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Redovisning av ej verkstaillda beslut kvartal 1,2015
Socialndmndens beslut
Socialnzimnden overlamnar redovisningen av cj verkstrillda beslut kvartal 1,201,5

till komrrunfullmiikuge och komrrunrevisorcrna.
Bakgrund
Sektor stdd och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkstzillda beslut till Inspektionen for vird
och omsorg, IVO (tidigare socialstyrelsen) IVO har om beslut om insats inte verkstzillts
inom tre mi.nader rnojlighet att anscjka om vite. Vitets storlek brukar motsvara den kostnad
kommunen skulle haft om de kunnat verkstiilla beslutet.

Iior kvartal 1',2015, rapporterar Sektor stod och omsorg 15 cjvcrkstdllda beslut.
I]yra beslut cnligt Soi, och 11 bcslut cnligt LSS.
Sju bcslut zit cnligt I-SS 9.9 \, bostad fdr'"'uxna, zir ej verkstillda. Fyra personer kan inte erbjudas pi grund av resutsbrist vilket inneb:ir att det inte finns ledig bostad att erbjuda. Tvi
Personer zil erbiudna bostad men tackat nej. IJn person har blivit erbjuden och tackat ja och
dcn blev inflyrtningsklar 2015-05-1 1. Beslutet zir idag verkstzillt.
Iryra beslut enligt 9.4 \ LSS, kontaktperson, ir ej verkstrillda. 'I're personer kan inte erbjudas
pri grund av tesursbrist, det saknas ldmpliga uppdragstagarc. En pcrson har blivit beviljad i
ctt fdrhandsbeskcd rnen iinnu inte flyttat till kommunen utan bor kvar i sin hemkommun,
Iryra bcslut iir cnligt SoI- 4:1 szitskilt boende. Iiyra personer har intc kunnat erbjudas bostad
av rcsr"rrsbrist, vilket innebir art det inte finns nigon ledig bostad.
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Arbetsutskottets fOrslag
I'r6lslagct iiverensstimmer med arbetsutskottets forslag.

Behandling pA sammantrddet
()rdforandcJan Hallsttom (FP) tar upp arbctsutskottets forslag till beslut och finner att socialnzimnden beslutar enligt forslaget.
Underlag f6r beslut
Skrivelse upprzittad av sckrorchef l,orta Hjobcrg, 201 5-05-1
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I(var:talsrapport till Inspcktionen for vird och omsorg
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Redovisning av ej verkstdllda beslut kvartal
2015
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Fdrslag till beslut
Socialnirnnden beslutar att overlimna redovisningen av ej verkstiillda beslut
kvattal t, 201 5 till kommunfullmiktige och kommunlevisorerna.

Bakgrund
Scktor stod och omsorg reclovisar kvartalsvis ej verkstiillda beslut till Inspektionen
insats
for vird och omsorg, tVO (ticligare socialsryrelsen) iVO har om beslut om
inte verkstillts inorn tre minader mojlighet att ansoka om vitc' Vitets stotlek
brukar motsvata clcn kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkstiilia
beslutet.

Ej verkstallda beslut kvartal

1

beslut'
Iror l<vartal l,2Ol5,rapPoftefaf sektot stod och omsolg 15 ei verkstzillda
t"yra beslut enligt SoL och l lbeslut enligt LSS'
Fyra personer kan
Sju beslut ?ir enligt LSS 9.9S, bostad for vuxua, iir e) verkst:illda'
bostad
inte erbjudas pfi grund av rer.rtrbrist vilket innebir att det inte finns ledig
har blivit
att erbjucla. 'l'rra pcrsoner dr erbiudna bostad mcn tackat nei. En Pefson
iir idag
erbjuclan och tockut ja och clen blev inflyttningsklar 2015-05-1 1. Beslutet
verkstdllt.

'fte Pefsonel kan inte
Fyra beslut cnligt 9.4 S LSS, konmktperson, zir ej vcrkstzillcla'
.rblrdu, pa gru"d ov resr,rsbtist, det saknas lampliga uppdragstagare. En Pefson
kommunen utan
har blivit be"itioa i ett forhandsbesked men innu inte flyttat till
bor kvar i sin hemkommun.
inte kunnat
Fyra beslut ar enligt SoL 4:1 siirskrlt boende. Fyla petsonet hat
nigon
.rb1r,io, bostad pa gr-,rncl av resutsblist, vilket innebtir att det inte finns
lcdig bostad.
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KvartalsraPPort
Fcirvaltningwal och rapporttirsuppgifte r
Uppgifte r om raPPort6re n

