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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS kvartal 2 2020
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har för kvartal 2 2020 rapporterat
245 individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
avseende ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
199 rapporter var nya och avsåg gynnande beslut som för första
gången rapporterades till IVO som ej verkställda. 46 avsåg
återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO. Den stora
ökningen av ej verkställda beslut återfinns inom äldreomsorgen och
är en direkt följd av covid-19-pandemin.
Bakgrund
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera alla
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunens
revisorer. Rapporteringsskyldigheten omfattar även gynnande beslut
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag
verkställigheten avbrutits. Syftet med rapporteringen är att stärka
rättssäkerheten för personer som beviljats insatser och att förbättra
förutsättningarna för en intern och extern uppföljning av beslutade
insatser.
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I Stockholms stad ansvarar varje stadsdelsnämnd för denna
rapportering som görs varje kvartal enligt anvisningar från IVO.
Nytt för denna rapporteringsperiod är att nämnden, i de fall det görs
förändringar i verkställigheten av beslut på grund av covid-19,
tydligt ska ange orsaken i individrapporten. Även vilka
konsekvenser det har inneburit för den enskilde och om den
enskilde har fått andra insatser i avvaktan på verkställighet ska
framgå. Det här gäller även om avbrott sker i verkställigheten
genom att insatsen enbart är delvis verkställd, under minst tre
månader.
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Stadsdelsnämnden rapporterar även till socialnämnden och
äldrenämnden, vilka i sin tur lämnar en samlad statistikrapport för
staden till kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och kansli
utifrån underlag från sociala avdelningen och avdelningen för
äldreomsorg.
Ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har för kvartal 2 2020 rapporterat
245 individrapporter till IVO avseende ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS.
199 rapporter var nya och avsåg gynnande beslut som för första
gången rapporterades till IVO som ej verkställda. 46 avsåg
återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO.
Rapporterna var fördelade enligt nedan.
Avdelningen för äldreomsorg – bistånd enligt SoL
Antalet individrapporter om bistånd enligt SoL inom äldreomsorgen
uppgick till 223 varav:




17 beslut hade verkställts
sju beslut hade avslutats utan att verkställas
199 beslut kvarstod att verkställa

192 rapporter var nya och avsåg beslut som för första gången
rapporterades till IVO som ej verkställda. 31 avsåg återrapportering
i ärenden som tidigare insänts till IVO. Den stora ökningen av ej
verkställda beslut är en direkt följd av covid-19-pandemin som nu
för första gången får genomslag i den här statistiken. Vid förra
rapporteringstillfället, för kvartal 1 2020, redovisade äldreomsorgen
totalt 36 individrapporter som samtliga avsåg insatsen särskilt
boende för äldre. Samtliga återrapporteringar kvartal 2 avser således
denna insats.
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De 223 rapporterna under kvartal 2 avsåg insatserna hemtjänst
(107), dagverksamhet (52), särskilt boende (45), ledsagning (10),
avlösning i hemmet (7), ledsagarservice enligt LSS (1) och
växelvård (1). De allra flesta av dessa avsåg avbrott i verkställighet
där beslutad insats helt eller delvis avbrutits under minst tre
månader. I några fall har insatsen åter verkställts, men det stora
flertalet beslut kvarstod att verkställa. Nedan följer en
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sammanställning av individrapporterna uppdelade efter beslutad
insats.
Av de 107 individrapporter som avsåg hemtjänst stod 93 för helt
avbrott och sju för delvis avbrott i verkställighet under minst tre
månader. Dessa beslut kvarstod att verkställa. De personer som
gjort avbrott i verkställigheten är oftast personer med
serviceinsatser, såsom städning och inköp. Behoven tillgodoses
istället av anhöriga eller frivilligorganisationer exempelvis. Av
resterande beslut om hemtjänst hade fem verkställts på nytt efter
avbrott, ett hade avslutats utan att verkställas och ett kvarstod att
verkställa.
52 individrapporter avsåg dagverksamhet varav 44 haft helt avbrott
i verkställighet under minst tre månader och kvarstod att verkställa.
Fem beslut hade åter verkställts efter avbrott under minst tre
månader. Slutligen hade tre beslut avslutats utan att verkställas.
Dessa personer hade flyttat till vård- och omsorgsboende.
45 individrapporter avsåg beslut om särskilt boende för äldre varav
sju hade verkställts, tre hade avslutats utan att verkställas och 35
kvarstod att verkställa. Totalt var 14 nyrapporteringar och 31
återrapporteringar. Huvudsakligt skäl till dröjsmål var i samtliga fall
att den enskilde tackat nej till ett eller flera erbjudanden. Elva
personer hade uppgivit covid-19 som särskilt skäl till att tacka nej.
Orsak till att tre ärenden avslutats utan att verkställas var i två fall
att den enskilde avlidit och i ett fall att den enskilde, som stod i kö
till servicehus, istället fått plats på vård- och omsorgsboende.
Individrapporterna som avsåg ledsagning (10), avlösning i hemmet
(7), ledsagarservice enligt LSS (1) och växelvård (1) handlade i
samtliga fall om helt avbrott i verkställighet under minst tre
månader. Dessa beslut kvarstod således att verkställa.
Sociala avdelningen – bistånd enligt SoL
Antalet individrapporter om bistånd enligt SoL inom sociala
avdelningen var fem stycken varav:
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två beslut hade verkställts
två beslut kvarstod att verkställa
ett beslut hade avslutats utan att verkställas

