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Förstudie - Icke verkställda gynnande beslut enligt LSS

Kommunens förtroendevalda revisorer har gix-*itPwCi uppdrag att granska hur vård- och
omsorgsnämnden styr och följer upp Verkställighet av LSS-beslut.

Den revisionsfrägzi som besvarats är om vård* och Omsorgsnämndens stJrning och
uppföUning fiverprocessenfi-rf’1nfc1tt(1tLSS—besIuttill verkställighet ('ir‘('in(1'anuf"'1lsenIig
och tillförlitlig?

Vår sammanfattande rexisionella bedömning är att värd- och Omsorgsnämndens styrning
och uppföljning över processen från fattat LSS-beslut till verkställighet i huvudsak är
'ändamålsenlig och tillförlitlig. Bedömningen baseras påföljande iakttagelser:

0 De ej verkställda besluten har endast i nägra få fall under de senaste ären lett till
att nämnden ombetts att jrttra sig. Endast ett ärende har lett till vitesföreläggainde.

Resursbrist är den Vanligaste orsaken till zitt insatsbeslut inte kan verkställas inom
stipulerad tid. Vår bedömning är att verksamheten har vetskap om de vanligaste
orsakerna men att dessa inte dokumenteras i tillräcklig utsträckning.

Vär bedömning är att det inte till fullo finns rutiner för verkställighet av LSS-
beslut, utan att verksamheten till viss dcl förlitar sig pä korta och informella
kontaktvåigar mellan handläggare och Litföraire.

Nämnd och sociahitskott får rapporter om freimticlabehov och icke verkställda
beslut av verksamhetschef, myndighetschcf och Litförare.Sammantaget bedömer
vi att nanmdeii fär regelbunden ätenapporteriiig från verksamheten.

Nämnden har genom rapporter till kommunstyrelsen vidtagit åtgärder' för att LSS-
beslut ska kunna verkställas inom stipulerad tid. Däremot har inga uppdrag getts
till förvaltningen för att Lemma till rätta med verkställigheten av insatserna.

Revisorerna finskar svar pä de synpunkter som fmnigåri rzipporten senast 22 maj 2014.
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1. Sammanfattande bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala konnnun har PrvC/Kommunal
Sektor granskat hur Vård- och omsorgsnämnden styr och följer upp verkställighet
av LSS-beslut.

Granskningen har utförts genom intervjuer, stiekprovsgranskning av ej verkställda
beslut samt genom granskning av styr- och uppföljningsdokrnnent. Granskningen
har inriktats mot att besvara revisionsfrägan:

Är vård- och Omsorgsnämndens styrning och uppfifljning över
processenfi-r°mfattat LSS-beslut till verkställighet ändamålsenlig och
tillförlitlig ?

Utifrån de iakttagelser som gjorts i gramskningen samt efter analys av resultatet är
den samlade bedömningen att värd- och Omsorgsnämndens styrning och upp-
följning över processen frän fattat LSS~bes1uttill verkställighet i huvudsak är
ändamålsenlig och tillförlitlig.

Följande revisionskriterier har lett till den samlade bedömningen:

Lägesrapport beträjjfaride antal yttranden och eventuella vitenfr.o.m. 2012.

De ej verkställda besluten gäller till övervägande del insatserna kontaktperson och
bostad med särskild service. Lägesrapporten beträffande yttranden och *vitenvisar
att nämnden mtrots inrapporterirlg av ett betydande antal beslut till Socialstyrelsen
och Inspektionen för Värd och Omsorg (IVO)—endast i några få fall under de
senaste åren ombetts att yttra sig. Endast ett ärende har än sä länge lett till vites-
föreläggande.

Vilka bakomliggande orsakerfinnsfér att beslut ej uerkställts inom stipulerad tid?

Genom intervjuer och stickprovsgranskning framgår att resursbrist p.g.a. avsaknad
av lägenhet/ lämplig gruppbostad alternativt resursbrist iform av avsaknad av
lämplig kontaktperson eller Stödfamilj är de vanligast förekommande, bakom-
liggande orsakerna till att insatsbeslut inte kan verkställas inom stipulerzid tid.
Bedömningen är att 'verksamheten har vetskap om de vanligaste orsakerna men att
dessa inte dokumenteras i tillräcklig utsträckning.

