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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Helena Svelander 
0171-626862 
helena.svelander@enkoping.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service (LSS), anmälan till IVO och 
kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Vård och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och avbrott till 

Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som inte blivit 

verkställda inom 3 månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att stärka 

enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat 

bistånd enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service. Redovisningen ska 

också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 

ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 

Till IVO och kommunernas revisorer (på begäran) lämnas underlag på individnivå. Till 

vård- och omsorgsnämnden samt kommunfullmäktige lämnas uppgifter på aggregerad 

nivå. Denna redovisning avser aggregerad nivå.  

Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 2020 och som inte 

verkställts senast 31 december 2020. I redovisningen ska också framgå beslut som 

tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan orsakas av 

att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att det är svårt att 

hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller kontaktpersonsuppdrag.  
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Beslut enligt Socialtjänstlagen (bilaga 1) 

Redovisningen avser 24 beslut. 16 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart 4 
av dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Samtliga personer 
har nu fått minst ett erbjudande om boende. Redovisningen visar också på 3 beslut 
där det är ett avbrott i verksamhet, dessa avser sysselsättningsverksamhet och 
kontaktperson enligt SoL.  

I redovisningen är det 5 beslut som avser växelvård, endast 2 av dessa personer 
har inte fått ett erbjudande inom tidsramen.   

 

Beslut enligt Lagen om stöd och service (bilaga 2) 

Redovisningen avser 35 beslut. 17 av dessa avser avbrott i verkställighet.  

 5 personer väntar på att få erbjudande om kontaktperson.  
 2 personer väntar på att få en stödfamilj. 
 7 personer väntar på att få komma till daglig verksamhet. 
 2 personer väntar på avlösarservice. 
 2 personer väntar på bostad med särskild service, båda har fått flera 

erbjudanden men tackat nej. 
 

 

 
 
 
Agneta Resin 
Verksamhetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Helena Svelander 
Enhetschef 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum  
2021-03-17  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 33 Ärendenummer VON2021/20 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Beslut 
Vård och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och 
avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som 
inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att 
stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av 
beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). 
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal. 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet 
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 

Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 2020 och som inte 
verkställts senast 31 december 2020. I redovisningen ska också framgå beslut 
som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan 
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att 
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller 
kontaktpersonsuppdrag.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har den 1 mars 2021 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att det är 24 beslut enligt SoL som inte har 
verkställts. 16 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart 4 av dessa personer 
som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Samtliga personer har nu fått minst ett 
erbjudande om boende. Redovisningen visar också på 3 beslut där det är ett 
avbrott i verksamhet. I redovisningen är det 5 beslut som avser växelvård. Endast 
2 av dessa personer har inte fått ett erbjudande inom tidsramen.   

Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 35 beslut som inte har verkställts. 
17 av dessa avser avbrott i verkställighet.  
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Vård- och omsorgsnämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till 
kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum  
2021-04-27  

 

Kommunstyrelsen 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 94 Ärendenummer KS2020/458 

Rapportering över ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden kvartal 4 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
Kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda beslut och 
avbrott till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser beslut som 
inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet med rapporteringsskyldigheten är att 
stärka enskildas rättssäkerhet. Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av 
beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service. 
Redovisningen ska också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal. 

 
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet 
att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. 

Till IVO och kommunernas revisorer (på begäran) lämnas underlag på individnivå. 
Till vård- och omsorgsnämnden samt kommunfullmäktige lämnas uppgifter på 
aggregerad nivå. Denna redovisning avser aggregerad nivå.  

Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 september 2020 och som inte 
verkställts senast 31 december 2020. I redovisningen ska också framgå beslut 
som tidigare verkställts men där det för närvarande finns ett avbrott. Avbrott kan 
orsakas av att kunden önskar göra uppehåll av någon anledning men också av att 
det är svårt att hitta nya uppdragstagare exempelvis när det gäller 
kontaktpersonsuppdrag.  

  

  

Beslut enligt Socialtjänstlagen (bilaga 1) 
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Redovisningen avser 24 beslut. 16 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart 4 
av dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Samtliga personer 
har nu fått minst ett erbjudande om boende. Redovisningen visar också på 3 beslut 
där det är ett avbrott i verksamhet, dessa avser sysselsättningsverksamhet och 
kontaktperson enligt SoL.  

I redovisningen är det 5 beslut som avser växelvård, endast 2 av dessa personer 
har inte fått ett erbjudande inom tidsramen.   

  

Beslut enligt Lagen om stöd och service (bilaga 2) 

Redovisningen avser 35 beslut. 17 av dessa avser avbrott i verkställighet.  

5 personer väntar på att få erbjudande om kontaktperson.  

2 personer väntar på att få en stödfamilj. 

7 personer väntar på att få komma till daglig verksamhet. 

2 personer väntar på avlösarservice. 

2 personer väntar på bostad med särskild service, båda har fått flera erbjudanden 
men tackat nej. 

  

  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för fjärde kvartalet 2020 anmäls 
och läggs till handlingarna 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige
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