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Rapportering till IVO av ej verkställda gynnande
beslut för kvartal 1 år 2020
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger till handlingarna förvaltningens
redovisning av rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg
för kvartal 1 år 2020 av ej verkställa gynnande 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 första kvartalet 2020 har förvaltningen rapporterat
två beslut om bostad enligt LSS som inte har kunnat
verkställas i tid, båda samma som förra kvartalet. I det ena fallet har
brukare tackat nej till erbjudanden, i det andra finns en lägenhet
men inflyttningen har fördröjts på grund av renovering. Två beslut
har kunnat verkställas sedan förra rapporteringstillfället.
För det första kvartalet har förvaltningen rapporterat fem ej
verkställda gynnande beslut om äldreboende enligt SoL, varav två
är samma som förra kvartalet och tre är nya. Alla har tackat nej till
erbjudna platser.
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Individ- och familjeomsorgen har lämnat fyra rapporter om ej
verkställda gynnande beslut om stödsamtal om våld i nära
relationer. Att besluten inte har kunnat verkställas i tid beror liksom
förra kvartalet på att det inte har funnits lediga behandlare. Sju
gynnande beslut har nu kunnat verkställas.
Bakgrund
Enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) ska kommuner varje
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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
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
avdelningarna för stöd och service till personer med
funktionsnedsättning, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.
Rapportering för kvartal 1 år 2020
Insatser enligt LSS
För det första kvartalet år 2020 har förvaltningen rapporterat
två beslut om bostad enligt LSS som inte har kunnat
verkställas i tid, båda samma som förra kvartalet. I det ena fallet har
brukare tackat nej till erbjudanden, i det andra finns en lägenhet men
inflyttningen har fördröjts på grund av renovering.
Två beslut har kunnat verkställas sedan förra rapporteringstillfället.
Har verkställts sedan förra kvartalet
Varav bostad för vuxna
Ej verkställda kvartal 1
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Bistånd enligt SoL – äldreomsorg
För det första kvartalet har förvaltningen rapporterat fem ej
verkställda gynnande beslut om äldreboende enligt SoL, varav två
är samma som förra kvartalet och tre är nya. Alla har tackat nej till
erbjudna platser
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Bistånd enligt SoL – funktionsnedsättning och individ- och
familjeomsorg inklusive socialpsykiatri
Verksamheten stöd och service enligt socialtjänstlagen till personer
med funktionsnedsättning har som vanligt inte rapporterat några
gynnande beslut som inte har kunnat verkställas inom tre månader.
Nytt för förra kvartalet var att det inom individ- och familjeomsorgen
rapporterades ett ej verkställt beslut om bistånd i form av stödsamtal
om våld i nära relationer vid Relationsvåldscentrum sydost1. Det
beslutet kunde verkställas under kvartal 1. Även sex andra gynnande
beslut kunde verkställas under kvartal 1, efter att de marginellt hade
passerat tidsgränsen om tre månader. Fyra beslut om stödsamtal har
dock rapporterats som icke verkställda. I samtliga fall är anledningen
densamma som tidigare, bristen på lediga behandlare.
Har verkställts – från förra kvartalet

1

Har verkställts – från kvartal 1

6

Ej verkställda kvartal 1

4

Farsta stadsdelsförvaltning

Relationsvåldscentrum sydost (RVCs) bedriver öppenvård i form av samtalsstöd
och behandling vid förekomst av våld i nära relation för våldsutsatta och
våldsutövare. Öppenvården drivs gemensamt av stadsdelsnämnderna Farsta,
Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. RVCs kan bland annat erbjuda samtal efter
biståndsbeslut av relationsvåldshandläggare.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
När förvaltningen lämnar individrapporter vidare till instanser inom
staden – Stadsrevisionen, socialnämnden och äldrenämnden – så
kompletteras de avidentifierade rapporterna med uppgift om kön.
Förvaltningen bedömer att det i övrigt inte finns några
jämställdhetsaspekter att ta upp i detta ärende. Könstillhörighet är
inte en faktor som påverkar om gynnande beslut kan verkställas i tid
eller ej.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger redovisningen
av rapporteringen till IVO för kvartal 1 år 2020 av ej verkställa
gynnande beslut enligt SoL och LSS till handlingarna.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör
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