Villcarutinerfinnsför verkställighet au LSS~bes!ut?

Kontaktvägarna är korta och det finns både informella och mer tormaliserade,
avstämningsträffar mellan handläggare och utförare. Överlämning av uppdrag till
verkställigheten anses vara säker. Handläggarna häller även utförarna informerade
om kommande behov, vilket underlättar verkställigheten. Det finns en enhetschef
med särskilt bosamordnaransvar men det saknas skriftliga rutiner och enhets-
specifika aktixitetsplaner som avser hur insatserna ska verkstâillas. Bedömningen är
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sammantaget att det inte till fullo finns rutiner för Verkställighet av LSS-beslut, utan

att verksamheten till viss del förlitar sig på korta kontaktivägar.

Vilken återrapporteirirzgfåi' nämnden?

Verksannhetschefen signalerar till nämnden om framtida behov och o1nvåirlds«

förändringar, med tyngdpunkt på behovet av lokaler/bostäder. Myndighetschefen

rapporterar till Socialutskottet om vilka insatsbeslut som inte har kunnat verk»

ställas, och med hjälp av utförarna beskrivs också orsaker till att beslut inte kunnat

verkställas inom stipulerad tid. Vär bedömning är sammantaget att nämnden får

regelbunden återrapportering från tverksamheten.

Vilka åtgärder vidtar' nämnden för att LSS- beslut ska kunna uerkställas inom

stipulerad tid?

Upprepade rapporter frän verksamheten har synliggjort ett behov, framförallt vad

gäller bostadssituationen. Nämnden har genom strategiplan och delårsrapport

påvisat ett behov som lett till att KS uppdragit verksamheten att ta fram ett besluts-

underlag avseende gruppbostad. Bedömningen är att nämnden vidtagit åtgärder för

att LSS-beslut avseende bostäder ska kunna verkställas inom stipulerad tid.

Däremot har inga uppdrag getts från nämnden eller aktiva åtgärder vidtagits från

förvaltningen för att komma till rätta med verkställigheten av insatserna kontakt-

person och korttidsvistelse i Stödfamilj.
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2. Inledning

Nämnderna har sedanjuli 2006 en rapporteringsskyldighet för ej verkställda
gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL). En särskild avgift
(sanktionsavgift), kan utdömas av förvaltniugsdonistol för de beslut som inte

verkställts inom skälig tid (senast tre månader efter beslut). Rapportering av ej
verkställda gynnande beslut görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.

Den 1juli 2008 infördes också bestämmelser om rapporteringsskyldighet i 28 f-h §
LSS. Bestämmelserna gäller alla gynnande uämudbeslut enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader och överensstämmer i sak med vad som tidigare
redovisats i fråga om rapporteringsskjrldighet enligt SoL.

Revisorerna har i sin riskbedömning beslutat att genomföra en förstudie beträffn
ande vård- och Omsorgsnämndens ej verkställda gynnande LSS- beslut. Syftet är
bland annat att ta reda på bakomliggande orsaker till varför besluten ej kunnat
verkställas, hur behoven tillgodoses Linder tiden och vad som görs för att verkställa
besluten snarast.

2.1. Uppdrag och revisionsfråigjcz
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är vård- och
Omsorgsnämndens styrning och ttppföljning över processen från fattat LSS-beslut
till verkställighet ändamålsenlig och tillförlitlig?

Kent rollmål:

o Lägesrapport beträffande antal jttranden och eventuella viten from. 2012.

o Vilka bakomliggande orsaker finns för att beslut ej verkställts inom stipulerad tid?

0 Vilka rutiner finns för verkställighet av LSS-beslut?

o Vilken återrapportering får nämnden?

