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Rapportering av ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 1 2008
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del stadsdelsnämndernas
rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2008.
2. Socialtjänstnämnden överlämnar stadsdelsnämnderas rapportering av ej
verkställda beslut till kommunfullmäktige.

Dag Helin

Tina Heinsoo

Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommunerna skyldiga att till länsstyrelserna
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställs inom tre
månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte
verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.
Kvartal 1 2008 redovisade stadsdelsnämnderna och enheten för hemlösa totalt 21 ej
verkställda beslut, 8 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (FH)
och 13 inom individ- och familjeomsorg (IOF). Jämfört med tidigare
rapporteringstillfällen har insatserna kontaktperson (9 beslut) och kontaktfamilj (3 beslut)
minskat i andel. Könsfördelningen är mer ojämn än tidigare med 14 beslut som rör
pojkar/män och 7 beslut som rör flickor/kvinnor. Totalt rapporterades 9 beslut som ej
verkställda pga. resursbrist. I ett fall saknas lämpligt boende och i 8 fall saknas lämplig
uppdragstagare.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
Rapportering har gjorts från alla stadsdelsnämnder och från enheten för hemlösa på
Socialtjänstförvaltningen. Socialtjänstnämndens handikappråd har tagit del av ärendet
2008-06-09.
Bakgrund
Sveriges kommuner har från den 1 juli 2006 enligt socialtjänstlagen en skyldighet att
till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige rapportera alla
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader.
Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som har verkställts men sedan avbrutits
och där beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Till kommunfullmäktige ska socialtjänstnämnden lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för beslutet, vilket bistånd besluten gäller, om beslutet avser en man eller
kvinna samt datum för beslutet.
I det fall en kommun inte verkställer ett bistånd inom rimlig tid kan länsstyrelsen
ansöka om att en sanktionsavgift ska fastställas av länsrätten. Faktorer som kan
påverka avgiften är hur lång tid som förflutit från beslutsdatumet och hur allvarligt
dröjsmålet kan anses vara. Sanktionsavgiften tillfaller staten och beloppet är lägst
10 000 kronor och högst 1 miljon kronor.
Ärendet
Kvartal 1 2008 rapporterade stadsdelsnämnderna och enheten för hemlösa totalt 21 ej
verkställda beslut, 8 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (FH)
och 13 inom individ- och familjeomsorg (IOF). Två av besluten rapporterades både som
verkställda och ej verkställda, enligt länsstyrelsens anvisningar. Det betyder att de hade
hunnit verkställas före mättillfället den 31 mars 2008, men inte inom den skäliga
tidsgränsen på 3 månader.
Totalt rapporterades 9 ej verkställda beslut till följd av resursbrist:
1 beslut pga. av att lämpligt boende saknas (IoF)
4 beslut pga. av att lämplig uppdragstagare saknas (FH).
4 beslut pga. av att lämplig uppdragstagare saknas (IoF).
I 3 fall har den enskilde tackat nej till erbjudande.
I 3 fall har inget skäl angivits till varför besluten ej har kunnat verkställas. Dessa har i
sammanställningen förts in under ”Annat skäl”.
12 av de totalt 21 rapporterade besluten avsåg insatserna kontaktperson (9 beslut)
och kontaktfamilj (3 beslut).
14 ej verkställda beslut rörde pojkar/män och 7 beslut flickor/kvinnor:
4 pojkar/män – 4 flickor kvinnor inom FH och
10 pojkar/män – 3 flickor/kvinnor inom IOF.
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En sammanställning av stadsdelsnämndernas och enheten för hemlösas rapportering:
Tabell 1.
Antal rapporterade ej verkställda beslut enligt SoL per stadsdelsnämnd 2008-03-31 FH

SDN

Kv. 1
2007

Resursbrist,
t ex saknar
Kv. 1 lämplig bostad
2008 Kv. 1 2008

Bromma

4

2

Enskede-Årsta-Vantör

2

0

Farsta
HägerstenLiljeholmen

1

1

3

3

Hässelby-Vällingby

0

0

Kungsholmen

0

0

Norrmalm

0

0

Rinkeby-Kista

1

0

Skarpnäck

2

0

Skärholmen

2

0

Spånga-Tensta

0

2

Södermalm

1

0

Älvsjö

?

