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Ej verkställda beslut 2021
Rapportering till IVO kvartal 3 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje kvartalet 2021 och
lägger den 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, beslut om bistånd
eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre månader.
Stadsdelsförvaltningen redovisar sammanlagt 56 ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS under tredje kvartalet 2021. Av dessa har
15 verkställts under perioden, fyra har avslutats utan verkställan och
39 är inte verkställda. Totalt sett har 37 av de 39 ej verkställda
beslut som rapporteras en koppling till pandemin.
Vuxenenheten rapporterar 34 beslut varav 23 har koppling till den
pågående pandemin. 22 rapporter från vuxenenheten gäller insatsen
daglig verksamhet och alla handlar om att insatsen har avbrutits
eller endast delvis verkställts till följd av pandemin. I 10 fall har
insatserna återupptagits under perioden. Fem rapporter från
vuxenenheten gäller övriga insatser inom LSS och sju rapporter
gäller insatser inom SoL.
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Familjeenheten rapporterar fyra ej verkställa beslut enligt LSS och
tre ej verkställda beslut enligt SoL under tredje kvartalet.
Relationsvåldsteamet inom mottagningsenheten rapporterar inga ej
verkställda beslut under tredje kvartalet 2021.
Beställarenheten för äldre rapporterar 15 ej verkställda beslut, varav
13 har koppling till pandemin. I fem fall har insatserna
återupptagits under perioden och i ett fall har insatsen avslutats.
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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 IVO de beslut om bistånd enligt SoL och
insatser enligt LSS som inte har kunnat verkställas inom tre
månader. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits
och inte verkställts på nytt inom tre månader. Det gäller även om
avbrott sker genom att insatsen är enbart delvis verkställd under
minst tre månader. Samtidigt redovisas de gynnande beslut som
rapporterades 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
den ansvariga nämnden innan de fattar beslut om eventuell avgift,
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samverkan med
avdelningarna för individ- och familjestöd samt äldreomsorg.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp och pensionärsråd 202112-09.
Ärendet
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2021
Stadsdelsförvaltningen redovisar sammanlagt 56 ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS under tredje kvartalet 2021. Av dessa har
15 verkställts under perioden, fyra har avslutats utan verkställan och
39 är inte verkställda.
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Rapporter från vuxenenheten
Vuxenenheten rapporterar 27 ej verkställda beslut enligt LSS under
tredje kvartalet 2021. Ett beslut gäller kontaktperson och fattades
210303. Beslutet har inte verkställts eftersom den enskilde har
tackat nej till föreslagna kontaktpersoner. Den enskilde är beviljad
andra stödinsatser i form av boendestöd. Tre rapporter gäller beslut
om boende. Ett av besluten som fattades 210604, har inte kunnat
verkställas då den enskilde tackat nej till erbjudande. Ett annat
beslut fattat 200301, gäller avbrott i verkställigheten och där
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biståndet inte åter verkställt inom tre månader. Skälet till avbrottet i
verkställigheten är relaterat till Covid-19, den enskilde planerar att
flytta tillbaka till gruppbostaden under våren 2022. Det tredje
beslutet, fattat 210601, gäller korttidsvistelse där avbrott har skett i
verkställigheten då boendet där den enskilde hade plats stängdes i
juni 2021. Den enskilde har erbjudits plats på andra boenden men
tackat nej. Den enskilde har pågående insatser i form av daglig
verksamhet och ledsagning.
22 beslut handlar om daglig verksamhet, varav alla har
koppling till coronapandemin. Den 8 april 2020 beslutade stadens
krisledningsnämnd att dagliga verksamheter skulle stängas för
deltagare från Stockholms stad. Från den 1 juni 2020 har de dagliga
verksamheterna successivt öppnats och erbjudit anpassade
aktiviteter. 10 beslut har blivit verkställda under tredje kvartalet, det
vill säga att insatserna har återupptagits på heltid. 12 beslut är ännu
inte verkställda, men i många av dessa fall har de berörda
personerna alternativa sysselsättningar, exempelvis aktiviteter på
distans, utomhusaktiviteter eller andra aktiviteter i hemmet. Vissa
deltar dock endast i verksamhet på halvtid. De personer som bor på
gruppbostad har ofta erbjudits utökad verksamhet där.
Vuxenenheten rapporterar även sju ej verkställda beslut enligt SoL
under tredje kvartalet 2021. Fyra av besluten gäller boende med
särskild service enligt SoL och är fattade 171214, 201105, 201201
och 210301. Att de inte har verkställts beror på resursbrist, lediga
bostäder saknas. De enskildas behov tillgodoses i tre fall genom
placering på HVB och i det fjärde fallet genom andra insatser.