0 Vilka åtgärder vidtar nämnden för att LSS- beslut ska kunna 'x-'erkställasinom
stipulerad tid?

2.2. Avgränsning] och meted
Förstudien avgränsas till vård- och omsorgsnämnden samt LSS-insatserna
kontaktperson, korttidsvistelse samt bostad med särskild service.

Granskningen har genomförts genom:

o Intervju med övergripande ansvarig för verkställigheten av LSS-insatser

o Interx-:jumed enhetschefen för myndighetstttövningeii

o Intervju med LSS-handläggare

0 Granskning av rutiner för verkställighet av aktuella LSS-beslut

0 Stickprov av tio ej verkställda LSSsbeslut - kontrollmålsmetorlik
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Dokument som varit underlag vid granskningen är bland annat: nämndens

verksamhetsplan 2013-2015, strategisk plan 2013-2015, delegationsordning,

förteckning över vidaredelegaition, delårsrapport 2013, rutiner/ metoder för

registrering i Procapita, protokoll från KS avseende uppdrag att utreda behov av
gruppbostad, individrapporter och kvartalsrapporter avseende ej verkställda beslut

Saint rutin för anmälan av ej verkställda beslut.

Rapporten är kvalitctssäkrad av Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor.
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3. Resultatet av förstudien

Inledningsvis ges en beskrivning av organisation och ansvarsfördelning avseende
handläggning och verkställighet av LSS-insatser. Detta för att kunna bedöma
rutiner för verkställighet, bakomliggande orsaker till ej verkställda samt nämndens
vidtagna åtgärder.

3.1. Orgmlisuiion, ansv£11'.s;/'('i1'('lelrting och

omfattnin g
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ärenden som berör äldre- och handikapp-
omsorg, socialtjänst, integration, arbetsmarknadsåtgärder, samordning av alkohol-
och drogfrägor samt trygghetsfrågor. Nämnden har ett utskott - Socialutskottet -
som 'ansvarar för myndighetsutövningcn i individärenden enligt bl.a. lagen om stöd
och sen-ice till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL), i de fall

beslutanderätten inte är dclegerad till handläggare eller tjänsteman.

Förvaltningen är organiserad i en ledningsstab och fyra verksamhetsområden.
Under 2013 har flera chefsposter inom förvaltningen varit vakanta varför verksam-
heten gått lite pä "sparläga“. 'tjänsterna är nu tillsatta.

Staben innefattar bland annat enheten för ”Information stöd och utredning", och
dit hör txråLSS-handläggare (heltidstjänster). Den ena handläggartjåinsten har varit
vakant under slutet av 2013 och är nyligen tillsatt.

Sedan hösten 2012 finns LSS-verksamheten samlad i verksamhetsomrädet
Funktionsnedsättning. Området omfattar fem enheter med ansvar för utförandet av
olika LSS-insatser såsom daglig verksamhet, boende och personlig assistans.
Verksamhetsornrädet leds av en 'verksamhetschef som haft befattningen sedan
våren 2013 men som funnits inom organisationen tidigare. Respektive enhet leds

av en enhetschef. En av enhetscheferna har ett särskilt bosamordnaransvar vilket
beskrivs mer nedan. Ansvaret för verkställighet av LSS-insattserna ligger således hos
verksam hetsområdet, utom för insatsen kontaktperson som verkställs av en hand-
läggare inom enheten för "Information, stöd och utredning".

Då ntnrarande enhetschef för LSS-handläggarna (omnämns som myndighetschefen
nedan) ska gå vidare till annan tjänst kommer verksamhetsehefen att bli tillfälligt
ansvarig för myndighetsutövningen.

3.1.1. I)eIc‘(}aIionsordning

Nämnden har fastställt en övergripzuide delegationsordning där det framgår att

förvaltningschef- med rätt att vidaredelegera —är delegat för beslut om samtliga
LSS-insatser. Vidaredelegationen finns beskriven i en separat delegationsordning
för förvaltningen. Där framgår att handläggare är delegat vid beslut om samtliga
LSS-insatser utom i defall som insatsen ska ziUöras hos annan konnnun eller'
ovenslcild verksamhet, dä enhetschef och verksamhetschef har delegation. My11dig—
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hetschefen Lippgei'att det är bra med långtgående delegation (lå handläggaren är

den som kan ärendet bäst och dessutom underlättas en snabb handläggnings-

process. Den nyanställda LSS-handläggaren får delegation i och med sin anställning

men förväntas rådfråga den mer erfarna handläggaren innan beslut fattas.

