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Socialnämnden

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2018
SN-2019/129

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) som 30 november 2018 inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet enligt 16
kap 6 f-h §§ SoL samt
att överlämna rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut för kvartal 4, 2018 till
kommunfullmäktige samt till kommunrevisorer.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) ska socialnämnden kvartalsvis rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), och överlämna sammanställning till kommunfullmäktige samt till kommunrevisionen. I
föreliggande handlingar finns en sammanställning över ej verkställda beslut, vilken typ av
insats beslutet avser och skälen till att beslutet inte har verkställts, eller skäl till avbrott i
verkställighet.
Ärendet
Enligt 16 kap § 6 h SoL skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Enligt LSS § 28h gäller en motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut
om insatser enligt 9 § LSS.
Rapporten ska innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller, skälen
för dröjsmålet, samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Det skall
också framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till män respektive
kvinnor.
Rapporteringen till IVO sker löpande under kvartalet. En kommun som inte inom skälig tid
verkställer bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan, på begäran av IVO, av förvaltningsrätten åläggas att betala en särskild avgift
efter beslut.
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För det fjärde kvartalet 2018 rapporterades:
•
•
•
•

Åtta (8) beslut som ej verkställda.
Två (2) beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställda, som har avslutats av
annat skäl.
Fyra (4) beslut som tidigare varit ej verkställda nu är verkställda.
Tre (3) beslut med avbrott i verkställighet.

Se vidare i bilaga ”Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2018”.
Majoriteten av de ej verkställda besluten gäller personer med funktionsnedsättning; nio av
sjutton beslut, följt av individ och familjeomsorg, åtta av sjutton beslut. Framförallt insatser i
form av kontaktfamilj, kontaktperson, men även ledsagning, korttidsvistelse och avlösarservice.
Under kvartal fyra har 14 beslut tillkommit som ej verkställda, eller avbrott i verkställighet. Ett
par av dessa har återkommit, då de tidigare varit ej verkställda, därefter verkställts och därpå
har avbrott i verkställighet uppstått. Två beslut rapporterades åter till IVO, trots att det redan
var rapporterade som avslutade. Beslut ska verkställas inom tre månader. Under kvartal fyra
har nio beslut som ej varit verkställda kunnat verkställas eller avslutas.
Analys
Utifrån vad som framkommit i rapporteringen av ej verkställda beslut under helåret 2018
framkommer en tydlig bild. Majoriteten av ej verkställda beslut eller avbrott verkställighet
gäller beslut där behov finns av uppdragstagare såsom kontaktpersoner, kontaktfamiljer,
ledsagare, avlösare, både inom LSS och IFO. Förutom att det många gånger är brist på
matchande uppdragstagare, så uppstår ofta situationen att den enskilde ber om att få
avvakta med att påbörja insatsen. Behov finns att se över nämndens arbete med utredning,
beslut, rekrytering, tillsättning och uppföljning av beslut där behov finns av olika former av
uppdragstagare, för att kunna verkställa beslutet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg
Tf Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige
Revisorer
Socialt ansvarig samordnare
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej X

Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet handlar om en sammanställning, redovisning av beslut som inte verkställts.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument X
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2018

20180614
20180701
20180803
20180803
20180803
20180809

SoL IFO
Kont.fam
SoL IFO
Kont.fam
SoL IFO
Kontaktpers.
SoL IFO
Kont.fam.
SoL IFO
Kont.fam
SoL IFO
Kontaktpers.
SoL IFO
Kont.fam.

Skäl till
Ej
verkställt
beslut
Resursbrist*

x

Resursbrist*

x

Resursbrist*
Resursbrist*

x

x

Resursbrist*

x

Resursbrist*
Resursbrist*

x
X

20180810

SoL IFO
Kont.fam.

Resursbrist*

20180205

Sol OF
Kontaktperson
SoL OF
Kontaktperson

Resursbrist*

180302
20171204

LSS
Avlösarservice

20171204

LSS
Ledsagarservice

20180619

LSS
Ledsagarservice
LSS
Kontaktperson
LSS
Korttidsvistelse
LSS
Ledsagarservice
LSS
Korttidsvistelse

20180615
20180312
20171130
20171026

Vidtagna
åtgärder/
I väntan på
/övrigt

Man

20180614

Typ av beslut

Kvinna

Beslutsdatum

Datum för
avbrott i
verkställighet

Verkställt

Avslutas
annat
skäl

7 mån. 17 dgr
7 mån 17 dgr
20181213

6 mån. 23 dgr
5 mån. 28 dgr
5 mån. 28 dgr
5 mån. 27 dgr

X

5 mån. 21 dgr
5 mån. 20 dgr

x

KP reste
bort, fam
vill avvakta
Avlösare
slutade,
svårt hitta
ersättare
Avlösare
slutade,
svårt hitta
ersättare
Resursbrist*

x

Resursbrist*

X

Förfluten tid från
beslut till
rapporteringsdag

11 mån. 19 dgr
20180831

10 mån. 27 dar.

x

20180601

7 mån 28 dgr

x

20180601

7 mån 28 dgr

X

20180923

7 mån. 10dgr
20181025

7 mån. 9 dgr

Platsbrist

X

20180729

10 mån. 18 dgr

Resursbrist*

x

20180808

12 mån.

Platsbrist

X

OF=Omsorger om personer med Funktionsnedsättning, KP=KontaktPerson HT=HemTjänst, Ass=Assistent

*Resursbrist står för att matchande uppdragstagare såsom ledsagare ej funnits.

20181009

13 mån. 4 dagr
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Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut 4 senaste
kvartalen
Kvartal 1 2018
Kvartal 2 2018
Ej verkställda
12
5 + 18 = 23
Nu verkställda
0
16
Avslutade
5
4
Avbrott
0
0
Män
8*
15*
Kvinnor
1
6*
2
3
Beslut SoL ÄO
1
2
Beslut SoL OF
8
19
Beslut LSS OF
1
1
Beslut SoL IFO
*Samma person kan ha flera beslut, som ej verkställts.

Kvartal 3 2018
3
3
3
0
5
4
0
1
6
2

Ej verkställda beslut
25
20
15
10
5
0

Kvartal 1 2018

Kvartal 2 2018

Ej verkställda

Kvartal 3 2018

Nu verkställda

Avslutade

Kvartal 4 2018
Avbrott

Ej verkställda beslut utifrån lagrum
20
15
10
5
0

Kvartal 1 2018

Kvartal 2 2018
Sol ÄO

Lena Johansson

Sol OF

Kvartal 3 2018
LSS OF

SoL IFO

Ulrika Brugård

Kvartal 4 2018

Kvartal 4 2018
8
4
2
3
10*
6
0
2
7
8

