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Rapportering till IVO av ej verkställda gynnande
beslut för kvartal 3 år 2021
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger till handlingarna förvaltningens
redovisning av rapporteringen till IVO för kvartal 3 år 2021 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. Även avbrott i verkställighet ska rapporteras om avbrottet
är längre än tre månader.
För det tredje kvartalet 2021 har förvaltningen rapporterat ett
verkställt och två ej verkställda beslut om LSS-boende. Inom
äldreomsorgen har sju ej verkställda beslut om boende rapporterats,
och ett beslut om dagverksamhet. Samtliga berörda har tackat nej
till flera erbjudanden. Inom individ- och familjeomsorgen
rapporteras fyra ej verkställda beslut om samtalsstöd, där samtliga
dock nu har kunnat verkställas. Inga pandemirelaterade avbrott i
verkställigheten har rapporterats från något av verksamheterna.
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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. Även avbrott i verkställighet av insats enligt LSS eller
bistånd enligt SoL ska rapporteras, i de fall där insatsen eller
biståndet inte har återupptagits inom tre månader.
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Samma redovisning i avidentifierad form lämnas till kommunens
revisorer samt till äldrenämnden och socialnämnden, som
rapporterar vidare till kommunfullmäktige. Till stadsdelsnämnden
redovisas i form av detta tjänsteutlåtande.
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
berörda avdelningar.
Rapportering för kvartal 3 år 2021
 Insatser enligt LSS
Sedan föregående kvartal har förvaltningen kunnat verkställa ett
gynnande beslut om bostad. För det tredje kvartalet rapporteras två
beslut om bostad som ej verkställda. Ett av dem är samma som förra
kvartalet, och den brukaren har tackat nej till flera erbjudanden
eftersom hen vill avsluta studier före en flytt. I det nya ärendet har
brukaren erbjudits plats i boende som öppnar i november.
Har verkställts sedan förra kvartalet

1

Ej verkställda kvartal 3

2

-

Varav samma som förra kvartalet

1

-

Varav bostad för vuxna

2

Coronarelaterade avbrott
För kvartalet redovisas inga coronarelaterade avbrott i verkställighet.
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 Bistånd enligt SoL – äldreomsorg
För det tredje kvartalet rapporterar förvaltningen sju ej
verkställda gynnande beslut om äldreboende, varav tre är samma
som förra kvartalet. Dessutom rapporteras ett ej verkställt beslut om
dagverksamhet. Alla har tackat nej till flera erbjudna platser. Ett par
beslut har kunnat verkställas sedan föregående kvartal.
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Det har även skett ett avbrott i verkställighet av beslut om boende
eftersom den sökande vill vänta med att flytta.
Har verkställts sedan förra kvartalet

2

Ej verkställda kvartal 3

8

Varav samma som förra kvartalet

3

Varav permanent bostad

7

Varav dagverksamhet

1

Avbrott i verkställighet

1

Coronarelaterade avbrott
Inte heller äldreomsorgen redovisar nu några coronarelaterade avbrott
i verkställighet.
 Bistånd enligt SoL – funktionsnedsättning samt individ- och
familjeomsorg inklusive socialpsykiatri
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning kan inte
bara ges enligt LSS utan även enligt socialtjänstlagen. Den
verksamheten har som vanligt inte rapporterat några gynnande
beslut som inte har kunnat verkställas inom tre månader.
Inom individ- och familjeomsorgens bistånd i form av stödsamtal om
våld i nära relationer har fyra gynnande beslut rapporterats som ej
verkställda, men samtliga har kunnat verkställas kort tid efter den
stipulerade tremånadersperioden. Övriga verksamhetsområden inom
individ- och familjeomsorgen har inte rapporterat några ej verkställda
beslut.
Coronarelaterade avbrott
Inte heller dessa verksamhetsområden redovisar nu några
coronarelaterade avbrott i verkställighet.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen bedömer att det inte finns några jämställdhetsaspekter
att ta upp i detta ärende.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger redovisningen
av rapporteringen till IVO för kvartal 3 år 2021 av ej verkställa
gynnande beslut enligt SoL och LSS till handlingarna.
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