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TJÄNSTESKRIVELSE

Omsorgsnämnden

2019-02-05
Social- och omsorgskontoret

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt
SoL och LSS, kvartal 4, 2018
Dnr: 18/003
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är enligt lag skyldig att anmäla samtliga gynnande beslut som inte verkställts inom
tre månader. 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 2018, har omsorgsnämndens verksamheter sex ej verkställda gynnande beslut, ett
verkställt beslut och sex gynnande beslut som avbrutits och inte verkställt på nytt inom tre
månader. Sammanlagt är det sju beslut enligt 9 § LSS och sex beslut enligt SoL 4.1.
Väntetiden för det verkställda beslutet var 150 dagar.
Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner rapporten för kvartal 4, 2018, och
överlämnar den till kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna.
Beslutsunderlag

Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 5 februari 2019.
Social- och omsorgskontorets rapport ”Ej verkställda beslut kvartal 4, 2018”, daterad den 5
februari 2019.
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Social- och omsorgskontorets förslag till nämnden:

Social- och omsorgskontoret föreslår att omsorgsnämnden godkänner rapporten ”Ej verkställda
beslut kvartal 4 2018” och överlämnar den till kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna.

Eva Pedersen-Wallin

Lena Karlsson Leksell

Tillförordnad socialdirektör

Kvalitet- och uppdragschef

Handläggare: Mina Balendran
Utredare
Stab
Telefon (direkt): 0852301379
E-post: mina.balendran@sodertalje.se

Beslutet skickas till
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)
• 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 verkställda beslut tills beslutet är verkställt eller avslutats av annan
anledning. Som yttersta konsekvens kan IVO, om det bedöms att en 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 för
kvartal 4 2018, har omsorgsnämndens verksamheter sex ej verkställda gynnande beslut, ett
verkställt beslut och sex gynnande beslut som avbrutits och inte verkställt på nytt inom tre
månader.
De beslut som rapporterats avser fyra män/pojkar och nio kvinnor/flickor. Vilka insatser som
avses och skälen till att besluten inte har verkställts framgår av tabellen nedan.

Tabell 1. Ej verkställda beslut
Född

Kön

Insats

Lagrum

Orsak

Datum för
beslut

1963

Kvinna/flicka

Daglig
verksamhet

9.10 LSS

Annat skäl.
Omprövning.

2018-0901

1993

Kvinna/flicka

Biträde av
kontaktperson

9.4 LSS

Annat skäl. Den
enskilde har flyttat till
annan kommun och
fåt insats där.

2018-0831

1956

Man/pojke

Trygghetslarm

4 kap. 1§
SoL.

Utförare har inte fått
nycklar. God man
f.m. dec. 2018.

2018-0821

1995

Kvinna/flicka

Trygghetslarm

4 kap. 1§
SoL.

Den enskilde har
inte inkommit med
nycklar.

2018-0823

Datum för
avbrott
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1993

Kvinna/flicka

Boendestöd

4 kap. 1§
SoL.

Annat skäl. Flyttat till
en annan kommun
och fått insats där.

2018-0830

1970

Kvinna/
flicka

Trygghetslarm

4 kap. 1§
SoL.

Den enskilde har
inte inkommit med
nycklar.

2018-0522

Tabell 2. Verkställda beslut
Född

Kön

Insats

Lagrum

Orsak

2007

Man/pojke

Avlösarservice
i hemmet

9.5 LSS

Avbrott skedde i juli
2018 då föräldrar
avbokade.
Återkoppling om
avbrott från
föräldrarna till MÄF i
december 2018. Är
nu återigen
verkställd.

Datum
för
beslut
201804-01

Verkställt
datum

Väntetid
dagar

2019-0106

150
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Tabell 3. Avslutade beslut/annan anledning
Född

Kön

Insats

Lagrum

Orsak

Datum för
beslut

1993

Kvinna/flicka

Biträde av
kontaktperson

9.4 LSS

Beslut kunde ej
verkställas då den
enskilde hade en
annan insats.

2018-0228

1961

Kvinna/flicka

Trygghetslarm

4 kap. 1§
SoL.

2017-1201

2009

Kvinna/flicka

Korttidsvistelse
utanför det
egna hemmet

9.6 LSS

Annat skäl. Den
enskilde har inte
inkommit med
nycklar. Beslutet
avslutat 2018-11-30.
Fått omprövning av
annan insats.

2012

Man/ pojke

Korttidsvistelse
utanför det
egna hemmet

9.6 LSS

2018-0615

1960

Kvinna/flicka

Trygghetslarm

4 kap. 1§
SoL.

1985

Man/pojke

Bostad med
särskild service
för vuxna eller
annan särskilt
anpassad
bostad för
vuxna

9.9 LSS

Annan anledning.
Den enskildes familj
har tackat nej till
insatsen.
Den enskilde har ej
inkommit med
nycklar.
Omprövning.
Insatsen
verkställdes 201811-01. Den enskilde
har avslutat insatsen
på egen begäran
2018-12-11.

2016-0201

2018-0226

2018-0419

Datum för
avbrott

