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Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS
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15 april 2016

Ansvarig rapportör

Elin Sundberg

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), som inte är verkställda inom tre månader
Nya beslut som ej är verkställda inom 3 månader, redovisning för kvartal 1 (2016-0101-2016-03-31).
För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut kvartal 1 ska dessa beslut vara
tagna inom perioden 2015-10-01-2015-12-31.
Antal ej verkställda beslut 2

Varav antal som gäller insatser till: Kvinnor 0
Män 2

Specifiering av nya beslut som inte är verkställda inom tre månader
Beslut
nr.

Beslutsdatum

Typ av bistånd

Verksamhet

Kommentar

1243000

2015-10-16

Kontaktperson

Funktionshinder

Specifika behov som varit
svåra att tillgodose.

1243260

2015-10-21

Boende för vuxna
(LSS)

Funktionshinder

Rapportering av tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt 9 § LSS, som nu har blivit verkställda.
Beslut nr.

Beslutsdatum

Typ av bistånd

Verksamhet

1232515

2015-04-02

Boende för vuxna Funktionshinder 2016-02-01
(LSS)
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Verkställighets- Verksamhetdat.
datum
Avslut

2(2)

Ej verkställda (tidigare inrapporterade)
Beslut nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet

Kommentar

1183340

2012-01-01

Boende i
familjehem

Funktionshinder

Beslutet rapporteras som ej
verkställt då den enskilde bor i en
bostad med särskild service enligt 9
§ 9 LSS, men beslutet är bostad
med särskild service för barn och
ungdom enligt 9 § 8 LSS.
Önskemålet från enskild är att bo
kvar i nuvarande lägenhet.”

1235699

2015-05-26

Kontaktperson

Funktionshinder

Vill inte ha de personer som
föreslagits.

1241182

2015-09-11

Boende för
vuxna (LSS)

Funktionshinder
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