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Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den
31 december 2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med december
2021 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs
inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten
avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska
lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av
insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser
kvartal oktober till och med december 2021.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkommen rapport.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med december
2021 anmäls och läggs till handlingarna.
Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut,
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Diarienr

2022-02-08

KS 2022/00148- 1.6.2

Kommunstyrelsen
Claes Danielsson
Epost: claes.danielsson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda beslut enligt
LSS per den 31 december 2021
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med december
2021 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs
inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten
avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska
lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av
insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser
kvartal oktober till och med december 2021.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkommen rapport.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med december
2021 anmäls och läggs till handlingarna.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.
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Datum

Diarienr

Sida

2022-02-10

KS 2022/001481.6.2

2 (2)

Hållbar utveckling
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.
Helene Öhrling

Pia Svennerholm Moberg

Stadsdirektör

Administrativ chef
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Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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Dnr NF 2021/00484-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den
31 december 2021
Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapporten ej
verkställda beslut enligt LSS per den 31 december 2021 och överlämnar den
till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommuner är enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldiga att
rapportera beslut om bistånd (enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 §
LSS) som inte har verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller
både beslut som inte verkställts inom tre månader och avbrott i
verkställigheten som pågår längre än tre månader.
Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige
antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte
verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller där avbrott i
verkställigheten varit längre än tre månader. I rapporten ska det stå vilka
typer av bistånd som besluten gäller och hur lång tid som gått sedan varje
beslut togs. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte
kunna spåras till en enskild person. I rapporten redovisas resultatet fördelat
på barn och vuxna samt kvinnor respektive män. IVO har begärt in yttranden
gällande två ärenden under perioden.
Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 oktober till och med 31
december 2021. Totalt rapporterades 50 beslut till IVO varav 5
verkställda/avslutade under perioden. Sammantaget 45 ej verkställda beslut.
Vård- och Omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med
funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapporten ej
verkställda beslut enligt LSS per den 31 december 2021 och överlämnar den
till kommunstyrelsen.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2022-01-17

NF 2021/00484–1.6.2

Vård- och omsorgsförvaltningen
Stefan Lundin
Epost: stefan.lundin@vasteras.se
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Kopia till

Kommunstyrelsen, Västerås

Rapport ej verkställda beslut enligt LSS per den 31 december
2021
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapporten ej
verkställda beslut enligt LSS per den 31 december 2021 och överlämnar den
till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommuner är enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldiga att
rapportera beslut om bistånd (enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 §
LSS) som inte har verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller
både beslut som inte verkställts inom tre månader och avbrott i
verkställigheten som pågår längre än tre månader.
Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige
antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte
verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller där avbrott i
verkställigheten varit längre än tre månader. I rapporten ska det stå vilka
typer av bistånd som besluten gäller och hur lång tid som gått sedan varje
beslut togs. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte
kunna spåras till en enskild person. I rapporten redovisas resultatet fördelat
på barn och vuxna samt kvinnor respektive män. IVO har begärt in yttranden
gällande två ärenden under perioden.
Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 oktober till och med 31
december 2021. Totalt rapporterades 50 beslut till IVO varav 5
verkställda/avslutade under perioden. Sammantaget 45 ej verkställda beslut.
Vård- och Omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med
funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapporten ej
verkställda beslut enligt LSS per den 31 december 2021 och överlämnar den
till kommunstyrelsen.
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Amelie Westphal, enhetschef

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Rapport av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31
december 2021
Kommuner är enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldiga att rapportera
beslut om bistånd (enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 § LSS) som inte har
verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller både beslut som inte
verkställts inom tre månader och avbrott i verkställigheten som pågår längre än tre
månader.
Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige
antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts inom
tre månader från dagen för beslut, eller där avbrott i verkställigheten varit längre
än tre månader. I rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som besluten gäller
och hur lång tid som gått sedan varje beslut togs. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade och ska inte kunna spåras till en enskild person. I rapporten
redovisas resultatet fördelat på barn och vuxna samt kvinnor respektive män. IVO
har begärt in yttranden gällande två ärenden under perioden.
Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 oktober till och med 31 december
2021. Totalt rapporterades 50 beslut till IVO varav 5 verkställda/avslutade under
perioden. Sammantaget 45 ej verkställda beslut.