För utredning och bedömning av LSS-insatser finns inga särskilda riktlinjer eller

rutiner i kommunen. Däremot kan myndighctschef och kollegor ge kollegialt stöd

och handläggarna har även tillgång till JP Soeialnet (aktuella lagändringar, domar).

1.2.

Verksamhetsområdet omfattar drygt 130 personal som ger insatser till cirka 175

brukare. Enligt underlag från Socialstyrelsen låg Sala kommun något över riks-
genomsnittet vad gäller antalet brukare med LSS-insatser år 2012, varför kommum

en för 2013 fick ett bidrag på ca 600 tkr från det nationella LSS«utjämnings-

systemet.

Verlcsrlrnhetens onzfatming

Lägesrapport beiréi_fl"an.de antal yttranden

och eventuella vitenfrån och med 2012

Antalet yttranden och eventuella domar baseras på antalet LSS-beslut som

rapporterats som ej verkställda till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kommunens Socialnämnd är skyldig att anmäla till IVO om en beviljad insats inte

vcrkställts inom tre månader. Fram till juni 2013 skedde inrapporteringen till

Socialstyrelsen.

3.2.

En Chefssekreterare har i uppdrag att sammanställa uppgifterna från 'verkställig-

hetens enhetschefer. Enhetscheferna fyller i en mall där bland annat beslutsdatum,

typ av insats och skäl för dröjsmål ingår. Chefssekreteraren ansvarar både för

sammanställning av löpande individrapporter som skickas till NO och de kirartals-

visa rapporterna som går till IVO, Socialutskottet, KF samt revisorerna. En rutin

som beskriver anmälan av ej verkställda beslut (daterad 2006-10-04) finns men den

innehåller en del inaktuell information.

3.2.1. Antal ej verkstiillda LSS--be-slut

För 2012 och 2013 har vi tagit del av de individrapporter som skickats till

Socialstyrelsen/IVO. Rapporterna (som var många i antalet) motsvarar totalt 26

insatsbeslut avseende 25 enskilda individer. I dessa framgick att kontakt-

person och bostad för vuxna varit de vanligast förekommande LSS-insatserna

som inte varit möjliga att verkställa inom stipulerad tid.

Vi har också tagit del av de statistikrapporter som sammanställts och rapporterats

till nämnden/socialutskottet varje kvartal 2012 och 2013. Där framgår att 12 LSS-

beslut under 2012 och 23 LSS-beslut' under 2013 rapporterats som ej verkställda

inom stipulerad tid. Flera individer och beslut återkommer dock i flera rapporter,

då verkställigheten fördröjts upprepade gånger. Dessa 35 beslut motsvarar därför

20 enskilda beslut (varav sju st kontaktperson, sex st bostad, fyra st daglig

verksamhet, två st korttidsvistelsc och en st ledsagarservice). Att nämnden inte tar

del av samtliga beslut (jämfört med antalet i individrapporterlia ovan) förklaras
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med att endast de beslut som uid rapporte1-ingstihfiiller ännu inte verkställts

inkluderas i sammanställningen.

3.2.2. Y£(ran(1m1uch domar

Utifrån ovanstående uppgifter om antalet ej verkställda beslut hEtI"v'E1'l\'SE1111l1ele1t

ombetts att lämna uppgifter för åren 2012 och 2013 avseende antalet beslut som

anmälts till IVO och som därefter lett till att:

1) IVO ljegärt in yttranden.
2) IVO beslutat att ansöka om vitesföreläggande hos förvaltningsrätten.

3) Förvaltningsrättet beslutat om vite.

Enligt uppgift fanns det under 2012 ett ärende som IVObegärde yttrande för men

som inte gick vidare till förvaltningsrätten.

