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Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Rapportering till IVO, kvartal 3 2019
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, ska kommuner varje kvartal redovisa
till Inspektionen för vård och omsorg. IVO, de beslut om bistånd
eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre månader.
Stadsdelsförvaltningen redovisar gemensamt nio stycken ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS under kvartal 3, 2019. Under
perioden har två stycken tidigare ej verkställda beslut verkställts
och ett har avslutats utan verkställan.
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Bakgrund
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommuner varje kvartal redovisa
till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de
beslut om bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har
kunnat verkställas inom tre månader. Samtidigt redovisas de
gynnande beslut som fanns med som ej verkställda vid föregående
tillfälle men har kunnat verkställas sedan dess. Motsvarande
redovisning lämnas till kommunens revisorer, till ansvarig
stadsdelsnämnd samt till äldrenämnden och socialnämnden, som
rapporterar vidare till kommunfullmäktige.
Särskild avgift om beslut inte verkställs inom skälig tid
Enligt både SoL och LSS 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. Efter att ha fått
en ansökan från IVO begär förvaltningsrätten först ett yttrande från
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den ansvariga nämnden innan de fattar beslut om eventuell avgift,
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samverkan
med beställarenheten för äldreomsorg, enheten för vuxna och
familjeenheten. Förvaltningsgruppen och pensionärsrådet
behandlade ärendet 2019-12-05.
Ärendet
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2
Enheten för vuxna har fyra ej verkställda beslut enligt SoL under
kvartal 3, 2019. Ett av dessa med beslutsdatum 2017-12-14 gällde
bostad (IFO) och har ej verkställts på grund av resursbrist/att ledig
bostad saknas. Ett med beslutsdatum 2019-01-11 gällde permanent
bostad och har verkställts 2019-08-15, anledningen till att det
tidigare ej verkställts var att en ombyggnation på det aktuella
boendet försenade inflyttningen. Ett med beslutsdatum 2019-04-30
gällde boendestöd och har ej verkställts på grund av att den enskilde
inte valt utförare. Ett med beslutsdatum 2019-06-12 gällde
träningslägenhet och har ej verkställts på grund av resursbrist/att
ledig bostad saknas.
Enheten för vuxna och familjeenheten (barn LSS) har tre ej
verkställda beslut enligt LSS under kvartal 3, 2019. Ett med
beslutsdatum 2018-12-04 gällde daglig verksamhet och har
avslutats utan verkställan 2019-05-31, anledningen till att beslutet ej
verkställts var att den enskildes mående försämrats så att hen inte
klarade av att välja utförare eller utnyttja insatsen. Ett med
beslutsdatum 2018-12-21 gällde bostad för vuxna och har
verkställts 2019-10-01, anledningen till att det tidigare ej verkställts
var att den enskilde tackat nej till erbjudanden. Ett med
beslutsdatum 2019-01-01 gällde kontaktperson och har ej verkställts
på grund av att den enskilde tackat nej till erbjudandet.
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Familjeenheten har ett ej verkställt beslut enligt SoL och ett ej
verkställt beslut enligt LSS under kvartal 3 2019 som av misstag
fanns med i den redovisning som nämnden fick i oktober gällande
kvartal 2. Detta berodde på att IVO slagit ihop sina
rapporteringsperioder för kvartal 2 och 3. De beslut som felaktigt
redovisats till nämnden avseende kvartal 2 är beslut med
beslutsdatum 2019-03-08 (kontaktfamilj enligt SoL som ej
verkställts på grund av resursbrist) och 2019-02-22 (kontaktperson
enligt LSS som ej verkställts på grund av resursbrist).
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Beställarenheten för äldreomsorg har inga ej verkställda beslut
enligt SoL under kvartal 3, 2019.
Jämställdhetsanalys
Bedömning av relevans
Då ärendet berör kvinnor/flickor och män/pojkar är
jämställdhetsperspektivet relevant och därför ska en analys göras.
Individbaserad statistik uppdelad på kön
I tabellen nedan presenteras statistik efter kön. Av de ej verkställda
besluten för kvartal 3 omfattas två kvinnor/flickor och sju
män/pojkar.
Kön
(K/M)

Verksamhetsområde

Typ av insats som
inte verkställts

Har
beslutet
verkställts
under
perioden?

Skäl till ej
verkställt beslut

M

SoL

Kontaktfamilj

Nej

Resursbrist

M

SoL

Bostad (IFO)

Nej

Resursbrist

M

SoL

Permanent bostad

Ja

Inflytt dragit ut
på tiden pga
ombyggnation.

K

SoL

Boendestöd

Nej

Den enskilde har
inte valt utförare.

M

SoL

Träningslägenhet

Nej

Resursbrist

M

LSS

Kontaktperson

Nej

Resursbrist

M

LSS

Daglig verksamhet

Nej

Den enskilde har
inte kunnat välja
utförare eller
utnyttja insatsen.

K

LSS

Bostad för vuxna

Ja

Den enskilde har
tackat nej till
flera erbjudanden.

M

LSS

Kontaktperson

Nej

Den enskilde har
tackat nej till
erbjudandet.
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Beslutets konsekvenser
I och med det begränsade underlaget är det svårt att dra väl
underbyggda slutsatser gällande konsekvenser av besluten utifrån
kön. Av det befintliga underlaget framgår att av de ej verkställda
beslut under kvartal 3 som berör män har ett av sju verkställts under
perioden (15 procent), motsvarande siffra för kvinnor är en av två
(50 procent). Det går inte att urskilja mönster gällande sökt insats
eller skäl till att beslutet inte verkställts utifrån könstillhörighet. För
att kunna dra adekvata slutsatser krävs en analys av det totala
antalet sökta och verkställda respektive ej verkställda insatser
kopplat till könstillhörighet.
Åtgärder
Antalet ej verkställda beslut måste jämföras med antalet sökta
insatser samt verkställda och ej verkställda beslut fördelat mellan
kvinnor/flickor och män/pojkar över längre tid, för att kunna se
mönster av eventuella skillnader eller likheter som beror på
ojämställdhet.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3 2019 och lägger
den till handlingarna.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Helen LitzellHelen Litzell
Tf. avdelningschef

Bilagor
1. Individrapporter för kvartal 3 år 2019 – fås på begäran
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