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Rapportering till IVO av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS för kvartal 3 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 3 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).
Enligt SoL och LSS ska kommuner redovisa de gynnande beslut om
insatser enligt respektive lagstiftning som inte har kunnat
verkställas inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO). Rapporteringsskyldigheten gäller även
tidigare rapporterade ärenden som ännu inte har verkställts under
närmast föregående kvartal.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning redovisar kvartalsvis
till stadsdelsnämnden de ej verkställda besluten som förvaltningen
rapporterat till IVO.
Under det tredje kvartalet 2021 har 37 stycken beslut om insatser
från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inte verkställts inom
tre månader. Det berodde främst på att brukaren tackat nej till
erbjudande om insats.
Sammanlagt har tre personer tackat nej till erbjudanden om insatser
på grund av covid-19.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden fattar beslut om insatser till enskilda invånare
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd till vissa
funktionshindrade (LSS).
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommuner redovisa de gynnande
beslut om insatser enligt respektive lagstiftning som inte har kunnat
verkställas inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för
vård och omsorg (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.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning redovisar kvartalsvis
till stadsdelsnämnden de ej verkställda besluten som förvaltningen
rapporterat till IVO.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Administrativa avdelningen i samarbete
med avdelningarna Social omsorg Äldre, Social omsorg Vuxen och
Social omsorg Barn och unga.
Ärendet
Ej verkställda beslut inom Social omsorg äldre
Sammanfattning Social omsorg äldre

Inom äldreomsorgen har 18 beslut rapporterats som ej verkställda
tre månader efter beslutsdatum under det tredje kvartalet 2021.
Besluten gällde 13 kvinnor och fem män. Tre personer har tackat
nej till sina erbjudanden med hänvisning till covid-19.
En majoritet av de ej verkställda besluten, 15 ärenden, gällde
särskilda boenden. Den vanligaste anledningen till att besluten inte
verkställts var att brukaren tackat nej till erbjudandet.

Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Slakthusplan 8 A
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
eav@stockholm.se
stockholm.se

Fem beslut som rapporteras som ej verkställda vid tidigare
rapportering har verkställts under perioden. Vidare har ett beslut
avslutats utan verkställighet och 12 beslut kvarstår som ej
verkställda.
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Typ av insats

Antal ej
verkställda
beslut efter
tre månader

Därav
verkställts
under
perioden

Därav
avslutats utan
verkställighet

Kvarstående
ej verkställda
beslut1

Särskilt boende
Dagverksamhet
Korttidsvård
Totalt
äldreomsorg

15
2
1
18

4
1
0
5

1
0
0
1

10
1
1
12

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut inom Social
omsorg äldre som verkställts eller avslutats under perioden
Särskilt boende
Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2018-11-20
2020-03-02
2021-03-23
2021-04-28
2021-05-18

Avsagt sig beviljad insats.
Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.
Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.
Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.
Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.
Dagverksamhet

K
K
M
K
K

Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2021-01-14

Tidigare velat avvakta pga. covid-19 och valt
dagverksamhet med kö.

M

Kvarstående ej verkställda beslut inom Social omsorg äldre
Särskilt boende
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Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2018-02-06
2018-08-20
2018-11-09
2018-12-04
2019-01-15
2019-11-26
2020-01-30
2020-02-28
2020-03-16
2020-03-26

Tackat nej till erbjudande.
Tidigare tackat nej till erbjudande, vill avvakta med flytt.
Tackat nej till erbjudande.
Tackat nej till erbjudande.
Tackat nej till erbjudande pga. covid-19.
Tackat nej till erbjudande.
Tackat nej till erbjudande.
Tackat nej till erbjudande.
Tackat nej till erbjudande.
Tackat nej till erbjudande.
Dagverksamhet

K
K
K
K
K
K
M
K
M
M

Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2021-06-04

Tackat nej till erbjudande, valt utförare med kö.
Korttidsvård

K

Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2021-05-11

Avvaktat med korttidsvård pga. covid-19.

