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Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 2006
( 2 bilagor)

Socialtjänstförvaltningens förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner stadsdelsnämndernas och socialtjänstnämndens rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4 2006.
2. Socialtjänstnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och socialtjänstnämndens rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

Dag Helin
Fredrik Jurdell
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommunerna skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.
Kvartal 3 2006 rapporterade stadsdelsnämnderna 23 ej verkställda beslut och
4 avbrott i verkställigheten inom stadens funktionshindersomsorg (HO) samt
32 ej verkställda beslut och 7 avbrott i verkställigheten inom stadens individoch familjeomsorg (IoF).
Kvartal 4 2006 har stadsdelsnämnderna rapporterat 18 ej verkställda beslut
och 4 avbrott i verkställigheten inom stadens funktionshindersomsorg (FH)
samt 24 ej verkställda beslut och 16 avbrott i verkställigheten inom stadens
individ- och familjeomsorg.
Kvartal 4 2006 rapporterade socialtjänstnämnden, Enheten för hemlösa, 0 ej
verkställda beslut inom IoF och FH.
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Inom funktionshindersomsorgen rapporteras de ej verkställda besluten
bero på orsaker såsom resursbrist, att den enskilde inte medverkat till att
insatsen ska kunna verkställas av olika anledningar samt av sjukdom.
Avbrott i verkställigheten beror på att man tackat nej till erbjudande eller
att behovet för stunden inte anses finnas. Det finns också ett avbrott i
verkställighet där stadsdelen gett ett avslag efter ett bifall av en anledning som inte framgår av rapporten. Inom individ- och familjeomsorgen
så rapporteras att ej verkställda beslut beror på resursbrist. Det finns ett
fåtal inrapporterade ej verkställda beslut där anledningen till varför de ej
verkställts inte framgår av rapporten. Avbrott i verkställigheten beror på
att man tackat nej till erbjudande eller att den enskilde vårdas inom slutenvård.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
Rapportering har gjorts från alla stadsdelsnämnder. Socialtjänstnämndens
handikappråd har tagit del av ärendet den 19 mars 2007.
Bakgrund
Från och med 1 juli 2006 så har Sveriges kommuner en rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) vilket innebär att alla
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader ska rapporteras till länsstyrelse, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. De beslut som har verkställts men där ett avbrott i verkställigheten
gjorts och där beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet ska även de rapporteras.
Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över
hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej har verkställts inom
tre månader från dagen för beslutet ,vilket bistånd det gäller, om det gäller en
man eller kvinna samt från vilket datum beslutet togs.
Om en kommun inte verkställer ett bistånd inom rimlig tid så kan länsstyrelsen ansöka om att en sanktionsavgift ska fastställas av länsrätten. Faktorer
som påverkar sanktionsavgiften är hur lång tid som förflutit från beslutsdatum samt hur allvarligt dröjsmålet kan anses vara. Sanktionsavgiften tillfaller
staten och beloppet är lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor.
Ärendet
Orsaker till icke verkställda beslut var inom funktionshindersomsorgen (FH)
främst resursbrist när det gäller bistånd kontaktperson. Stadsdelsnämnder
rapporterade även om hemtjänstbeslut där orsaken var att den enskilde själv
inte medverkade till att beslutet kunde verkställas. Det fanns även orsaker
som berodde på olika vårdsituationer där personen inte hade kunnat komma
hem så att beslutet kunde verkställas. I ett fall fick personen ett beslut om bistånd enligt SoL men ville inte ta emot hjälp om det inte verkställdes enligt
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det finns också ett
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inrapporterat avbrott i verkställighet då den enskilde fått avslag på ett beviljat
beslut. Då den enskilde tackat nej till fortsatt insats så har det rapporterats in.
De avslutade insatserna, som avslutats på den enskildes egen begäran, har inte
tagits upp i denna rapportering som avbrott i verkställighet.
Inom individ- och familjeomsorgen (IoF) så berodde ej verkställda beslut
främst på resursbrist när det gäller bistånd kontaktperson. Det saknas rapport
från en stadsdelnämnd om orsaken till att beslut ej hade kunnat verkställas.
Avbrott i verkställigheten berodde på att den enskilde tackat nej till erbjudande eller att den enskilde vårdas inom slutenvård. Se nedan tabell 1 och 2.
Tabell 1. Antal rapporterade ej verkställda beslut redovisade per stadsdelsnämnd och för socialtjänstnämnden. FH.
SDN