Under 2013 fanns två ärenden varav det ena ännu är kvar hos IVO för över-

vägande och det andra gått vidare till Förv-'altningsrätten för ansökan om vite.

Därtill finns ett äldre ärende från 2011 där kommunen fick yttra sig under 2012

och slutligen, under 2013, dömdes till att betala vite på 21 000 kr. Ärendet gällde

8,5 månaders fördröjd verkställighet av insatsen biträde av kontaktperson.

3.2.3. IaIcH(zgel.s‘croch bedömning

De ej verkställda besluten gäller till övervägande del insatserna kontaktperson och

bostad med särskild service. Det har skett en ökning mellan 2012 och 2013.

Lägesrapporten beträffande antalet yttranden och viten visar att nämnden - trots

inrapportering av 26 enskilda, ej verkställda insatsbeslut -endast i några få fall

under de senaste åren ombetts att yttra sig till Socialstyrelsen/ IVO. Endast ett

ärende har än sålänge lett till vitesföreläggande.

3.3. Bakomligg(mde orsaker till att beslut' ej

verkstfillts inom stipulerad tid

Verksamhetschefen uppger att bostadsbeslut varit sx-'årtatt verkställa. Situationen

har blivit alltmer pressad på senare tid. Det har framförallt handlat om att lämpliga

lokaler och byggnader för gruppbostäder inte funnits att tillgå. Ibland kan det också

finnas svårigheter att anpassa tillgängliga insatser efter den enskildes specifika

behoxr.

Enligt Inyndighetschefen är beslut gällande kontaktperson svårast att verkställa.

Svårigheten ligger dels i att rekrytera en lämplig kontaktperson, dels i att brukare

och kontaktperson sedan ska ”tzickaja" till varandra. Brukaren kan till exempel ha

S_\_'11[)1111l{te1'påålder och kön och därför inte vara nöjd med förslaget.

Stickprovsko11t1'0ll av ej verkställda beslut
Tio av de ej verkställda beslut som redovisades ovan valdes ut för stickprovs-

kontroll. Urvalet avsåg enligt projektplanen insatserna kontaktperson, bostad för

vuxna samt korttidsvistelse.
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Syftet med kontrollen var att få fördjupad kunskap om varför besluten inte verk-
ställts inom stipulerad tid samt för att se om orsakerna överensstämmer med den
bild som verksamhetschefen och myndighetschefen uppger.

Genom granskning av individrapporterna kunde vissa återkommande orsaker
urskiljas i ärendena:

0 Resursbrist p.g.a. avsaknad av lägenhet/lämplig gruppbostad.

o Rcsursbrist i form av avsaknad av lämplig kontaktperson - antingen för att
tilltänkt kontaktperson avsade sig uppdraget eller för att brukaren själv
tackade nej till tilltänkt kontaktperson.

0 Resursbrist i form av att tilltänkt Stödfamilj (där korttidsvistelsen skulle
utföras) avsade sig uppdraget.

Några av dessa beslut har ännu inte verkställts. I något enstaka ärende har ansökan
tagits tillbaka.

För att hitta ytterligare förklaringar och sammanhang kring varför insatserna inte
verkställts ombads en LSS-handläggare att undersöka ärendena i verksamhets-
systemet. Där visade det sig dock att sådan dokumentation, om varför verkställighet
inte skett eller vilka kontakter som tagits Linder tiden, saknades till stor del. I ett par

ärenden framgick att brukaren varit tveksam till beslutad och erbjuden insats.

Verksamhetschefen bekräftar att verkställigheten hittills inte haft för vana att

dokumentera i verksamhetssystemet varför beslut inte kunnat verkställas, utan
detta har endast skrivits kortfattat i individrapporterna till IVO. I och med denna
upptäck lcommer verksamheten framöver att dokumentera i det egna systemet.
Under 2014 konnner verksamhetssystemet att bytas ut och förhoppningsvis
underlätta både handläggning och dokumentation av verkställighet framöver.

