Skrivelse
2015-10-08

Dnr OAN.2015.12

Sektor arbete, trygghet och omsorg
Handläggare: Elin Sundberg
Titel: Planeringssekreterare
Tel: 0303-33 07 90
E-post: elin.sundberg@ale.se

Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS
Rapporteringstillfälle
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Ansvarig rapportör

Elin Sundberg

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt § 9 och rapportering enligt 28 f-g §§
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, som inte är verkställda inom tre
månader
Nya beslut som ej är verkställda inom 3 månader, redovisning för kvartal 4 (2015-1001-2015-12-31).
För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut kvartal 4 ska dessa beslut vara
tagna inom perioden 2015-07-01-2015-09-30.
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

1235699

2015-05-26

Kontaktperson

Funktionshinder

Beslutet skulle ha
rapporterats som ej
verkställt kvartal 3. Vid
förra inrapporteringen var
dock vårat system inte
uppgraderat varav detta
beslut föll bort.
Den enskilde har blivit
erbjuden kontaktperson vid
3 tillfällen: 151009,
151026,151204 och tackat
nej till 2 erbjudanden.

1241182

2015-09-11

Boende för vuxna
(LSS)

Funktionshinder

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

Har inte funnits något att
erbjuda, har löst det med
ett tillfälligt boende fr.o.m.
2015-10-02.

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.”

1232515

2015-04-02

Boende för
vuxna (LSS)

Funktionshinder

Den enskilde tackade nej till
erbjudet boende 2015-07-01
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