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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
inom social omsorg
Sammanfattning
Per den 30 juni 2009 rapporterar social omsorg totalt fyra beslut enligt
§ 9 LSS som inte verkställts inom tre månader och totalt sju beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader.
Två beslut gäller kontaktperson enligt 9§4 LSS och två beslut daglig sysselsättning enligt 9§10 LSS. Beslut avseende kontaktpersoner som ej verkställts beror på att det råder svårigheter att få personer att åta sig uppdraget.
Ett uppdrag som kontaktperson kräver ingen utbildning eller erfarenhet.
Uppdraget ersätts med ett relativt lågt arvode och en omkostnadsersättning
enligt riktlinjer framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting. LSSenheten har nu tagit fram nya rutiner för att rekrytera fler kontaktpersoner.
En minskning av ej verkställda beslut avseende kontaktpersoner har skett
beroende på rekrytering. LSS-kommittén har uppmärksammat problemet
med bristen på kontaktpersoner och ger i sitt slutbetänkande SOU 2008:77
förslag på att Socialstyrelsen får i uppdrag att se över rekrytering samt beskriva framgångsfaktorer och åtgärder för rekrytering.
Fyra av besluten enligt SoL avser särskilt boende för äldre och ett beslut
handlar om HVB (hem för vård och boende). Samtliga har fått erbjudande
om boende men tackat nej, några fler än en gång. De som väntar på äldreboende har fått sina behov tillgodosedda genom korttidsboende eller med
hemtjänstinsatser. Den person som väntar på HVB bor i träningslägenhet i
Täby.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner social omsorgs rapportering av ej verkställda beslut och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunerna har från 1 juli 2006 en skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt
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socialtjänstlagen (SoL) såsom inom omsorg om äldre (ÄO), personer med
funktionshinder (HO) samt individ- och familjeomsorg (IFO). Från den 1
juli 2008 gäller även att rapporteringen omfattar lagen om stöd och service
till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS).
Rapportering lämnas fyra gånger per år till länsstyrelsen, kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.
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