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Rapportering till IVO av ej verkställda beslut
kvartal 2 2019
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger till handlingarna förvaltningens
redovisning av rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg
för kvartal 2 år 2019 av ej verkställa beslut enligt socialtjänstlagen
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Sammanfattning
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och socialtjänstlagen (SoL) ska kommuner varje kvartal redovisa till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut om
insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre
månader.
För det andra kvartalet i år har förvaltningen rapporterat ett
gynnande beslut om bostad enligt LSS som inte har kunnat
verkställas i tid. Anledningen är att den enskilde även detta kvartal
har tackat nej till erbjudande.
För andra kvartalet har förvaltningen rapporterat sex ej
verkställda beslut om äldreboende enligt SoL. Fyra är samma som
förra kvartalet, två är nya, och alla har tackat nej till erbjudna
platser. Två tidigare rapporterade beslut har nu kunnat verkställas,
och ett tidigare rapporterat beslut har avslutats eftersom den
enskilde inte längre vill flytta.
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Bakgrund
Enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) ska kommuner varje
kvartal redovisa till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) de gynnande beslut om insatser enligt LSS och
bistånd enligt SoL som inte har kunnat verkställas inom tre
månader. Samtidigt rapporteras de beslut från förra
redovisningstillfället som har verkställts eller avslutats av annan
anledning. Motsvarande redovisning lämnas till kommunens
revisorer, till stadsdelsnämnden samt till äldrenämnden och
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socialnämnden, som rapporterar vidare till kommunfullmäktige.
Särskild avgift om beslut inte verkställs inom skälig tid
Enligt både LSS (28 a §) och SoL (16 kap 6 a §) ska kommuner
betala en särskild avgift om beslut inte verkställs inom skälig tid.
Det är förvaltningsrätten som fattar beslut om avgift, efter ansökan
från IVO. Rätten begär ett yttrande från ansvarig nämnd innan man
fattar beslut utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av nämndsekreteraren efter rapportering från
avdelningen beställare – äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ
och familj inklusive socialpsykiatri.
Rapportering för kvartal 2 2019
Insatser enligt LSS
För det andra kvartalet i år har förvaltningen rapporterat ett gynnande
beslut om bostad enligt LSS som inte har kunnat verkställas i tid.
Samma beslut rapporterades även förra kvartalet. Liksom då har den
enskilde tackat nej till erbjudande om bostad.

Har verkställts sedan förra kvartalet

0

Ej verkställda nu

1

Varav samma som förra kvartalet

1

Varav bostad för vuxna

1

Bistånd enligt SoL – äldreomsorg
För det andra kvartalet har sex ej verkställda beslut om äldreboende
enligt SoL rapporterats, varav fyra är samma som förra kvartalet och
två är nya. Samtliga har tackat nej till erbjudna platser. Två beslut har
kunnat verkställas sedan förra kvartalet och ett beslut har avslutats
eftersom den enskilde inte längre vill flytta.
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Har verkställts sedan förra kvartalet

2

Har avslutats utan att verkställas

1

Ej verkställda nu

6

Varav samma som förra kvartalet

4

Varav permanent bostad

alla

Anledning: tackat nej till erbjuden plats

alla

Bistånd enligt SoL – funktionsnedsättning och individ- och
familjeomsorg
Varken stöd och service enligt socialtjänstlagen till personer med
funktionsnedsättning eller individ- och familjeomsorgen inklusive
socialpsykatri har rapporterat några gynnande beslut som inte har
kunnat verkställas inom tre månader.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger redovisningen
av rapporteringen till IVO för kvartal 2 år 2019 av ej verkställa
beslut enligt SoL och LSS till handlingarna.
Ingalill Gustavsson
Tillförordnad stadsdelsdirektör
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