Av dessa fem individrapporter avsåg tre nyrapportering och två
återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO. Nedan
följer en närmare beskrivning av ärendena.
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Inom verksamhetsområde omsorger om personer med
funktionsnedsättning avsåg rapporterna träningslägenhet (2),
trygghetslarm (1) och daglig verksamhet/sysselsättning (1).
Vad gäller insatsen träningslägenhet var båda nyrapporteringar och
skäl till dröjsmål i båda fallen resursbrist, att ledig bostad saknades.
Ett av besluten har verkställts medan det andra kvarstod att
verkställa. Som kommentar till beslutet som kvarstod att verkställa
nämns att färre lägenheter har förmedlats till följd av covid-19.
Beslutet om daglig verksamhet/sysselsättning var en nyrapportering
av ett avbrott i verkställighet. Den enskilde ville pausa insatsen med
anledning av covid-19.
Beslutet om trygghetslarm var en återrapport där skäl till dröjsmålet
var att den enskilde inte lämnat nycklar till utföraren så att larmet
kunde installeras. Beslutet har nu löpt ut och därmed avslutats utan
att verkställas.
Inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg fanns en
återrapportering som avsåg insatsen träningslägenhet. Skäl till
dröjsmål var resursbrist, att ledig bostad saknades. Beslutet har nu
verkställts.
Sociala avdelningen – insatser enligt LSS
Antalet individrapporter om insatser enligt LSS var 17 stycken
varav:




två beslut hade verkställts
åtta beslut kvarstod att verkställa
sju beslut hade avslutats utan att verkställas

Av dessa 17 individrapporter avsåg fyra nyrapportering och 13
återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO. Nedan
följer en närmare beskrivning av ärendena.
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De två beslut som verkställts avsåg insatsen boende vuxna. Båda
var återrapporteringar av tidigare ej verkställda beslut som nu alltså
verkställts. I ena fallet var skäl till dröjsmålet att den enskilde
tidigare tackat nej till erbjudande och i det andra fallet resursbrist/att
lämplig personal saknades.
De åtta beslut som kvarstod att verkställa avsåg insatserna
korttidsvistelse (5), boende vuxna (2) och daglig verksamhet (1).

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2020/752
Sida 5 (5)

Huvudsakligt skäl till att beslut kvarstod att verkställa var att den
enskilde inte valt utförare (5), att den enskilde tackat nej till
erbjudanden (1), resursbrist/att ledig bostad saknas (1) samt annat
skäl/dröjsmål på grund av covid-19 (1). I det sistnämnda fallet
handlar det om ett beslut om daglig verksamhet som beviljats som
ett led i en utslussningsprocess från rättspsykiatrisk avdelning. Med
anledning av covid-19 har avdelningen stängt och permissioner
medges inte. Beslutet kan verkställas först när den enskilde åter får
lämna avdelningen.
De sju beslut som avslutats utan att verkställas avsåg
korttidsvistelse (4), ledsagarservice (2) och avlösarservice i hemmet
(1). Skäl till dröjsmål var i samtliga fall att den enskilde inte valt
utförare. Orsak till att ärendena avslutats var att beslutet löpt ut (4)
eller att den enskilde återtagit sin ansökan (3).
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
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