Efternamn
Telefon

Britt
Karlsson
+46 0501-756307

E-postadress

britt. karlsson@ mari estad. se

Fornam n

Val av f0rvaltning och verksamhetsomrAden
Fonaltning

Socialforvaltningen

M

ariestad

Nimndens rapport
Rapporteringen avser f<iljande kvartal
Val av&r och kvartal

2015

Val av Ar och k\artal

Llt-31-13

Finns gynnande beslut som inte verkstillts inom 3 mAnader
SoL AO, Aldreomsorg
SoL OF, omsorg om Personer
ed funktions neds6ttning
SoL lFO, individ- och
famil,jeomsorg
LSS OF, omsorg om
personer med
funktions neds auning
m

frin

beslutsdatum?

ErJa [-] Nej
lt Ja M Nej

[] Ja L7] Nej
l?l Ja f] Nej

mAnader fran
Finns avbrott i verk$iillighet diir bistAndet inte &ter verksltillts inom 3
datum for avbrott?
SoL Ao,

dldreomsorg

I*l Ja

F"J Nej

SoL oF, omsorg om Personer t] Ja M Nej
m

ed fu nktions neds iittnin g

och
familjeomsorS
LSS oF, omsorger om
SoL lFO, indiMd-

l*l
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_ fa
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personer med
fu

nktions neds attning

Personuppgiftslagen
!_r']

riktiga' Jag samtycker
Jas har granskat ovanstAende uppgifter och bekraftar att dessa 6r

pgrsonuppoiftslagen
samtidigt till automatiserad behandling av liimnade uppgifter enligt
(1998:2041. PuL.
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Redovisning av ej verkstiillda beslut kvartal 2,2015
Socialndmndens beslut
Socialniirnnden beslutar att 6verl,imna redovisningen av ej verkstzillda beslut kvartal 2,2015
til,l k ommun fullmik tige och kommunrevis orerna.

Bakgrund
Sektor stod och omsorg redovisar kvartalsvis ej verkstiillda beslut ull Inspekuonen for vird
och omsorg, IVO (udrgare sociaisryrelsen) IVO har om beslut om insats tnte verkstdllts
inom t-re minader mojlighet att ansoka om vite. Vitets storlek brukar motsvara den kostnad
korrmunen sktrlle haft om de kunnat verkstalla beslutet.
Underlag for beslut
Shrivelse upprzittad av chef for sektor stod och omsorg Lotta Hjoberg, 2015-08-17
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Redovisning av ej verkstdllda beslut kvartal 2,
2015
F6rslag till beslut
SociaLnarrnden beslutar att ovetldmna redovisningen av ej vetkstillda beslut

kvartal 2, 201 5 till kommunfullmlkuge och kommunrevisoterna.

Bakgrund
Sektor stod och omsorg redovisat kvartalsvis ej verkstdllda beslut tdl Inspekuonen
for vird och omsorg, IVO (tidrgare socialstyrelsen) IVO har om beslut om insats
inte verkstdllts inom tre minadet mojlighet att ansoka om vite. Vitets stotlek
brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft orr de kunnat verkstdlla
beslutet.

Ej verkstaillda beslut kvartal 2
For kvartal 2,201,5, rappotterar sektor stod och omsorg nio ejverkstdllda beslut.
SamtJrga

nio beslut fu enligt LSS,

for vuxna, ar ej verkstallda. Tre personet kan
inte erbjudas pi grund av resursbdst vilket innebdr att det inte finns ledig bostad
att erbjuda. Tre personer Ir erbiudna bostad men tackat nej.
Sex beslut zir enligt LSS 9.9S, bostad

Tre beslut enligt 9.4 $ LSS, kontaktperson, it ejvetkstdllda.Tvh personer kan inte
erbjudas pi grund av resursbrist, det saknas ldmpliga uppdragstagare. En person
har blivit beviljad i ett forhandsbesked men dnnu inte flyttat till komrnunen utan
bor lrvar i sin herrrkommun.
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Uppgifter om rapportcire
Fornam n

Efternamn
Telefon

E-postadress

n

Britt
Karlsson
+46 0501-756307
britt. karlsson@mariestad. se

Val av f0rvaltning och verksamhetsomrAden

Fonaltning

Socialfonaltningen Mariestad

Nimndens rapport
Rapporteringen avser f6ljande kvartal
Val av Ar och kvartal
Val av Ar och krartal
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Finns avbrott i verks(iillighet diir bisilAndet inte Ater verksttillts inom 3 m&nader frAn
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SoL AO, Aldreomsorg
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SoL OF, omsQrg om personer l- l Ja
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Personuppgiftslagen
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