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Dnr 2009/128-731

Statistikrapport till fullmäktige enligt 28 h § Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) avseende gynnande beslut enligt 9 § Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut eller avbrott för
respektive beslut som inte verkställt på nytt inom tre månader
Från 1 juli 2008 stadgar 28 h § LSS att socialnämnden till fullmäktige ska lämna 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. Övergångsbestämmelser tillämpas
på gynnande beslut och avbrott i verk ställigheten från 2007 eller tidigare, och innebär att
dessa ska ingå i statistiken om de inte är verkställda den 30 september 2008.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande beslut inom
föreskriven tid per den 31 mars 2009.
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
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Ej verkställda gynnande
beslut fördelade på män
respektive kvinnor
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
3
0
0
0
0
0

Utdragsbestyrkande

Summa
total
0
0
0
4
0
3
0
0

1

0

1

0

0

0
8
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För redovisningsperioden per den 31 mars 2009 anmäler socialnämnden 8 st gynnande
beslut som inte har verkställts inom föreskriven tid. Nedanstående tabell åskådliggör orsaker
till varför dessa beslut ej verkställts under redovisningsperioden.
Typ av insats
enligt 9 § LSS

Verkställt
beslut

Kontaktperson
(9.4)
Kortidsvistelse
utanför det egna
hemmet (9.6)
Bostad med
särskild service
för vuxna (9.9)
Summa

Avbrott i
verkställighet

3

Avslut i
verkställighet

Lämplig
Ledig
personal
bostad
har inte gått saknas
att rekrytera

1

1

2

1

4

0

1

2

1

Slutsatser
Till föreliggande statistik kan följande förklaringar lämnas varför dessa beslut inte
verkställts.
Kontaktperson
3 beslut har verkställts under redovisningsperioden. Fördröjningarna beror på följande
orsaker; lämplig person har inte gått att rekrytera, den enskilde har tackat nej till
erbjudanden, den enskilde har varit inlagd inom sluten vård.
1 beslut har avbrutits; den enskilde har avsagt sig insatsen.
Kortidsvistelse utanför det egna hemmet samt bostad med särskild service för vuxna
1 beslut har verkställts, i väntan på att lämplig kontaktfamilj kan rekryteras.
2 beslut har inte gått att verkställa på grund av att lämplig korttidsvistelse inte funnits att
tillgå.
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
1 beslut är inte verkställt på grund av att det saknas ledig bostad.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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En jämförelse med föregående redovisningsperiod visar följande statistiska data:
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)
Kortidsvistelse 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

2008-09-30
0
0
0
10
0
1
0

2008-12-31
0
0
0
13
0
3
0

2009-03-31
0
0
0
4
0
3
0

0

0

0

1

1

1

0
12

2
19

0
8

Förvaltningens förslag till beslut
-

Med godkännande överlämna ovan framlagda statistikrapport till
Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 §
LSS per den 31 mars 2009.

_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
-

i enlighet med förvaltningens förslag.

_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beslutar
-

Med godkännande överlämna ovan framlagda statistikrapport till
Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 §
LSS per den 31 mars 2009.

_____

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige, verksamhets- och enhetschefer stab
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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