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Äldre- och omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4
kap. 1 § SoL samt 9 § LSS
Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till
äldre- och omsorgsnämnden
-
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Rapporteringen noteras.
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John Henriksson
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Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL)
samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt
9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO).
Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet
inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad
information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
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
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beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan
verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 april – 30 juni, kvartal
2. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS rapporteras.

Avseende 4 kap. 1 § SoL beror samtliga ej verkställda beslut på att den enskilde
inte valt utförare för insatsen.

Avseende 9 § LSS så varierar anledningen till att besluten inte verkställts. De
huvudsakliga kategorierna är följande:
-

Den enskilde har inte valt utförare för insatsen
Den enskilde står i kö för att få insatsen verkställd
Den enskilde har själv valt att avvakta med insatsen
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