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KSKF/2016:5

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service,
LSS (Kvartal 4 2016)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 16 mars 2017 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 14 februari 2017, för kvartal 4 2016
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen lämnas till Inspektion för vård
och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 4 2016 från barn- och utbildningsnämnden visar att
sammanlagt fyra (4) beslut inte är verkställt. Det gäller ett beslut om boende för
barn och unga i bostad med särskild service som inte är verkställt på grund av att
lämplig lokal saknas. De tre andra besluten gäller kontaktperson som inte är
verkställt på grund av rekryteringssvårigheter.
Insänd rapportering för kvartal 4 2016 från vård- och omsorgsnämnden visar att
sammanlagt åtta (8) personer har väntat längre än tre månader på att få sina beslut
verkställda. Ej verkställda gynnande biståndsbeslut gäller följande områden:
- Bostad med särskild service enligt LSS; tre (3) beslut. Förseningen berodde
på resursbrist.
- Daglig verksamhet; fyra (4) beslut.
- Korttidsvistelse utanför hemmet; ett (1) beslut. Förseningen beror på att
personens familj har tackat nej till erbjuden plats.
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Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Dock bör en rättelse påtalas som gäller tidigare kvartal:
 Rättelse angående ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enl.
LSS, som inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet fattades den 1
mars 2016 och blev pga. fel i verksamhetssystemet VIVA inte inrapporterat till
IVO under kvartal 3 2016, vilket skulle ha gjorts. Beslutet är fortfarande inte
verkställt. Rättelse har skett till IVO. Rättelse kommer att ske av
inrapporteringen för kvartal 3, 2016.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut
är mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar såväl rättssäkerhet
som strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det
sociala arbetet.
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