3.3.1. iakttagelser' och bedömning

Genom intervjuer och stiekprovsgranskning framgår att resursbrist p.g.a. avsaknad
av lägenhet/lämplig gruppbostad alternativt resursbrist i form av avsaknad av

lämplig kontaktperson eller Stödfamilj är de vanligast förekommande, bakom-
liggande orsakerna till att insatsbeslut inte kan verkställas inom stipulerad tid.
Bedömningen är att verksamheten har vetskap om de vanligaste orsakerna till att

beslut inte verkställs, men att dessa orsaker inte dokumenteras i tillräcklig
utsträckning.

På grund av de rapporteringsskyldigheter som finns, att ej verkställda beslut ska
rapporteras i både individ- och lorartalsrapporter, har vi igremskningen iakttagit att
verksamheten har svårt att överblicka exakt hur många enskilda individer och hur

många enskilda gynnande beslut som det faktiskt rör sig om.
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3.4. Ruiincrfiir verIcst('I',lligI1c£ av ISS-beslut
Det finns lokala rutiner/ metodbeskrixrningar för hur handläggare och utförare ska
registrera ärenden i verksamhetssystemet Procapita. Iövrigt uppger verksamhets-
chefen att Socialstyrelsens riktlinjer för handläggning och dokumentation är
vägledainde i arbetet.

Samtliga LSS-insatser utom biträde av kontaktperson verkställs, som tidigare
nämnts, av enheterna inom verksamhetsområdet Funktionsnedsättning.

3.4.1. Ve:'kstc'Elli_(;/‘letau insatsen biträicie nu lcontnktpeirsorz
En av handläggeirnzi inom enheten för "Information, stöd och utredning” arbetar på
del av tjänst med att verkställa insatsen kontaktperson. Någon närmare beskrivning
hur verkställigheten går till har inte lämnats, trots förfrågan. Det finns inte någon
skriftlig rutin för hur kontakt tas med brukare och kontaktperson, inte heller för hur
dessa ska sammanföras.

Verkställighet av övriga LSS-insatser inleds med, och påverkas av, samverkan

mellan handläggare och utförare.

3.4.2. 01:eI'lC'i:1111iI1gfI'51Izhandlfiggaretillulfimzre

På grund av att handläggare och verkställighetschefer är samlokaliserade före»
kommer det ofta att muntlig förhandsinformation ges. Detta sker både informellt
och via mer formaliserade möten / metodråd som hålls en gång per månad. Vid
metodråden varskor handläggarna enhetscheferna om aktuella ansökningar och om
eventuella, kommande beslut. Enhetseheferna delger vad som sker i verksamhet-
erna och kan utifrån sitt perspektiv ge handläggarna återkoppling på om tilltänkta
insatser är lämpliga. Myndighetschefen poängterar dock att beslut fattas utifrån
behov, inte utifrån befintligt utbud av tillgängliga resurser och platser. Dessa möten
(iokumenteras inte på något strukturerat sätt. I och med denna granskning har
verksamhetschefen beslutat att minnesatnteckningar ska föras framöver.

Ovanstående innebär sammantaget att nya ärenden kan diskuteras före dess att
beslut fattas. Efter att ett gynnande beslut fattats i ett ärende lämnas en beställning
till verkställigheten via verksamhetssystemet. Det finns en generell rutin/ metod»
beskrivning för utredningsdeleii i Procapita men där framgår inte hur eller till vem
LSS-insatser ska beställas.

Enhetscheferna inom verkställigheten har ansvaret att gå in i systemet regelbundet
för att ta emot inkomna beställningair. Detta finns formulerat i en rutin /metod-
beskriwiiiig för verkstäilighetsdelen i Procapita. LSS-handläggaren brukar även
skicka nya uppdrag via e-post för att säkerställa att cheferna tar emot dem.