Kön
Män (över 18 år)
LSS
Pojkar (under 18
år) LSS
Kvinnor (över 18
år) LSS
Flickor (under 18
år) LSS
Totalt
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Q32021

Q42021
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1. Redovisning av ej verkställda beslut per insats
Av bilaga 1 framgår hur besluten fördelats per insats och orsak.

PERSONLIG ASSISTANS
Inget beslut att rapportera. Däremot framkommer det att det kan finnas en brist i hur
detta rapporteras inom myndigheten, då ingen för närvarande är ansvarig för att
rapportera in om en klient inte nyttjar de timmar hen är beviljad.

LEDSAGARSERVICE
Totalt sex beslut. Fem kvarstår sedan föregående period. Fyra av dessa beslut är
avbrott till följd av att den enskilde inte vill nyttja insats under pandemin. Ett beslut är
ett nytt beslut som inte heller nyttjas till följd av pandemin. Det sista beslutet är ett
beslut som utföraren inte mottagit i verksamhetssystemet och där utföraren fortsatt
att inte rapportera beslutet som ej verkställt. En lex Sarah-rapportering har gjorts till
följd av detta.

KONTAKTPERSON VUXNA/BARN
Totalt elva beslut varav alla avser avbrott i verkställigheten. I sex fall har ansvarig
handläggare behövt följa upp beslutet då det löpt ut, i två fall har den som beviljats
insatsen omfattande fysiska omvårdnadsbehov och det krävs specifika
kommunikationskunskaper vilket medför att rekrytering är svårt. I ett fall befinner sig
den enskilde på korttidsboende i avvaktan på rehabilitering vilket medför att andra
behov kommer före rekrytering av kontaktperson. I de kvarstående två pågår
rekrytering.

AVLÖSARSERVICE.
Totalt 13 beslut. I tolv av dessa rör det som om avbrott i verkställighet där det sedan
varit svårt att rekrytera ny personal eller där den enskilde inte vill ha insatsen verkställd
till följd av rådande pandemi. Ett beslut har avslutats under perioden. Tolv av dessa
beslut rapporterades förra perioden. Det sista beslutet är ett beslut som utföraren
”tappat bort”. Utföraren har mottagit och bekräftat beställningen med sedan inte tagit
vid. Myndigheten har också missat att detta är ej verkställd. En lex Sarah-rapportering
har gjorts till följd av detta.

KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR DET EGNA HEMMET
Totalt två beslut. Båda kvarstår från föregående rapportering. Det ena gäller stödfamilj
där det är svårt att rekrytera en familj utifrån barnets hemsituation. I det andra fallet
handlar det också om svårigheter att samarbeta med den enskildes föräldrar då de vill
att beslutet ska verkställas i annan kommun.
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BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA
Totalt rapporterades tolv beslut. Sex personer har tackat nej till erbjudet boende vid
minst ett tillfälle. Alla som tackat nej har uttalat specifika önskemål om boende och hur
det ska utformas vilket påverkat och kommer att påverka tiden för verkställighet. En
person har tackat ja till boende för 12 månader sedan, men avvaktar inflytt trots att
det rent praktiskt kunde genomförts vid årsskiftet. Fyra beslut gäller antingen
utslussning från rättspsykiatrisk vård och två gäller förhandsbesked där den sökande i
dagsläget befinner sig i annan kommun.

DAGLIG VERKSAMHET
Totalt sex beslut. Ett beslut har verkställts under perioden och två har avslutats. Två
beslut gäller personer som slussas ut från rättspsykiatrisk vård och då de fortsatt är
under vård och inte bor på boenden ännu så kan dessa beslut inte heller verkställas. Ett
beslut gäller en person som precis flyttat till Västerås stad genom förhandsbesked och
därför har beslutet inte verkställts ännu.

