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Ej verkställda gynnande beslut enligt LSS
Ärendebeskrivning
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 h § (LSS) stadgar att socialnämnden
ska lämna till fullmäktige en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut
enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader, från dagen för respektive beslut,
samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande beslut inom
föreskriven tid per den 31 december 2011.
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS

Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
Biträde av personlig assistans (9.2)
Ledsagarservice (9.3)
Biträde av kontaktperson (9.4)
Avlösarservice i hemmet (9.5)
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna (9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
Summa total

Ej verkställda gynnande
beslut fördelade på män
respektive kvinnor
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa
total
0
0
0
2
0
0
0
0

5

2

7

0
6

0
3

0
9

För redovisningsperioden per den 31 december 2011 anmäler socialnämnden 9 st gynnande
beslut enligt 9 § LSS, som inte har verkställts inom föreskriven tid.
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Biträde av kontaktperson 9.2 LSS (2 st)
Avseende dessa beslut beror fördröjningen på att det varit svårt att rekrytera lämpliga
uppdragstagare. Verkställigheten har inte kunnat ske, på grund av att den enskilde i det ena
fallet tackat nej till erbjudande och i det andra fallet skjutit upp verkställigheten av personliga
skäl och sedan inte svarat på erbjudanden, detta beslut har avslutats.
Bostad med särskild service 9.9 LSS (7 st)
Antalet personer som blev presumtiva för bostad med särskild service ökade kraftigt under
år 2010. Lediga bostäder med särskild service har varit en trång sektor. Nu har det dock löst
sig för flertalet av dem. Av de rapporterade gynnande besluten är 4 verkställda, 1 har
avslutats på grund av att personen tackat nej, en ny biståndsbedömning görs beträffande den
och 2 ligger kvar som ej verkställda till nästa redovisningsperiod.
Sammanfattningsvis så är statusen beträffande de rapporterade ej verkställda besluten
följande: 3 st gynnande beslut ligger kvar i statistiken som ej verkställda; 1 beslut avseende
kontaktperson och 2 beslut gällande bostad med särkskild service.
En jämförelse med föregående redovisningsperioder visar följande statistiska data:
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS
2011-06-30
2011-09-30
2011-12-31
Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
0
0
0
Biträde av personlig assistans (9.2)
0
0
0
Ledsagarservice (9.3)
0
0
0
Biträde av kontaktperson (9.4)
0
1
2
Avlösarservice i hemmet (9.5)
0
0
0
Kortidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
0
0
0
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
0
0
0
(9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild
0
0
0
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
5
6
7
annan särskild anpassad bostad för vuxna
(9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
0
0
0
Summa total
5
7
9
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Socialnämnden beslutar att
-

överlämna ovan framlagda statistikrapport till kommunfullmäktige
avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 §
LSS per den 31 december 2011.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
lägga rapporten till handlingarna.
_____

Beslutsexpediering
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

