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Rapportering till IVO av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2021
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger förvaltningens
redovisning av rapporteringen till IVO av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS för kvartal 1 år 2021 till handlingarna.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden fattar beslut om insatser till enskilda invånare
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd till vissa
funktionshindrade (LSS). Om en beslutad insats inte verkställts
inom tre månader ska nämnden redovisa detta till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO).
Under det första kvartalet 2021 har 57 beslut om insatser i från
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inte verkställts inom tre
månader. Det berodde oftast på att personerna tackat nej till ett eller
flera erbjudanden. Sammanlagt 20 beslut har inte verkställts som en
följd av att den enskilde avvaktat på grund av covid-19.
Bakgrund
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunerna redovisa de
gynnande beslut om insatser enligt respektive lagstiftning som inte
har kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum till IVO.
Rapporteringsskyldigheten gäller även tidigare rapporterade
ärenden som ännu inte har verkställts under närmast föregående
kvartal. Samtidigt redovisas vilka ej verkställda beslut som har
verkställts eller avslutats av annan anledning.
Förvaltningen redovisar kvartalsvis stadsdelsnämnden om de ej
verkställda beslut som rapporterats till IVO.
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Ärendet
Ej verkställda beslut inom äldreomsorg
Sammanfattning ÄO

Inom äldreomsorgen har 37 beslut rapporterats som ej verkställda
tre månader efter beslutsdatum under det första kvartalet 2021.
Besluten gällde 22 kvinnor och 15 män.
En majoritet, 29 ärenden, gällde beslut om permanent bostad. Den
vanligaste anledningen till att beslutet inte verkställts var att
brukaren av olika anledningar tackat nej till erbjudande.
Sammanlagt 15 personer har tackat nej till erbjudanden om insatser
på grund av covid-19. De flesta, 13 personer, av dessa har tackat nej
till erbjudande om särskilt boende.
Elva beslut som rapporterats som ej verkställda vid tidigare
rapportering har verkställts under perioden och sex beslut har
avslutats utan verkställighet.
Typ av insats

Antal ej
verkställda
beslut
efter tre
månader

Därav
verkställts
under
perioden

Därav
avslutats
utan
verkställigh
et

Kvarståend
e ej
verkställda
beslut 1

Särskilt boende

29

7

2

20

Dagverksamhet

7

4

3

0

Annan insats

1

0

1

0

37

11

6

20

Totalt ÄO

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut inom
äldreomsorgen som verkställts eller avslutats under perioden

Särskilt boende
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Beslutsdatum Kommentar
2018-12-13
2020-02-25

Avsagt sig insatsen, tidigare tackat nej till
erbjudande.
Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.

Till exempel på grund av att man av olika anledningar tackat nej till
erbjudanden.
1

Kön
K
K
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2020-03-10
2020-07-10
2020-08-11
2020-10-01
2020-10-05
2020-10-22
2020-10-22

Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.
Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande pga
pandemi.
Verkställt, inväntat ledig plats på profilboende.
Avliden, tidigare tackat nej till erbjudande.
Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.
Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.
Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.

K
M
M
M
K
K
M

Dagverksamhet
2020-09-21
2020-10-01
2020-10-22
2020-11-27

Verkställt, väntat på utökat antal dagar på
nuvarande dagverksamhet.
Verkställt, valt utförare med kö
Verkställt, valt utförare med kö
Verkställt, valt utförare med kö

K
K
K
M

Annan insats
2020-08-04

Avslutad utan verkställighet, beslutet löpt ut.
Beviljad boendestöd avvaktat pga pandemi.

M

Kvarstående ej verkställda beslut inom äldreomsorgen

Särskilt boende
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Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2017-05-05
2018-02-06
2018-08-20
2018-11-09

Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Tackat nej till erbjudande
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Önskar ej stå i kö till något boende, trivs på
nuvarande boende i annan kommun.
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Tackat nej till erbjudande
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Ej aktuellt med flytt till vård och
omsorgsboende. Önskar ej stå i kö till boende.
Har förvaltare.
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Tackat nej till erbjudande pga pandemi

K
K
K
K

2018-11-20
2018-12-04
2019-01-15
2019-11-26
2020-01-30
2020-02-28
2020-03-02
2020-03-16
2020-03-26

2020-04-22
2020-06-24
2020-07-15

K
K
K
K
M
K
K
M
M

K
M
K
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2020-08-21
2020-10-06

2020-10-27
2020-11-12

Tackat nej till erbjudande
Tackat nej till erbjudande pga pandemi
Beviljad specifikt profilboende, inväntar ledig
plats. Andra boendeplaceringar under väntan
på ledig plats.
Tackat nej till erbjudande

K
M

M
M

Dagverksamhet

2020-08-27
2020-09-29

2020-10-28

Beviljad dagverksamhet, önskar en
verksamhet utanför valfriheten vilket avslagits
och är nu under process om överklagan i
Förvaltningsrätten.
Ej valt att ställa sig i kö till utförare. Svarat att
man vill avvakta pga av pandemi
Beviljad dagverksamhet en dag per vecka,
blivit erbjuden att besöka dagverksamheten
eller att tacka ja och pröva. Regelbunden
kontakt sökande och anhöriga.