När handläggare lämnat över ett uppdrag till verkställigheten är deras ansvar i
ärendet slut. Om en insats inte kan verkställas är det enhetscheferna inom
verkställigheten som ansvarar för att söka lösningar samt hålla kontakten med
brnkziren (såtillvida att inte nya ansökningar inkommer som ska utredas). Ytterst

ansvarig för verkställighet av insatser är förvaltningschefen. När en insats verkställs
registreras detta i vcrksamhetssystemet.
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Hzindläggama har dock ett uppföljningsansirai' som innebär att insatser ska följas

upp utifrån den enskildes situation (hur insatsen fungerar, om omständigheter har

förändrats min). Myndighetschefen uppger att de hittills klarat uppföljnings-

ansvaret trots vakant tjänst, men att handläggningstiden (läremot blivit längre.

3,.» .3. W1’/<.~;I‘('illi_(}fzc!an inscitsen bostoci :ned säirs/cilci service

Verksamhetschefen uppger att de hittills lyckats lösa de flesta bostadsbesluten,

ibland med tillfälliga, provisoriska lösningar. Bland annat finns två ej fullvärdiga

lägenheter som godkänts av Socialstyrelsen som tillfälliga:lösningar. Få externa köp
har hittills varit nödvändiga.

Om beslutet gäller en bostad har enhetschefen med bosamordnaransvaret i uppdrag
att samordna och försöka lösa boendeinsatsen ihop med de andra boendecheferna.

Gäller beslutet en serviccbostad tas kontakt med det kommunala bostadsbolaget för
att ställa den sökande brukaren i bostadskö. När en lägenhet finns att tillgå tas
kontakt med brukaren. Detta brukar normalt sett ske inom tre månader då

kommunen har bra samarbete med bostadsbolaget men det förekommer att

tremånadersgränseii passeras.

Om beslutet gäller boende i gruppbostad finns det för närvarande inga lediga
platser. Kommunen saknar lämpliga byggnader för att skapa gruppbostäder. I

dagsläget väntar två personer på plats i gruppboende, med insatsbeslut fattade i
oktober respektive december 2013. Dessa brukare kommer i mars att få möjlighet
att flytta in i ett nytt gruppboende (fd. äldreboende). Fram till dess bor de i andra

boendeformer inom kommunen. Verksamheten har gjort bedömningen att den

lösningen är mer lämplig än att köpa externa platser -detta för att berörda brukare

har svårt med förändringar.

Iväntan på servicebostad eller plats i gruppbostad kan en brukare erbjudas mer

stöd i hemmet, i form av hemtjänst eller boendestöd enligt socialtjänstlagen.

Verlcstäiliigliei av insatsen korttidsvistelse utanfijr det egna
hemmet

Brnkarc och anhöriga kan ha önskemål om att insatsen korttidsvistelse utanför det

egna hemmet ska utföras i en Stödfamilj. Det innebär att en ”vanlig” familj måste
rekryteras och matchas mot den aktuella brukarens behov. En alternativ lösning -
om inte korttidsvistelse i en familj kan erbjudas - är att erbjuda plats på

kommunens korttidsboencle. Där kan det istället finnas en problematik i att

verksamheten blir överutnjrttjatl på helger och underutnyttjad på vardagar.

3-4-4-

För att kunna verkställa insatserna biträde av kontaktperson samt korttidsvistelse i

Stödfamilj annonseras efter intresserade personer på ltommunens hemsida. Den

enskilde själv eller dennes närstående kan också ha förslag på personer eller

familjer som lämpar sig.

3.4.5. Iaknaqelser’ och bccIr'J'mning

Det finns inga skriftliga rutiner som avser hur insatserna ska verkställas. De

rutiner/metodbeskrivningar som finns avser i huvudsak hur registrering i
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verksamhetssystemet ska gå till. Dessa är dessutom övergripande och omfattar hela
förvaltningen. Enheterna har inte heller några irerksamhetsplaner eller EIlULlVltCtS*
planer som styr hur de ska arbeta eller vem som ansvarar för vad.

Kontaktvägarna är korta och det finns båtle informella och mer formaliserade,

regelbundna avstämningsträffar' mellan handläggare och utförare. Överlämning av
uppdrag till verkställigheten anses vara säker. Handläggarna håller även utförarna
informcreitle om kommande behov, vilket *underlättar verkställighet av en insats.
Därtill finns en enhetschef med bosamordnaransvar, vilket till viss del beskrivs i en

rutin för beställare och utförare i verksamhetssystemet Procapita.