2. Analys
Antalet inrapporterade ej verkställda beslut är aningen fler än föregående period.
Anledningen till detta är att färre beslut verkställts under perioden av de som
rapporterades i förra kvartalet
I förra kvartalet var trenden gällande ledsagarservice att fler insatser blev verkställda
när fler personer är vaccinerade och samhället öppnade upp. Denna trend har stannat
av i och med den ökande smittspridningen. Inget av ledsagarservicebesluten som
rapporteras detta kvartal har någon ny rapportering från utförare; det betyder att det
inte har inkommit någon information från våra leverantörer gällande de aktiviteter som
skett under senaste kvartalet för att försöka verkställa insatsen
Gällande kontaktperson syns en ökning i antal beslut som är ej verkställda. Allt fler
avbrott genererar att myndigheten upptäcker att det inte finns ett giltigt beslut, det vill
säga att beslutet gått ut. Det medför att ansvarig handläggare behöver följa upp
insatsen och ta emot en ny ansökan innan insatsen kan verkställas igen och det leder
till att det tar längre tid att verkställa.
Det är en ökning av ej verkställa avlösarservicebeslut. De flesta är till följd av pandemin,
men det finns också en passivitet i hur utföraren arbetar med den enskilde för att
verkställa insatsen. Av den dokumentation myndigheten får ta del av går det ofta tre
månader mellan kontakt med den enskilde/vårdnadshavare. I vissa fall rapporteras det
över till myndigheten, men oftast inte. Det verkar även finnas vissa otydligheter vad
insatsen innebär; både utifrån avtal med Västerås stad och hur insatsen är till för att
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nyttjas. En vårdnadshavare har velat avsäga sig insatsen då de vill att avlösaren ska ta
med barnet på utflykter/bada men inte velat stå för avlösarens kostnader. Detta är inte
alls syftet med ovan nämnda insats. En annan leverantör ville anställa en vuxen
hemmavarande familjemedlem som utförare av insatsen trots att det är reglerat i
avtalet med Västerås stad.
Gällande bostad med särskild service märker vi av att vi har flera förhandsbesked samt
flera beslut som ska slussas ut från rättspsykiatrisk vård. Dessa beslut tar längre tid att
verkställa utifrån att den enskilde inte finns i Västerås stad eller inte kan skrivas ut. I ett
fall motsatte sig rättspsykiatrin till den plats som erbjudits, och i ett annat fall så
upptäcktes droganvändning vilket medför att den enskilde inte kan skrivas ut än. I ett
tredje fall kommunicerades ett utskrivningsdatum, som sedan ändrades utan att
meddelas Västerås stad, vilket idag innebär att vi sedan 2021-09-01 betalar för en plats
på ett boende som den enskilde inte kan flytta i på då hen fortsatt befinner sig inom
rättspsykiatrin.
Beslut om daglig verksamhet som ej är verkställda är till stor del en följd av flera
förhandsbesked och flera placeringar som slussas ut via rättspsykiatrin. Den enskilde
beviljas både boende och daglig verksamhet men daglig verksamhet kan inte
verkställas innan den enskilde faktiskt bor i Västerås.
Q1, 2021

Q2, 2021

Q3, 2021

Q4, 2021
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år) LSS

Pojkar (under
18 år) LSS

Kvinnor (över
18 år) LSS

Flickor (under
18 år) LSS

Totalt
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3. Kvalitet på rapporteringen
Vid flertalet rapporteringar har bristen i det underlag som lämnas in från utföraren
lyfts. Till denna rapportering vill jag lägga till en ny tabell där det framgår hur
verksamheterna rapporterar.
Utförare
Nordisk hem och
LSS assistans AB

Insats

Rapporterat

Kvalitet på rapport

Personlig
assistans

Ja

Inget att rapportera

Eskilstuna Omsorg
och Behandling

Personlig
assistans

Ja

Inget att rapportera

Kura Omsorg i
Sverige AB

Personlig
assistans

Ja

Inget att rapportera

Skultuna

Ledsagarservice
och avlösarservice
Ledsagarservice
och avlösarservice

Nej

Alfema care

Ledsagarservice
och avlösarservice

Ja

Kura Omsorg i
Sverige AB

Ledsagarservice
och avlösarservice

Ja

Missat att rapportera ej
verkställt beslut

Nordisk Hem & LSS
Assistans

Ledsagarservice
och avlösarservice

Ja

Missat att rapportera in
beslut flera kvartal i rad
trots att de ombeds
komplettera.

