018. Fördelningen av de ej verkställda besluten är fyra inom individ och
familjeomsorgen, tre inom äldreomsorgen och 19 inom LSS. Omsorgs- och
socialförvaltningen har genomfört en analys av ej verkställda beslut som visar att
den största delen redovisade beslut är de som tackat nej till erbjuden insats
alternativt återtagit sin ansökan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-25 § 79
Rapportering av ej verkställda beslut inom omsorgs- och socialnämnden kvartal
fyra 2018, missiv 2019-03-20
Rapport ej verkställda beslut kvartal fyra.
Analys av ej verkställda beslut kvartal fyra
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 43/2019-02-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen som noteras till
protokollet.

___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 43

OSN/2018:9

Kvartalsrapport ej verkställda beslut, fjärde kvartalet, samt
analys - Tillstyrkande
Bakgrund

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.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för
kvartal 4, 2018.
För kvartal 4 finns 26 ej verkställda beslut; fyra inom IFO, tre inom ÄO samt 19
inom OF LSS. Nio utav dessa har verkställts under perioden och åtta har avslutats
av andra skäl.
2019-01-30 redovisades ej verkställda beslut för tredje kvartalet 2018 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.

Beslutsunderlag
-

Missiv – Kvartalsrapport – Ej verkställda beslut 2018, fjärde kvartalet 2018,
2019-02-11
Analys av ej verkställda beslut kvartal 4 2018, 2019-02-08
Rapport - Ej verkställda beslut 2018, fjärde kvartalet,
2019-02-06

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen samt tillhörande
analys av ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2018

2.

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

Analys av ej verkställda beslut kvartal 4 2018
Ej verkställda beslut gås igenom av arbetsledare på utredningsenhet äldre och funktionsnedsatta
och verksamhetschef LSS (utförare) varje månad. Månadsgenomgångarna och kvartalsrapport
för aktuell period stämmer överens med varandra.
Den största delen rapporterade beslut avser dels de som tackat nej till ansökan eller återtagit sin
ansökan och dels de som står kvar i kö för att det saknas ledig bostad.
De som tackar nej till insatsen eller återtar sin ansökan kommer att falla bort ur kommande
kvartals rapportering. Det arbete som pågår med att följa upp omständigheterna kring att
personer tackar nej till erbjuden verkställighet kommer sannolikt att minska antalet ej verkställda
beslut. Det innebär också att förvaltningen har en god insyn kring den kö som finns och köns
storlek. .
Beslut som inte är verkställda på grund av att ledig bostad saknas kommer att finns kvar så länge
efterfrågan är större än utbudet. Förvaltningen har en långsiktig plan på att bygga LSS-bostäder.
Det finns även att samarbete med Boxholms kommun (köpta platser på LSS-boende) för att
kunna erbjuda boenden i avvaktan på ytterligare LSS-bostäder byggs. Förvaltningen avser även
se över möjligheten att vi Mjölby Bostäder få tillgång till lägenheter som kan bli servicebostäder.
Omsorgs- och socialförvaltningen
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