Bedömningen är sammantaget att det inte till fullo finns rutiner för verkställighet
av LSS-beslut utan att verksamheten till viss del förlitar sig på personkännedom och
korta kontaktvägar.

3.5. Åtserrapportering till rtänmdezz

3.5.1.

Verksamhetschefen och myndighetschefen medverkar vid den flesta nämnd-
sammanträdena. Nämndkoiitakten är relativt ny för verksamhetschefen. Denne
signalerar till nämnden om framtida behov och omvärldsförändringar genom
skrivelser i strategiplan, delårsrapport samt årsbokslut. Efter sommaren. 2013
gjordes en presentation för nämnden om verksamhetsområdet och om kommande
utmaningar samt en prognos gällande framtida ansökningar/behov. Verksamhets-
området har också haft en gemensam planeringsdag med Iiämnden, där' strategi-
planen gieks igenom.

Övergripande

3.5.2. Rczpportering au ej verkställcicz beslut

Rapportering av ej verkställda LSS-beslut sker regelbundet till Socialutskottet
genom att myndighetsehefen föredrar ärendena. Utskottet brukar vilja veta mer om
vad verksamheten gör för att försöka verkställa besluten. Myndighetschefen
stämmer av med berörda enhetschefer för att få kännedom om orsaker till att beslut
inte kunnat verkställas nom stipulerzrd tid.

3-5-3- iakttagelser och bedömniizçj

Bedömningen är att nämnden får regelbunden återrapportering från verksamheten.
Verkställighet och inyndighetsutövning samarbetar' för att ge en genlensam bild av
bakomliggande orsaker till att beslut inte kan vcrkställas.

,Nämirrdens åtgåir(le1'_/?ir'(1tl ISS-beslut slca
kumla verkslällas inom stipulerad tid

Socialutskottet har inte reagerat specifikt på rapporteringen av de ej verkställda
besluten. Med det avses att nå-imnden inte fattat några specifika beslut eller gett

förx-"altningeirnågra riktade uppdrag i frågan om ej verkställda beslut. Myndighets-
chefen framhåller dock att förvaltningen har ett stående Lippdrag från nämnden att
alltid verkställa de LSS-beslut som fattas.
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Vård- och omsorgsnämnden har i bätte delårsrapporten 2013 samt strategiplanen

2013-2015 signalerat om bostadsbehov som är svåra att tillgodose. Verksamhets-

chcfen uppfattar att det medfört att KS nppdragit kommnnstyrelseIilkorninun-

styrelsens förvailtning i samråd med vård- och omsorgsnärnnden/*Jårci- och

omsorgsförvaltningen att: "skyndsamt presentera beslutsunderlag avseende

gruppbostad för personer med stöd enligt LSSför drift och investering före

komnuuyfzrilmäkriges budgetbesitrt 2014-2016.”

Ett underlag för drift och investeringskostnader för att bygga ett nytt LSS-boende

har nyligen skickats från nämnden till kommunstyrelsen för vidare hantering och

beslut.

Vad galler insatserna kontaktperson och korttidsvistelse i Stödfamilj har nämnden

inte vidtagit några särskilda åtgärder.

3.6.1. iakttagelser och bedömning

Upprepade rapporter från xrerksamheten - på både Övergripande och detaljerad nivå

-har synliggjort ett behov, framförallt vad gäller bostadssituationen. Bedömningen

är att nämnden vidtagit åtgärder för att LSS-beslut avseende bostäder ska kunna

verkställas inom stipulerad tid.

Däremot har inga aktiva åtgärder vidtagits gällande verkställighet av insatserna

kontaktperson och korttidsvistelse i Stödfamilj. Verksamheten rekommenderas att

se över hur information, stöd och handledning kan ges till de familjer och

kontaktpersoner som rekryteras, detta för att minimera antalet "avhopp".
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