K

1

Individerna kan exempelvis ha tackat nej eller avvaktar av annan anledning
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Ej verkställda beslut inom Social omsorg vuxen
Sammanfattning Social omsorg vuxen

Inom Social omsorg vuxen har ett beslut rapporterats som ej
verkställda tre månader efter beslutsdatum under det tredje kvartalet
2021. Beslutet gällde en kvinna.
Ett beslut avslutats utan verkställighet. Inga beslut kvarstår som ej
verkställda.
Typ av insats

Antal ej
verkställda
beslut
efter tre
månader

Därav
verkställts
under
perioden

Därav avslutats
utan
verkställighet

Kvarstående ej
verkställda
beslut2

Annat
bistånd
Totalt Social
omsorg
vuxen

1

0

1

0

1

0

1

0

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut inom Social
omsorg vuxen
Annat bistånd
Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2021-02-08

Svårt att nå den enskilde, flertalet försök har
gjorts. Avslutad insats, brukaren har inte ansökt om
fortsatt bistånd.

K

Kvarstående ej verkställda beslut inom Social omsorg vuxen

Inom verksamhetsområdet Social omsorg vuxen finns inga
kvarstående ej verkställda beslut rapporterade under det tredje
kvartalet 2021.
Ej verkställda beslut inom funktionsnedsättning inklusive
socialpsykiatri
Sammanfattning funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning inklusive
socialpsykiatri har 18 beslut rapporterats som ej verkställda tre
månader efter beslutsdatum under det tredje kvartalet 2021.
Besluten gällde sju kvinnor och elva män.
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En majoritet av de ej verkställda besluten, sju ärenden, gällde
Permanent bostad LSS. De vanligaste anledningarna till att besluten
inte verkställts var att brukaren tackat nej till erbjudandet alternativt
ej valt utförare.
2

Individerna kan exempelvis ha tackat nej eller avvaktar av annan anledning
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Tre beslut som rapporteras som ej verkställda vid tidigare
rapportering har verkställts under perioden. Inga beslut har avslutats
utan verkställighet och 15 beslut kvarstår som ej verkställda.
Typ av insats

Antal ej
verkställda
beslut
efter tre
månader

Därav
verkställts
under
perioden

Därav
avslutats utan
verkställighet

Kvarstående
ej verkställda
beslut3

Permanent
bostad LSS
Daglig
verksamhet LSS
Korttidsvistelse
LSS
Ledsagarservice
LSS
Boendestöd SoL
Totalt
funktionsnedsätt
ning och
socialpsykiatri

7

1

0

6

4

0

0

4

5

2

0

3

1

0

0

1

1
18

0
3

0
0

1
15

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut inom
funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri som verkställts
eller avslutats under perioden
Korttidsvistelse LSS
Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2020-12-01
2021-05-19

Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.
Återtagen ansökan, tidigare tackat nej till erbjudande.
Permanent bostad LSS

M
M

Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2020-12-01

Verkställt, tidigare tackat nej till erbjudande.

M

Kvarstående ej verkställda beslut inom funktionsnedsättning
inklusive socialpsykiatri
Korttidsvistelse LSS
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Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2021-04-28
2021-06-04
2021-06-22

Ej valt utförare.
Resursbrist, brukaren har särskilda önskemål.
Ej valt utförare.
Daglig verksamhet LSS

K
M
M

Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2019-01-21
2020-11-01
2021-06-11
2021-06-29

Avbrott i verkställigheten.
Ej valt utförare.
Avbrott i verkställigheten, brukaren önskar uppehåll.
Ej valt utförare.

M
M
M
K

3

Individerna kan exempelvis ha tackat nej eller avvaktar av annan anledning
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Permanent bostad LSS
Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2016-07-11
2020-12-01
2021-05-06
2021-05-24
2021-06-02
2021-06-21

Avbrott i verkställigheten.
Tackat nej till erbjudande.
Tackat nej till erbjudande.
Resursbrist, har blivit erbjuden plats 211018.
Tackat nej till erbjudande.
Brukaren har särskilda önskemål om närhet till anhörig.
Ledsagarservice LSS

K
K
K
M
K
K

Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2021-06-01

Ej valt utförare.
Boendestöd SoL

M

Beslutsdatum

Kommentar

Kön

2021-02-23

Ej valt utförare.

M

Ej verkställda beslut inom Social omsorg barn och unga
Sammanfattning Social omsorg barn och unga

Inom verksamhetsområdet Social omsorg barn och unga finns inga
ej verkställda beslut rapporterade under det tredje kvartalet 2021.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
lägger redovisningen av rapporteringen till IVO för kvartal 3 år
2021 av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till handlingarna.
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