0

Östermalm

0

0

Enheten för hemlösa

0

0

Totalt

16

8

Resursbrist,
saknar lämplig
personal/
uppdragstagare
Kv. 1 2008
1

Den enskilde
tackat nej till
erbjudande,
Kv. 1 2008

Annat skäl
Kv. 1 2008

*Kommentar

1*

Skäl anges ej

1
1

2*

2

4

4

Skäl anges ej
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Tabell 2.
Antal rapporterade ej verkställda beslut enligt SoL per stadsdelsnämnd 2008-03-31. IOF

SDN

Kv. 1
2007

Kv. 1
2008

Bromma

3

0

Enskede-Årsta-Vantör

1

0

Farsta

0

0

Hägersten-Liljeholmen

0

0

Hässelby-Vällingby

3

3

Kungsholmen

0

0

Norrmalm

0

0

Rinkeby-Kista

1

4

Skarpnäck

6

1

Skärholmen

1

2

Spånga-Tensta

0

1

Södermalm

1

0

Älvsjö

0

2

Östermalm

0

0

Enheten för hemlösa

0

0

Totalt

16

13

Resursbrist,
t ex saknar
lämplig
bostad
Kv. 1 2008

Resursbrist,
saknar lämplig
personal/
uppdragstagare
Kv. 1 2008

Den enskilde
tackat nej till
erbjudande,
Kv. 1 2008

Annat skäl
Kv. 1 2008

Kommentar

3

1

3
1
1

1
1

1

4

1

1

3

5

Förvaltningens förslag
Kvartal 1 2008 har stadsdelsnämnderna och enheten för hemlösa rapporterat totalt 21 ej
verkställda beslut. Det är en betydande minskning jämfört med samma kvartal 2007 år då
32 ej verkställda kvartal rapporterades.
Även om förvaltningen anser att rapporteringen från stadsdelsnämnderna förbättrats så
återstår fortfarande en del brister, som t.ex. att man inte fyller i alla uppgifter som
efterfrågas. Förvaltningen arbetar aktivt med att komma till rätta med dessa brister.
Jämfört med tidigare kvartal har andelen pojkar/män ökat. En positiv förändring är att
insatserna kontaktperson och kontaktfamilj inte dominerar fullt så mycket som tidigare,
även om de fortfarande utgör en betydande andel av de ej verkställda beslut som
rapporteras.
I och med att kommunstyrelsen antagit nya riktlinjer för kontaktverksamheten kommer
dessa att kunna utgöra ett förbättrat stöd i verksamheten både vad gäller insatser enligt
SoL, LSS och LVU.
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Ärendet omfattar ej verkställda beslut enligt SoL. Merparten av stadsdelsnämnderas ej
verkställda beslut avseende personer med funktionsnedsättning fattas inom ramen för
LSS. Den 1 juli 2008 införs motsvarande skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande
beslut i lagen (1993:387) om stöd om service till vissa funktionshindrade (LSS).
Samtidigt införs en ny sanktionsavgift som ska fungera som ett yttersta
påtryckningsmedel för att gynnande beslut ska verkställas inom skälig tid, motsvarande
bestämmelserna i socialtjänstlagen.
Förvaltningen vill mot den bakgrunden även redovisa ej verkställda beslut enligt LSS.
Redovisningen avser ej verkställda beslut och domar enligt LSS i stadsdelsnämnderna och
enheten för hemlösa per den 31 mars 2008. Totalt har 58 ej verkställda beslut och 3 domar
enligt LSS rapporterats. Kontaktperson enligt LSS utgör på motsvarande sätt som inom
SoL den mest frekventa ej verkställda insatsen. 46 av de ej verkställda besluten rör
insatsen kontaktperson enligt LSS.
Införandet av ett webbaserat system för kommunernas rapportering till länsstyrelsen har
senarelagts och kommer att kunna tas i bruk tidigast 2008-09-30. Förvaltningen har
framfört betydelsen av att länsstyrelsen i sitt nya rapporteringssystem även tar hänsyn till
att stadsdelsnämndernas rapportering internt till stadens revisorer och
kommunfullmäktige måste fungera enkelt och smidigt.
Förvaltningen föreslår att Socialtjänstnämnden för egen del godkänner
stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut per den 31 mars 2008 och att
nämnden överlämnar redovisningen från stadsdelsnämnderna och enheten för hemlösa till
kommunfullmäktige.

Bilagor

1. Rapporterade ej verkställda beslut enligt SoL 2008-03-31, FH
2. Rapporterade ej verkställda beslut enligt SoL 2008-03-31, IOF