Kvartal 3,
2006

Kvartal 4,
2006

Bromma
Enskede-Årsta
Farsta
Hägersten
HässelbyVällingby
Katarina Sofia
Kista
Kungsholmen
Liljeholmen
Maria-Gamla
stan
Norrmalm
Rinkeby
Skarpnäck
Skärholmen
Spånga-Tensta
Vantör
Älvsjö
Östermalm
Enheten för
hemlösa, SotN

2
6
3
0
1

2
1
2
3
0

0
0
0
7
3

0
0
0
3
4

0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
2
1
0
0
0
0
0

Den enskilde tack- Resursbrist
at nej till erbjudan- Kvartal 4, 2006
de, annat skäl
kvartal 4, 2006
2
1
2
3

3
3

1

2
Ej angivet

Ej angivet
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Tabell 2. Antal rapporterade ej verkställda beslut redovisade per stadsdelsnämnd och för socialtjänstnämnden. IoF
SDN

Kvartal Kvartal 4,
3, 2006 2006

Bromma
Enskede-Årsta
Farsta
Hägersten
HässelbyVällingby
Katarina-Sofia
Kista
Kungsholmen
Liljeholmen

13
0
4
0
9

6
0
0
0
1

0
0
0
2

0
0
0
0

Maria-Gamla
stan
Norrmalm
Rinkeby
Skarpnäck
Skärholmen
Spånga-Tensta

0

0

0
3
1
0
Uppgift
saknas
Vantör
0
Älvsjö
0
Östermalm
0
Enheten för hem- 0
lösa, SotN

0
13
0
1
3

Den enskilde tackat
nej till erbjudande,
annat skäl kvartal 4,
2006

Resursbrist
Kvartal 4,
2006
6

1

12

1

Ej angivet
2

Ej angivet
1

0
0
0
0

Förvaltningens synpunkter
Föregående kvartal rapporterade stadsdelsnämnderna in 23 ej verkställda
beslut inom funktionshinderomsorgen samt 32 ej verkställda beslut inom
individ- och familjeomsorgen. Antal inrapporterade ej verkställda beslut är
färre kvartal 4 men däremot så har avbrott i verkställigheten ökat. Rapporteringen har till viss del varit ofullständig och delvis försenad. Det behövs
ett förtydligande inför kvartal 1 2007 från förvaltningen om vad som ska
skickas in och var rapporteringen ska skickas. Antal rapporterade ej verkställda beslut har minskat från förra kvartalet och minskningen har till stor
del rapporterats som nu verkställda beslut om kontaktperson. Anledningen
till att vissa beslut ej har verkställts har varit sjukdom, att den enskilde ej
medverkat till att beslut ska kunna verkställas samt att man tackat nej till
erbjudande om en viss ledsagare eller avlösare. För att kunna åtgärda dessa
faktorer anser förvaltningen att det kan finnas ett behov av motivationsarbete samt analys om beslutet verkligen motsvarar behovet om den enskilde
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upprepade gånger tackar nej. Vid sjukdom hos den enskilde så kan ett avbrott i verkställighet vara en följd av sjukdomen. En stadsdelsnämnd som
rapporterat in en ökning av antal ej verkställda beslut har rapporterat att de
enskilda snart efter beslutsdatum tackat nej till erbjudande.
Förvaltningen ser vidare att en skillnad ur genusperspektiv kan ses inom
funktionshindersomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Inom funktionshindersomsorgen så är kvinnor/flickor något överrepresenterade och
inom individ- och familj är män/pojkar klart överrepresenterade. Om detta
är en ihållande trend är för tidigt att se efter två rapporteringstillfällen, men
det bör uppmärksammas.
Den lagstadgade skyldigheten att rapportera ej verkställda beslut utgör en
möjlighet att förbättra stadens överblick av kvaliteten inom såväl funktionshinderomsorgen som individ- och familjeomsorgen. De inrapporterade siffrorna kan vidareutvecklas till nyckeltal och förbättrad uppföljning.
Förvaltningen avser att återkomma med precisering av hur de inrapporterade uppgifterna kan omsättas i nyckeltal och uppföljningsinstrument.
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Bilaga 1. Rapporterade ej verkställda beslut 2006-12- 31. FH
SDN

