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Till varje nämnd/motsvarande som rapporterar ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS

Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut
Från och med rapporteringsperioden som börjar den 1 april 2022 kommer rapporteringen
av ej verkställda beslut att se annorlunda ut. IVO har utvecklat e-tjänsten vilket innebär
vissa förändringar vid inrapporteringen av ej verkställda beslut. Dessa förändringar gäller
vid val av huvudsakliga skäl samt orsaker till dröjsmålet. På så sätt önskar vi fånga det
som vanligtvis framkommer i fritext.
IVO vill uppmana nämnderna till att använda e-tjänsten. Under året kommer en
vidareutveckling av det digitala stödet att ske och avsikten är att ni som rapporterande
nämnd kommer att kunna ta del av den information som IVO har om de beslut ni inte har
kunnat verkställa. För att informationen ska vara tillförlitlig behöver alla uppgifter från er
komma in via e-tjänsten. En pappersrapport kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida
om nämnden har problem med att använda e-tjänsten, men kontakta oss gärna innan dessa
används så kan vi bistå med att hitta lösningar för att rapportering med hjälp av e-tjänst
blir möjlig.
I varje nämnd behöver det finnas minst en huvudrapportör. Nämnden avgör hur många
rapportörer som ska finnas, men huvudrapportören har ett övergripande ansvar för att rätt
nämnd, verksamhetsområden och rapportörer finns inlagda i systemet. Det är av yttersta
vikt att rapportörer som inte längre är i tjänst avanmäls i e-tjänsten då den innehåller
känsliga personuppgifter. Mer detaljerad information om hur huvudrapportörernas
ansvarsområde kommer att skickas ut till samtliga aktiva rapportörer.
Som rapporterande nämnd behöver ni se till att rutiner för hur rapportering av ej
verkställda beslut ska gå till inom er nämnd. IVO vill uppmärksamma nämnden på
skyldigheten att beslut som fattats enligt 4 kap.1 § SoL1 och enligt 9 § LSS2, ska
verkställas skyndsamt. Om beslutet inte är verkställt efter tre månader ska det rapporteras
till IVO. Därefter ska beslutet fortsättningsvis rapporteras in till IVO en gång i kvartalet,
tills det blir verkställt eller avslutas.
Med vänlig hälsning

Daniel Lilja/Avdelningschef
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Följande förändringar görs i e-tjänsten:
Rapportören måste välja hos vem det huvudsakliga skälet till att beslutet inte är verkställt
finns. Nedanstående alternativ är aktuella:




Hos kommunen
Utanför kommunen
Hos den enskilde

Under respektive huvudsakligt skäl finns nedanstående orsaker. Rapportören måste välja
en av dessa:
Hos kommunen
 Saknar plats (ex. har kö, behov av/pågående sanering/renovering/ombyggnation)
 Otydlighet eller brister i den egna organisationen (ex. tekniska system, ansvar, interna arbetet)
 Otydlighet eller brister i kommunikationen mellan kommun och den enskilde
 Personalrelaterade skäl (ex. stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, arbetsmiljöproblem )
 Verksamheten förändrad/stängd
 Ny utredning pågår/kommunen utreder den enskildes förslag
 Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i).
Utanför kommunen
 Sanering/renovering/ombyggnad inte klar pga yttre omständigheter
 Byggplaner överklagade
 Insatsen är beroende av godkännande från annan aktör/myndighet
 Annan huvudman har ansvaret (t.ex. annan kommun, hälso- och sjukvården, kriminalvården)
 Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i).
Hos den enskilde
 Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden
 Specifika önskemål om boende/områden/personal/utförare/verksamhet/uppstart är i behov av lång introduktion/uppstart
 Är i behov av externt boende/placering/utförare
 Medverkar inte till verkställighet (lämnar inte nycklar, svarar eller öppnar inte, kommer inte på möten, behöver
motiveras etc.)
 Har inte bekräftat erbjudandet
 Har inte valt utförare - LOV
 Arbetsmiljöproblem relaterade till den enskilde
 Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i).
Den enskilde har tackat nej med anledning av:
 Tillfällig vistelse på annan ort
 Är inte nöjd med erbjudande om boende/område/personal/utförare/verksamhet/uppstart
 Är rädd för smittspridning
 Att den enskilde och/eller företrädare/anhörig är tveksam till beviljat bistånd/insats.
 Hälsotillståndet är/har varit ett hinder merparten av väntetiden.
 Annat. Används ENDAST om inte ovanstående alternativ passar (obligatoriskt att fylla i).

Om ni som nämnd har frågor eller synpunkter på rapporteringen av ej verkställda beslut är
ni välkomna att kontakta oss via vår funktionsbrevlåda: ejverkstalldabeslut@ivo.se
Information om hanteringen av ej verkställda beslut finns även på vår hemsida:
https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-till-register/evb-enligt-sol-och-lss/
Kontakt kan även tas med inspektör/processutvecklare Kaisu Kull. Hon finns tillgänglig
på: kaisu.kull@ivo.se samt 010 – 788 5535.