Två beslut som avser stödboende har avslutats utan versktällan på
grund av att de enskilda brukarna inte längre vill ha insatsen. Båda
har fått information om att de kan ansöka om insatsen på nytt om
behov uppstår. Ett beslut gäller boendestöd, avbrott har skett i
verkställigheten 210629 med anledning av att den enskilde på eget
initiativ valde att avsluta insatsen med vald utförare för att välja en
ny utförare. Den enskilde har fått hjälp och stöttning av
biståndshandläggare med att välja ny utförare men i oktober har
någon ny utförare ännu inte valts.
Ingen av vuxenenhetens rapporter inom SoL har koppling till
Covid-19.
Rapporter från familjeenheten
Familjeenheten rapporterar fyra ej verkställa beslut enligt LSS som
Ej verkställda beslut 2021
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gäller korttidsvistelse. Ett beslut som är fattat 200617 är inte
verkställt eftersom den enskildes gode man inte har valt utförare då
det varit svårt att hitta en passande verksamhet för den enskilde. Ett
beslut fattat 210429 har inte kunnat verkställas då de enskilde står i
kö till ett specifikt boende där det i nuläget inte finns lediga platser.
De två resterande rapporterna rör avbrott i verkställigheten från och
med 210701 där biståndet inte åter verkställts inom tre månader.
Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är att korttidsboendet där de
enskilda hade platser lade ner sin verksamhet i juli 2021 och
därefter har en ny passande verksamhet inte gått att finna.
Familjeenheten rapporterar även tre ej verkställa beslut enligt SoL.
Två beslut fattade 210611 respektive 210630 gäller kontaktfamilj
där det huvudsakliga skälet till dröjsmål är resursbrist, det har
saknats lämplig uppdragstagare. I det ena ärendet har kontaktfamilj
rekryterats och uppstart för insatsen planeras. I det andra ärendet
har kontaktfamilj som matchar den enskildes behov ännu inte
rekryterats. Det tredje beslutet, fattat 210526, gäller ledsagning och
har inte verkställts då rekrytering av uppdragstagare är svårt med
anledning av specifik kravspecifikation från den enskilde.
Rapporter från relationsvåldsteamet
Relationsvåldsteamet inom mottagningsenheten rapporterar inga ej
verkställda beslut under tredje kvartalet 2021.
Rapporter från beställarenheten äldre
Beställarenheten äldre rapporterar 15 ej verkställda beslut enligt
SoL under kvartal 3 2021. 11 av rapporterna gäller hemtjänst varav
10 av dessa gäller enskilda som har valt att pausa insatserna på
grund av covid-19. Vissa har valt att pausa alla sina insatser, medan
andra exempelvis har pausat städning men behållit hjälp med inköp.
4 beslut om hemtjänst är verkställda under perioden, 1 beslut är
avslutat utan verkställan då den enskilde har ordnat hjälp på egen
hand.
1 rapport gäller daglig verksamhet, beslutet verkställdes i oktober.
2 rapporter gäller särskilt boende för äldre. I båda fallen vill den
enskilde endast flytta till ett specifikt boende och väntar på plats.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Så som redovisats i ärendet så har effekterna av pandemin påverkat
många individers insatser under 2021. Det är dock allt fler personer
som under året har kunnat återuppta sina insatser, och det totala
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antalet rapporter har minskat från 80 under andra kvartalet 2021 till
56 under tredje kvartalet.
Inom individ- och familjestöd är daglig verksamhet den insats som
har påverkats mest av pandemin, i form av avbrutna insatser till
följd av att verksamheterna var stängda en del av våren 2020.
Såsom beskrivits ovan har alternativa eller anpassade insatser
erbjudits, och succesivt har allt fler återupptagit sina insatser. Efter
tredje kvartalets utgång var det 10 personer som ännu inte helt hade
återupptagit insatserna, men många av dem deltar i insatser på
deltid. Andra insatser inom individ- och familjestöd har också
påverkats av pandemin, men inte i lika stor utsträckning.
Även inom äldreomsorgen har pandemin haft stor inverkan på om
beställarenheten för äldre har kunnat verkställa beslut, flera enskilda
valde att pausa eller inte inleda beviljade insatser på grund av rädsla
för smittspridning av Covid-19. Antalet ej verkställda beslut började
dock minska i slutet av 2020 och utvecklingen har fortsatt under
2021. Efter rapporteringen av ej verkställda beslut i kvartal tre
kvarstår bland annat sju beslut om hemtjänst varav samtliga har
koppling till pandemin.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
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Bilagor
Individrapporter för kvartal 3 2021 – fås på begäran.
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