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Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1
§ socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade)
§ 16

Diarienummer 2020/ÄON 0045 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla
verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.
Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen).
Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet
inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En
avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och
därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h
§§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej
verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa
konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov
tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett
beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan
verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31
december 2020. Inga ej verkställda beslut enlig 4 kap 1 § socialtjänstlagen finns
att rapportera för perioden.
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2021-02-22

Tid

18:30–21:16

Plats

Myggdalen, plan 1

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2021-03-01

Paragrafer

10–19

Sekreterare

Päivi Sandholm
Ordförande

Tony Thorén
Justerande

Peter Freij
ANSLAG / BEVIS
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Förvaltningens för liv och hälsa arkiv

Underskrift

Päivi Sandholm
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Närvarolista
Beslutande
Tony Thorén (L)
Susann Ronström (S)
Peter Freij (M)
Carl-Johan Karlson (S)
Frida Linder (S)
Marie-Louise Larsson (L)
Lilian Nylinder (MP)
Roger Gusthage (M)
Nina Barzey (C)
Mattias Eriksson (KD)
Jörgen Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Jörgen Nilsson (SD)

Ersättare
Kurt-Erik Thorild (S)
Alexander Enkvist (L)
Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
Inger Lundgren (V)
Ulla Hoffmann (V)
Jan-Åke Svensson (M)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
Torbjörn Skarin (M)

Övriga
John Henriksson, förvaltningschef, äldre- och omsorgsförvaltningen
Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Ida Antonsson, controller, kommunstyrelseförvaltningen
Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, kommunstyrelseförvaltningen
Eva Norgren, verksamhetschef för myndighet SoL, äldre- och
omsorgsförvaltningen
Anna Larsson, verksamhetschef för VKR funktionsnedsättning, äldre- och
omsorgsförvaltningen

Frånvarande
Bo Furugård (S)
Lilian Edberg (M)
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