Olivia Personlig
assistans AB

Ledsagarservice
och avlösarservice

Ja

Inget att rapportera

Personstöd
Mälardalen

Ledsagarservice
och avlösarservice
Korttidsvistelse

Ja

Bristfällig information

Ja

De enda som möter kraven
av dokumentation.

Västerås stad Vård och omsorg

Västerås stad Vård och omsorg

Ja

Rapporterat ok, dock
saknas aktivitet i flera
månader
Bristfällig rapportering,
krävs kompletteringar,
missat att rapportera
beslut.

Conexi
Attendo

Daglig verksamhet Ja
Daglig verksamhet Ja

Inget att rapportera

Draothea
LSS Omsorgen
Mälartorget

Daglig verksamhet Ja
Daglig verksamhet Nej

Inget att rapportera
LSS Omsorgen Mälartorget
har förvärvats i sin helhet
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och heter numera Nytida
DV Eriksborg
Misa

Daglig verksamhet Ja

Inget att rapportera

Personstöd

Daglig verksamhet Ja

Inget att rapportera

Funkisgruppen

Daglig verksamhet Ja

Inget att rapportera

Kommunens DV
Nytida

Daglig verksamhet Ja
Daglig verksamhet Ja

Inget att rapportera
Inget att rapportera

Som går att tyda från ovanstående tabell har jag fortsatt svårigheter att få fram den
information jag behöver för att göra en korrekt rapportering till IVO, men även för att
göra en analys som faktiskt stämmer in på det aktuella läget.
I föregående rapportering beskrev jag att vi skulle analyser leverantörernas underlag
från rapporteringen för att komma fram till åtgärder som kan underlätta hanteringen
av ej verkställda beslut. Undertecknad och Stefan Lundin tog därmed fram ett utkast på
en checklista för vad minimumkraven är gällande social dokumentation samt hur
insatser ska rapporteras. Denna skickades ut till alla leverantörer men jag kan inte se
att någon har använt sig av denna.
Det bör ligga på varje verksamhetschef att i samband med egenkontroller eller dylikt
följa att de som arbetar inom verksamheten också följer standarden för
dokumentation som stipuleras i SOSFS 2014:5. Det kan inte falla på myndighetens
ansvar att följa hur utföraren dokumenterar utförandet av insats. Det kan inte heller
anses rimligt att denna återkommande uppgift som är ej verkställda beslut inte är
integrerad mer i verksamheterna så att den sker på rutin. Vid varje
rapporteringstillfälle uteblir svar från flera leverantörer.

4. Sammanfattning
Som framgår av tabellen har antal ej verkställda beslut kommit till en nivå som ser ut
som innan pandemin. Inspektionen för vård och omsorg har begärt in två yttrande
under detta kvartal gällande ej verkställda beslut. Båda gäller ärenden som vi redan
upprättat lex Sarah-rapporteringar på. Det gäller en beställning som tagits emot och
verkställts i systemet men som sedan visat sig vara ej verkställd, samt en beställning
som inte tagits emot av verkställigheten som myndigheten missat.
Myndighetssidan fortsätter att förbättra sin dokumentation, samtidigt som
utförarsidan fortsatt brister i sin del. Fortsatt framgår det inte hur leverantörer av
ledsagarservice/avlösarservice motiverar eller anpassar insatser för att möjliggöra
verkställighet. Detta gäller främst avlösarservice. Leverantörerna meddelar inte heller
att insatser är ej verkställda till myndigheten i tid, utan gör det enbart genom
rapporteringen av ej verkställda beslut.
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Till denna rapporteringsperiod har verkställighetsmöjligheten minskat för flera insatser,
då smittan har ökat i samhället och många vill begränsa sina kontakter. Den insats som
påverkats mest gällande verkställighet under senaste kvartalet är avlösarservice där
inget beslut från föregående period blivit verkställt. En annan markant skillnad är
mängden beslut som myndigheten hittar där det faktiska beslutet löpt ut och det inte
finns ett aktuellt beslut att verkställa. Detta gäller främst kontaktperson men även
ledsagarservice. När det blir avbrott och det inte finns ett aktuellt beslut behöver
handläggaren följa upp hela ärendet, och det är ett omfattande jobb som ofta tar
längre tid än tre månader, vilket leder till fördröjd verkställighet.
Jag vill fortsatt understryka problemet med att leverantörer inte rapporterar eller
dokumenterar korrekt. Som jag skrev i föregående analys medför detta att den
enskilde inte kommer kunna följa sin process. Handläggare kommer även få sämre
förutsättningar att följa upp besluten om leverantören inte dokumenterar sina
åtgärder så att de går att följa. Flera av de individrapporter jag gör saknar information
från leverantör sedan två år tillbaka. Den administrativa sidan av LSS finns till för att
garantera den enskildes rättssäkerhet. Dokumentationsskyldigheten finns också för att
följa kvalitet och utveckling för den enskilde. Denna rättighet för den enskilde finns av
en historisk anledning, då bakgrunden till vår lagstiftning kantas av brist på insyn och
rättssäkerhet för den enskilde. Det är självklart ett stort steg till felrapporterade beslut,
men dokumentation är något vi inte får kompromissa på.

