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Dnr 2008/127 70

Statistikrapport till fullmäktige avseende gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för respektive beslut
Bilaga: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut per den 31 mars
2008.
Socialtjänstlagen 16 kap 6 § h stadgar att socialnämnden ska redovisa till
fullmäktige en gång per kvartal i enlighet med rubricerade anförande.
Rapporteringen ska avse gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte
verkställts på nytt inom nämnda period. Rapporteringen ska även visa hur
stor del av de ej verkställda besluten gäller män respektive kvinnor.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut inom föreskriven tid per den 31 mars 2008.
Verksamheter inom
ÄO = Äldreomsorg
HO = Handikappomsorg
IFO = Individ- och familjeomsorg
Kontaktperson IFO

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på män
respektive kvinnor
2
0

Summa
total

2
två barn

Kontaktfamilj IFO

3

3

6
samtliga är barn

Summa total

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

8

Utdragsbestyrkande
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För redovisningsperioden per den 31 mars 2008 anmäler socialnämnden
8 st gynnande beslut som inte har verkställts under föreskriven tid.
Nedanstående tabell åskådliggör orsaker till varför dessa beslut ej
verkställts under redovisningsperioden.
Verksamhet
Kontaktperson
IFO
Kontaktfamilj
IFO
Summa

Resursbrist
1

Tackat nej
1

5

1

6

2

Jämförelse med de tre senast föregående kvartalsrapporterna visar följande
statistiska data:
Verksamheter
Särskilt boende ÄO
Dagverksamhet/
Sysselsättning ÄO
Korttidsboende ÄO
Särskilt boende HO
Kontaktperson HO
Kontaktperson IFO
Kontaktfamilj IFO
Synq IFO
Anhörigbehandling
Summa

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2007-06-30
0
6

2007-09-30
0
5

0
0
0
8
14
5
0
33

0
0
1
5
9
0
0
20

2007-12-31
0
0

Utdragsbestyrkande

0
0
0
3
7
0
0
10

2008-03-31
0
0
0
0
0
2
6
0
0
8
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Slutsatser
Av föreliggande statistik för redovisningsperioden per den 31 mars 2008
kan utläsas att socialnämndens verksamheter har 8 st ej verkställda
gynnande beslut samtliga inom Individ och familjeomsorgen;
• 6 st är ej verkställda p.g.a. resursbrist, och detta p.g.a. att lämplig
person/uppdragstagare inte funnits att tillgå
• 2 st har inte verkställts p.g.a. att den enskilde tackat nej, och vid ett
av fallen har orsaken varit att den enskilde velat avvakta för att se
om det fungerar innan han definitivt tackar nej.

Förvaltningens förslag till beslut
-

_____

med godkännande överlämna ovan framlagda statistikrapport till
Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut
per den 31 mars 2008

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

_____

med godkännande överlämna ovan framlagda statistikrapport till
Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut
per den 31 mars 2008

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

