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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 1, 2018 har Vuxenenheten rapporterat ett ej verkställt beslut som avser insatsen 
boendestöd. Tre ärenden som tidigare rapporterats som ej verkställda har verkställts, väntetiden 
för dessa ärenden var i snitt 142 dagar. 

Barn- och ungdom har rapporterat ett ej verkställt beslut som avser insatsen kontaktfamilj. 

Försörjningsstöd har inte rapporterat några ej verkställda beslut. 

Kontoret föreslår att nämnden godkänner rapporten för kvartal 1 år 2018 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-07 

Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2018, daterad 2018-05-07 
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Tjänsteskrivelse I 2018-05-07 I Södertälje kommun I Social- och omsorgskontoret 

Kontorets förslag till nämnden: 
Socialnämnden godkänner rapporten för kvartal 1 år 2018 och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna. 

Lenita Granlund 

Social direktör 

Handläggare: Charlotte Fagerstedt 
Utredare 
Social- och omsorgskontoret/Staben 
Telefon (direkt): 08-523 066 76 
E-post: charlotte.fagerstedt@sodertalj e. se 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Akten 

Cfw, 'it1 -12 ;~ 
Charlotte Fagerstedt 

Utredare 
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Socialnämnden 18/003 

Rapport I 2018-05-07 

Ej verkställda beslut 

Södertälje 
kommun 

Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut 
Kvartal 1, 2018 

Charlotte Fagerstedt 
Utredare 
Social- och omsorgskontoret/Staben 
Telefon: 08-523 066 76 
E-post: charlotte. fagerstedt@sodertalje.se 
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Redovisning av 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). 

2 (3) 

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. 

Rapporten avser kvartal 1, 2018 med fördelning över de verksamhetsområden som 
socialnämndens ansvarar över. 

Vuxenenheten 

Ej verkställda beslut - Vuxenheten 
Vuxenenheten har rapporterat ett gynnande beslut som inte är verkställt. Vilka insatser som 
rapporterats som ej verkställda och orsak framgår av tabellen nedan. 

Född Kön Insats Lagrum Orsak Datum för Datum för 
beslut avbrott 

1991 Kvinna/flicka Boendestöd Sol 4.1 Den enskilde har 2017-09-04 
tacka nej. 

Beslut som blivit verkställda under kvartal 1, 2018 - Vuxenenheten 
Tre ärenden, som tidigare rapporterats till IVO som ej verkställt har verkställts. Väntetiden för 
dessa ärenden var i snitt 142 dagar. Tabell över verkställda beslut finns nedan. 

Född Kön Insats Lagrum Datum för Verkställt Väntetid 
beslut/avbrott datum 

1991 Kvinna/flicka Boendestöd Sol 4.1 2017-09-04 2018-01-18 136 

1992 Kvinna/flicka Kontaktperson 2017-10-01 2018-03-14 164 

1998 Kvinna/flicka Boendestöd Sol 4.1 2017-09-26 2018-01-31 127 
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Avslutade beslut - Vuxenenheten 
Vuxenenheten har inte avslutat någon insats som tidigare rapporterats som ej verkställd. 

Barn och ungdom 

Ej verkställda beslut - Barn och ungdom 
Barn- och ungdom har redovisat ett ej verkställt gynnande beslut. Vilka insatser som 
rapporterats som ej verkställda och orsak framgår av tabellen nedan. 
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Född Kön Insats Lagrum Orsak Datum för Datum för avbrott 
beslut 

2009 Kvinna/flicka Kontaktfamilj Sol 4.1 Saknar lämplig 2017-10-30 
uppdragstagare. 

Beslut som blivit verkställda under kvartal 1, 2018 - Barn och ungdom 
Barn- och ungdom har inga ärenden att redovisa. 

Avslutade beslut - Barn och ungdom 
Barn- och ungdom har inga ärenden att redovisa. 

Försörjningsstöd 
Försöijningsstöd har inte redovisat några beslut som inte verkställts inom tre månader eller 
några gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag verkställighet 
avbröts. 
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