Bilaga 1: Ej verkställda beslut LSS, Q4 2021
Antal ej verkställda
beslut
LSS-insats

NF 2021/00483-1.6.2
Totalt antal pågående Andel ej
beslut 2021-12-31
verkställda
män

kvinnor

män

Orsak till ej verkställt beslut

Resursbrist Resursbrist Den enskilde
Avbrott i
Annat
kvinnor ledig bostad personal
tackat nej verkställighet skäl

män

kvinnor

Ledsagarservice

4

2

2

Kontaktperson
(vuxen)

7

3

4

Kontaktperson
(barn)

1

Avlösarservice

8

Korttidsvistelse

2

Bostad med särskild
service (vuxna)

6

6

Daglig verksamhet

5

1

Personlig assistans

Summa

5

4

4
10

1

1

2

10

12

1

1

2

6

1

2

6

1

6
4

Bilaga 2: Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021

Löpnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

BeslutsKön
datum
Flicka
2020-05-07
Man
Kvinna
Man
Pojke
2020-11-30
Pojke
Pojke
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Pojke
Man
Pojke
Pojke
Flicka
Flicka
Pojke
Pojke
Flicka
Flicka
Man
Pojke
2021-02-15
Flicka
Pojke
Man
Kvinna
2020-03-13
Kvinna
2020-08-07
Kvinna
2020-10-05
Kvinna
2021-01-15
Man
2021-02-01
Man
2021-02-12
Kvinna
2021-05-21
Man
2021-06-04
Man
2021-06-14
Man
Kvinna

Datum för
avbrott
2020-02-20
2020-06-08
2020-04-30
2021-05-21
2021-02-08
2021-06-30
2021-08-01
2021-08-18
2021-08-27
2021-09-20
2021-09-10
2021-09-16
2021-07-31
2021-09-30
2021-09-30
2020-03-06
2020-02-26
2020-03-09
2020-08-30
2021-01-01
2021-01-01
2021-03-29
2021-06-09
2021-01-01
2021-04-28
2021-04-07
2021-08-01
2021-05-28
2021-06-15

2021-05-03
2021-09-27

Lagrum
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS

NF 2021/00483-1.6.2

Typ av insats LSS
9 § 3 Ledsagarservice
9 § 3 Ledsagarservice
9 § 3 Ledsagarservice
9 § 3 Ledsagarservice
9 § 3 Ledsagarservice
9 § 3 Ledsagarservice
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 6 Korttidsvistelse
9 § 6 Korttidsvistelse
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna

Beslutet
verkställt

Beslutet
avslutat

2021-10-07

2021-10-07

44
45
46
47
48
49
50

Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Man

2021-03-29
2020-09-29
2021-03-29
2021-06-16
2021-06-04
2020-09-01
2021-06-09

LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS

9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet

2021-12-13
2021-10-18
2021-10-14