Beslutsdatum

Avbrott i verkstäl- Bistånd
lighet

Man/kvin
na

Bromma

2006-06-01

Fick avslag 2006- Kontaktperson
11-14
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson

Kvinna

EnskedeÅrsta
Farsta

Hägersten

2006-08-03
2006-07-01
2006-05-24
2006-07-25
2006-09-25
2006-06-30

2006 06-30 Vill
inte acceptera
annat än LSS-pers
ass

2006-02-01
2006-06-01
2006-09-11
Ej inrapporterat

VällingbyHässelby
Liljeholmen 2006-02-14
2006-05-08
2006-03-12
Maria Gam- 2006-06-13
la stan
2006-03-08
2006-07-07
2006-08-30
Skarpnäck 2006-10-01
2006-03-15
2006-03-01
2006-08-01
Skärholmen ?

2006-05-01
2006-08-01

Man
Kvinna
Man

Trygghetslarm
Trygghetslarm
Hemtjänst ass form

Man
Kvinna
Man

Perm bostad
Kontaktperson
Hemtjänst

Kvinna
Kvinna
Kvinna

Kontaktperson
Försökslägenhet
Avlösning

Kvinna
Man
Kvinna/
flicka

Permanent bostad

Man

Hemtjänst
Hemtjänst
Hemtjänst
Ledsagning
Kontaktfamilj
Ledsagning
Hemtjänst

Kvinna
Man
Kvinna
Man
Man
Flicka
Kvinna
Kvinna
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Bilaga 2. Rapporterade ej verkställda beslut 2006-12-31. IoF
SDN
Bromma

Farsta
Hässelby
Vällingby
Rinkeby

Spånga
Tensta
Skarpnäck

Beslutsdatum
2006-01-01
2006-09-27
2006-01-01
2006-08-11
2006-01-13
2006-06-01
2006-08-10
2006-08-10
2006-08-10
2006-06-30

Datum för avbrott i
verkställighet

Datum ej angivet
Datum ej angivet
Datum ej angivet

?
2006-01-27
2006-11-30
2006-11-13
2006-09-18
2006-11-25
?
2006-09-15
2006-11-22
2006-06-29
?
?
2006-06-07
2006-06-07
2006-07-01
2006-04-11
2006-05-01

2006-10-02
2004-01-23
Skärholmen ?

2006-12-20
2006-12-06
2006-11-15
2006-10-06
2006-12-28
2006-08-14
2006-09-27
2006-12-03

Bistånd

Man/Kvinna

Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Öppenvårdsverks
Öppenvårdsverks
Öppenvårdsverks
Kontaktfamilj

Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man/Pojke
Flicka/Kvinna
Man/Pojke
Pojke

Familjehem
Kontaktperson
Familjehem
Skyddat boende
Skyddat boende
Skyddat boende
Inackordering
Familjehem
Inackordering
Skyddat boende
Familjehem

Pojke
Pojke
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Flicka
Man
Kvinna
Pojke
Man
Pojke
Flicka

Kontaktfamilj

2006-06-19
2006-11-01
2006-08-28
Datum ej angivet
2006-06-12

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Behandlingshem
Boendestöd
Kontaktfamilj
Kontaktperson
Kontaktfamilj

Flicka
Flicka
Man
Man
Flicka
Pojke
Pojke
Flicka
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