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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2018.8
Datum: 2018-08-30
Systemförvaltare,Frida Nökleby
E-post: frida.nokleby@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Statistikrapport av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 2
2018
Rapporteringstillfälle

2018-08-30

Ansvarig rapportör

Frida Nökleby

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS, som inte är verkställda inom tre
månader

Nya beslut som ej är verkställda inom 3 månader, redovisning för kvartal 2 (från och med
2018-04-01 till och med 2018-06-30).
För att beslut ska rapporteras som nya ej verkställda beslut i kvartal 2, ska besluten vara tagna inom
perioden 2018-01-01 till och med 2018-03-31
Antal ej verkställda beslut

Varav antal som gäller insatser
till:
3 st. Bostad för särskild service

Kvinnor: 0
Män: 3

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

Beslutsdatum

Typ av bistånd

Verksamhet

1288592

2018-01-03

Bostad särskild service Funktionshinder

Kommentar

Pågående ärende hos IVO,
drn 8.5-25086/2018-1
2018-08-27 fått erbjudande
om boende

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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1292508

2018-03-06

Bostad särskild service Funktionshinder

2018-08-27 Den enskilde
har korttidsboende enligt
SoL i väntan på LSSboende.

1293974

2018-03-26

Bostad särskild service Funktionshinder

I avvaktan på verkställighet
av Bostad med särskild
service har den enskilde
sedan tidigare insatsen
personlig assistans, som
verkställts. Den enskildes
behov är komplexa och
kan inte tillgodoses med en
reguljär Bostad med
särskild service-lösning,
därav fördröjningen.
Verkställigheten för
kontinuerlig dialog med
den enskildes företrädare
om planeringen.

Tidigare inrapporterade ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS som
rapporterats som EJ verkställda och avslutade.
Beslut
nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet

Avslutat

Kommentar

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

Beslutdatum

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Typ av bistånd

Organisationsnummer
212000-1439

Verksamhet

Telefon
0303-70 30 00

Verkställighet

E-post
kommun@ale.se
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Ej verkställda (tidigare inrapporterade)
Beslut nr.

Beslutsdatum Typ av bistånd Verksamhet

Kommentar

1277881

2017-06-09

2018-04-18 Specifika önskemål på
kontaktperson, verkställigheten
arbetar med ärendet.

Kontaktperson

Funktionshinder

2018-08-08 Ny kontaktperson är
på gång, den enskilde är
informerad. Möte är inbokat med
den eventuella kontaktpersonen.
1282640

2017-09-18

Kontaktperson

Funktionshinder

2018-04-18 specifika önskemål på
kontaktperson, sökning fortsätter.
2018-08-08 Möte med tilltänkt
kontaktperson är inbokat. Avtal är
på gång

1281909

2017-08-31

Kontaktperson

Funktionshinder

2018-03-26 Tilltänkt
kontaktperson är ej längre aktuell,
sökning fortsätter.
2018-08-01 Den enskilde önskar
avsluta insatsen.
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