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Dnr 2009/222-73

Statistikrapport till fullmäktige avseende gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för respektive beslut
Socialtjänstlagen 16 kap 6 § h föreskriver att socialnämnden ska redovisa
till fullmäktige en gång per kvartal 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 könsfördelningen i berörda ärenden d.v.s. hur stor del av de ej
verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut inom föreskriven tid per den 30 juni 2009.
Verksamheter inom
ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om funktionshindrade enligt SoL
IFO = Individ- och familjeomsorg
Dagverksamhet/sysselsättning
ÄO
Kontaktperson OF
Dagverksamhet/sysselsättning OF
Kontaktperson IFO

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på män
respektive kvinnor

Summa
total

0

0

1
0

1
0
1

0
1

barn

Kontaktfamilj IFO

5

Familjehem IFO

0

Summa total

6

1

6
samtliga är barn

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2
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För redovisningsperioden per den 30 juni 2009 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

Kontaktpers
on IFO
Kontaktfami
lj IFO
Kontaktpers
on OF
Summa

Verkställt
beslut

Avslutat

Lämplig
Tackat nej,
person har erbjudande
inte
kunnat
rekryteras

1
3

3
1

Slutsatser
Av föreliggande statistik för redovisningsperioden kan följande förklaringar lämnas varför
dessa beslut inte verkställts inom föreskriven tid.
Kontaktperson IFO – 1 st ärende
Försök till rekrytering av kontaktperson har gjorts, men den enskilde har tackat nej till
erbjudanden och slutligen har han återtagit sin ansökan, då det inte gått att finna en
kontaktperson, som motsvarar det motorintresse som han vill att en kontaktperson ska ha.
Ärendet har avslutats.
Kontaktfamilj IFO – 6 st ärenden
3 st beslut gällande kontaktfamilj har verkställts med biståndet kontaktperson under
redovisningsperioden. Verkställigheten gällande biståndet kontaktfamilj i dessa ärenden har
inte kommit till stånd, på grund av att vårdnadshavaren och barnen, haft svårt att komma
till konsensus gällande vilket bistånd man vill ha.
3 st beslut gällande kontaktfamilj har verkställts under redovisningsperioden. Dröjsmålet
med verkställigheten beror på att det har varit svårt att rekrytera lämplig kontaktfamilj.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kontaktperson OF – 1 st ärende
Beslutet gällande kontaktperson har inte verkställts på grund av svårigheter att finna
lämplig kontaktperson som velat ta på sig uppdraget, samt att personen själv avsagt sig
biståndet på grund av en planerad operation. Handläggning gällande verkställighet av
kontaktperson fortsätter.

En jämförelse med de tre senast föregående kvartalsrapporterna visar följande statistiska data:
Verksamheter
Särskilt boende ÄO
Dagverksamhet/
Sysselsättning ÄO
Korttidsboende ÄO
Särskilt boende OF
Kontaktperson OF
Dagverksamhet/sysselsättning OF
Kontaktperson IFO
Kontaktfamilj IFO
Familjehem IFO
Synq IFO
Anhörigbehandling
Summa

2008-09-30
0
0

2008-12-31
0
1

2009-03-31
0
0

2009-06-30
0
0

0
0
1
7

0
0
1
6

0
0
0
0

0
0
1
0

3
4
0
0
0
15

1
6
0
0
0
15

1
9
1
0
0
11

1
6
0
0
0
8

Förvaltningens förslag till beslut
-

_____

Med godkännande överlämna ovan framlagda statistikrapport till
Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut
per den 30 juni 2009.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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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 30 juni 2009.

_____

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

