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Beslutande ledamöter Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 

Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
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Utses att justera Siw Hallbert 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2021-01-11   19:30 
  
Protokollet omfattar §27 
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ÄRENDELISTA 

§ 27 Yttrande med anledning av ej verkställt beslut, IVO överväger att ansöka om 
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten, avlösarservice i hemmet 
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§ 27        Dnr 2020VFN561 

Yttrande med anledning av ej verkställt beslut, IVO överväger att ansöka 
om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten, avlösarservice i 
hemmet  

  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka hos förvaltningsrätten om 
särskild avgift enligt 28 a§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, avseende ej verkställt beslut. Nämnden ges tillfälle att yttra sig i ärendet innan IVO tar 
ställning till om en ansökan ska göras. 
 
Välfärdsnämnden inkommer med yttrande angående ej verkställt beslut, samt begärda 
handlingar som bilaga: 
  

1. Utredning och beslut 
2. Utdrag ur myndighetsjournal 
3. Brev skickat med anledning av ej verkställt beslut 
4. Utdrag ur genomförandejournal 

 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 4 december 2020. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande som svar på begäran 
om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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