Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-09-01
Kommunstyrelsen

Paragraf 144

Ärendenummer KS2020/458

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från
vård- och omsorgsnämnden 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Ett protokollsutdrag har inkommit från vård- och omsorgsnämnden den 12 juni
2020. Av protokollsutdraget framgår att kommunernas socialnämnder är skyldiga
att anmäla ej verkställda beslut ochavbrott 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 31 december 2019 och som inte
verkställts senast 31 mars 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 20 maj 2020
inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att 24 beslut enligt SoL
inte har verkställts inom den aktuella perioden. 14 av dessa avser särskilt boende.
Det är enbart två av dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen.
Redovisningen visar också på 10 beslut där det är ett avbrott i verksamhet. Inom
LSS är det 27 beslut som inte har verkställts. 17 av dessa avser avbrott i
verkställighet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning
Arbetsutskottet har berett ärendet den 25 augusti 2020 och lämnat förslag till
beslut.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-09-01
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för första kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-05-28
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 52

Ärendenummer VON2020/59

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med
2020-03-31
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 31 december 2019 och som inte
verkställts senast 31 mars 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 20 maj 2020 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att 24 beslut enligt SoL inte har verkställts inom den
aktuella perioden. 14 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart två av dessa
personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Redovisningen visar också
på 10 beslut där det är ett avbrott i verksamhet.
Inom LSS är det 27 beslut som inte har verkställts. 17 av dessa avser avbrott i
verkställighet.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppgifterna och överlämnar dem till
kommunfullmäktige.

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

1 (2)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-05-28
Vård- och omsorgsnämnden

__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

2 (2)

Vård- och omsorgsförvaltningen
Agnetha Resin
0171-62 59 36
agnetha.resin@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2020-05-20

VON2019/83

Vård- och omsorgsnämnden

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service (LSS)
Förslag till beslut
Förslag till vård- och omsorgsnämnden
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 31 december 2019 och som inte
verkställts senast 31 mars 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)
Redovisningen avser 24 beslut. 14 av dessa avser särskilt boende. Det är enbart 2
av dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. Redovisningen
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visar också på 10 beslut där det är ett avbrott i verksamhet, dessa avser
sysselsättningsverksamhet, boendestöd och kontaktperson enligt SoL
Beslut enligt Lagen om stöd och service (bilaga 2)
Redovisningen avser 27 beslut. 17 av dessa avser avbrott i verkställighet.




Tre personer väntar på att få erbjudande om kontaktperson.
En person väntar på att få en stödfamilj.
Tre personer väntar på att få komma till daglig verksamhet.



Tre personer väntar på bostad med särskild service (samtliga har fått
erbjudanden).

Agnetha Resin
Biståndschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige

Rapportering till vård- och omsorgsnämnd och kommunfullmäktige
Beslut fattade tom 191231, som inte är verkställda innan 200331

Bil 1

Antal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tidigare insats
Hemtj 135,40 t/m + Larm
Hemtj 53,03 t/m + Larm
Sä bo, KP
Sä bo
Sä bo
Bostöd 25,59 t/m
Bostöd 10,06 t/m
Sä bo

Kön
K
K
K
M
M
M
K
M
M
K
K
M
K
K
K
m
K
K
K
K
M
K
K
K

Beslutsdatum
181212
190401
071029
170616
110829
131111
170116
081003
190704
190725
190917
190930
191007
191014
191014
191104
191111
191126
191204
191219

Typ av beslut
SoL Boende
SoL Boende
SoL Sysselsättning
SoL Sysselsättning
SoL Sysselsättning
SoL Sysselsättning
SoL Sysselsättning
SoL Sysselsättning
Boendestöd
SoL Boende
SoL Boende
SoL Boende
SoL Boende
SoL Boende
SoL Boende
SoL Boende
SoL Boende
SoL Boende
SoL Kontaktperson
SoL Boende
SoL Boende
SoL Boende
SoL Sysselsättning
SoL Sysselsättning

Kommentar
Nej 190328, 190429, 190812, 200416
Nej 190506,190806
Avbrott i vsh 180906
Avbrott i vsh 171031
Avbrott i vsh 170322
Avbrott i vsh 171207
Avbrott 180904
Avbrott 190325
Avbrott 190529
Nej 190820
Nej 190913,200211,200331
Nej 191002
Tackat ja, väntar på att lgh ska bli klar
Tackat nej 200121
Tackat nej 200121,200331
Tackat nej 200121,200331
Tackat nej 200211
Tackat nej 200211
Avbrott 191031

Erbjuden just nu
Avbrott 190516
Avbrott 200123

Hemtj 50,36 t/m + Larm
Hemtj 105,22 t/m + Larm
Hemtj 26,42 t/m + Larm
Utomkommunare
Hemtj 30,40 t/m + Larm
Hemtj 50,09 t/m + Larm
Hemtj 25,37 t/m
Hemtj 119,48 t/m + Larm
Hemtj 124,08 t/m + Larm
Bostöd 12,59 t/m Hemtj 23,49 t/m + Larm
Korttids
Korttids
Sä bo

Rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige
Beslut fattade tom 191231 som inte är verkställda innan 200331

Bil 2

Antal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tidigare insats
Personlig assistans, Daglig verksamhet
Avlösare,Ledsagare,Kontaktpers,Daglig vsh,Korttidsvistelse

Kön
K
K
M
M
M
K
M
K
M
K
M
K
K
M
M
K
M
K
M
M
K
K
K
K
K
M
K

Beslutsdatum
170915
190114
190402
110321
160406
181101

190204
190506
190515
101213
190906
191021
190830
191031
190930
190831
170425
080616
200122

Typ av beslut
Bostad med särskild service
Bostad med särskild service
Bostad med särskild service
Daglig verksamhet
Avlösare
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Stödfamilj
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Daglig verksamhet

Kommentar
Tackat nej 180427
Tackat nej 200114
Har fått erbjudande- inväntar svar
Avbrott 180404
Avbrott 181009
Pågår ett ständigt arbete med att matcha behoven
Avbrott 190304
Avbrott 180226
Avbrott 190502

LSS bo, Kontaktperson
Sä bo
Sä bo
Korttidsvistelse, korttidstillsyn
Sä bo, Daglig verksamhet
Avlösare i hemmet, korttidsvistelse

Avbrott 190402
Avbrott 191021
Avbrott 190830
Avbrott 191031
Avbrott 190930
Avbrott 190831
Avbrott 190901
Avbrott 190901

Avbrott 190630
Avbrott 191210
Avbrott 200122
Avbrott 200123

Bo stöd 17,19 t/m, Daglig verksamhet
Sä bo, Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Sä bo, Daglig verksamhet
Bo stöd 38,58 t/m Ledsagare
Sä bo

Avser sysselsättning psykiatri

