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Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att anmäla samtliga gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader. Det framgår enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), 28 f-h §§ lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL). Syftet är att
stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd. När en beviljad insats inte verkställts
inom tre månader ska ansvarig nämnd rapportera detta till kommunens revisorer,
kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden ska även
rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
För kvartal 4, 2017 har omsorgsnämndens verksamheter sju ej verkställda gynnande beslut samt
insatser som avbrutits och inte verkställt på nytt inom tre månader, sex beslut enligt 9 § LSS och
ett enligt SoL 4.1.
Två ärenden som tidigare rapporterats som ej verkställda har avslutats på grund av att beslutet
omprövats och avslagits.
Kontoret föreslår att nämnden godkänner rapporten för kvartal 4 år 201 7 och överlämnar den till
kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02
Rapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2017, daterad 2018-02-02
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Kontorets förslag till nämnden:
Omsorgsnämnden godkänner rapporten för kvartal fyra år 2017 och överlämnar den till
kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna.
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Charlotte Fagerstedt
Socialdirektör

Handläggare: Charlotte Fagerstedt
Utredare
Social- och omsorgskontoret/Staben
Telefon (direkt): 08-523 066 76
E-post: charlotte.fagerstedt@sodertalje.se
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Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Akten
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Ej verkställda beslut
Kommunen är skyldig att anmäla samtliga gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader. Det framgår enligt
•
•
•

16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL),
28 f-h §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
9 kap 10 § kommunallagen (KL).

Syftet är att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd. När en beviljad insats inte
verkställts inom tre månader ska ansvarig nämnd rapportera detta till kommunens revisorer,
kommunfullmäktige och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden ska även
rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden
ska fortsätta rapportera ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutats av annan
anledning. Som yttersta konsekvens kan IVO, om de bedömer att insats inte verkställts inom
skälig tid, hos förvaltningsrätten ansöka om utdömande av en särskild avgift.

Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning
Redovisningen från Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning visar att
verksamheten hade totalt sju ej verkställda gynnande beslut eller gynnande beslut som avbrutits
och ej verkställts på nytt inom tre månader att rapportera för kvartal 4 2017.
De beslut som rapporterats avser fyra män/pojkar och tre kvinnor/flickor. Vilka insatser som
avses och skälen till att besluten inte har verkställt framgår av tabellen nedan.

I:abeIl I E"~, verkställda besI ut
Född

Kön

Insats

Lagrum

Orsak

Datum för
beslut

Datum för
avbrott

2005

Man/pojke

Korttidsvistelse

LSS 9.6

Saknar lämplig
personal/
uppdragstagare

2017-05-10

2005

Kvinna/Flicka

Korttidsvistelse

LSS 9.6

Saknar lämplig
personal/
uppdragstagare

2017-02-10

1976

Man/pojke

Turbundna
resor

Sol 4.1

Den enskilde
har tackat nej
till erbjudande

2006-04-11

2017-05-06

1976

Man/pojke

Daglig
verksamhet

LSS 9.10

Den enskilde
har tackat nej
till erbjudande

2003-02-17

2017-05-06
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1983

Man/pojke

Daglig
verksamhet

LSS 9.10

Är på sjukhus
med sin dotter

2005-11-18

1986

Kvinna/Flicka

Daglig
verksamhet

LSS 9.10

Den enskilde
har tackat nej
till erbjudande

2016-10-15

2011

Kvinna/Flicka

Avlösarservice

LSS 9.5

Annat stöd i
skolan under
hösten

2017-09-01

2017-01-09

Beslut som blivit verkställda under fjärde kvartalet 2017
Under fjärde kvartalet 2017 har inga ärenden som tidigare rapporterats som ej verkställda
verkställts. Två ärenden har avslutats på grund av att beslutet omprövats och avslagits.