M
M

K

Ej verkställda beslut inom funktionsnedsättning inklusive
socialpsykiatri
Sammanfattning FN/SP
Typ av insats

Permanent
bostad LSS
Daglig
verksamhet LSS
Korttidsvistelse
LSS
Kontaktperson
LSS
Avlösarservice
Totalt FN/SP

Antal ej
verkställda
beslut
efter tre
månader

Därav
verkställts
under
perioden

Därav
avslutats
utan
verkställigh
et

Kvarståend
e ej
verkställda
beslut 2

4

0

0

4

3

1

0

2

7

1

1

5

1
1
16

0
0
2

0
0
1

1
1
13
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Till exempel på grund av att man av olika anledningar tackat nej till
erbjudanden.
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Inom området funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri har 16
beslut rapporterats som ej verkställda under det första kvartalet
2021. Elva beslut avsåg män och fem kvinnor. Fem av dessa
ärenden har inte verkställts på grund av att den enskilde valt att
avvakta på grund av covid-19.
Två av dessa ärenden har verkställts, ett har avslutats och 13 beslut
är fortfarande inte verkställda vid periodens slut. Orsaker är främst
att den enskilde tackat nej till ett eller flera erbjudanden.
Tidigare rapporterade ej verkställda beslut inom
funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri som verkställts
eller avslutats under perioden

Korttidsvistelse LSS
Beslutsdatum Kommentar

Kön

2020-06-02

Avslutat. Återtagen ansökan

M

2020-09-25

Verkställts. Har valt utförare

K

Daglig verksamhet LSS
2020-07-01

Tidigare rädsla för covid, fått utökad personlig
assistans och har därför kunnat påbörja insatsen.

M

Kvarstående ej verkställda beslut inom funktionsnedsättning
inklusive socialpsykiatri

Permanent bostad LSS
Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2017-04-13

Tackar nej till erbjudanden

M

2020-08-13

Tackar nej till erbjudanden

K

2020-12-01 Tackar nej till erbjudande
2020-12-01

Tackar nej till erbjudande

M
K

Daglig verksamhet LSS
2020-07-01 Ej valt utförare pga av covid
2020-11-01 Ej valt utförare
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M
M

Korttidsvistelse LSS
2020-04-09

Avbrott i verkställigheten, ej valt utförare pga covid

M

2020-12-01

Ej valt utförare

M

2020-11-23

Ej valt utförare

K

2020-11-01

Ej valt utförare men står i kö till ett korttids

M
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2020-04-09

Avbrott i verkställigheten, ej valt utförare pga covid

M

Kontaktperson LSS
2020-07-01

Ej valt utförare pga av covid

M

Avlösarservice LSS
2020-07-01

Ej valt utförare

K

Ej verkställda beslut inom verksamheter för barn och unga
Sammanfattning BoU

Inom området Social omsorg barn och unga har fyra beslut
rapporterats som ej verkställda under det första kvartalet 2021. Ett
beslut har verkställts under perioden. Övriga tre har avslutats
eftersom brukaren antingen tagit tillbaka sin ansökan eller
permanent flyttat från stadsdelsområdet.

Typ av insats

Antal ej
verkställda
beslut
efter tre
månader

Kontaktfamilj

1

Kontaktperson
Öppenvårdsinsats
Totalt BoU

Därav
verkställts
under
perioden

Därav
avslutats
utan
verkställigh
et

Kvarståend
e ej
verkställda
beslut 3

1

0

0

1

0

1

0

2

0

2

0

4

1

3

0
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Till exempel på grund av att man av olika anledningar tackat nej till
erbjudanden.
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Tidigare rapporterade ej verkställda beslut inom verksamheter
för barn och unga som verkställts eller avslutats under
perioden

Kontaktperson
Beslutsdatum Kommentar
2020-02-17

Kön

Avslutad utan verkställighet 2021-01-26. Brukaren har
tagit tillbaka sin ansökan.

M

Kontaktfamilj

2020-08-14

Matchning med uppdragstagare lyckades,
beslutet kunde verkställas 2021-01-25.
Brukaren har haft andra insatser under tiden.

K

Öppenvårdsinsats

2020-11-17

2020-11-17

Familjen har permanent flyttat från
stadsdelsområdet. Familjen uppmanas söka
stöd hos sin nya socialnämnd. Beslutet avslutas
utan verkställighet.
Familjen har permanent flyttat från
stadsdelsområdet. Familjen uppmanas söka
stöd hos sin nya socialnämnd. Beslutet avslutas
utan verkställighet.

M

M

Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
lägger redovisningen av rapporteringen till IVO för kvartal 1 år
2021 av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till handlingarna.
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