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Datum

2021-01-05

§2
Dnr 2020-01086
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS, kvartal 2 2020
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ &
Familjeomsorg/Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Individ & Familjeomsorg/Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut.
Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-09-16, § 77
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-09-07
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum

2020-09-16

§ 77
Dnr 2020-00359
Kvartalsrapporter för ej verkställda beslut år 2020
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport
avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap. § 6 f Socialtjänstlagen och § 28 f lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande biståndsbeslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Kommunen ska även rapportera in
avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapportering ska ske varje kvartal till Inspektionen för vård och
omsorg och till de förtroendevalda revisorerna. Nämnden för Vård & Omsorg och
kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till Inspektionen
för vård och omsorg.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun hade den 30 juni 2020 40
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-09-07
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-09-07
Diarienummer

VO 2020-00359

Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
Förslag till beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda
beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande biståndsbeslut enligt
4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska ske till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individnivå varje kvartal.
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig
beslut”.
Nämnden för Vård & Omsorg ska informera kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna i
samband med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 juni 2020, 40 beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.
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2020

Totalt antal personer med särskilt
boendebeslut som inte har verkställts
inom 3 månader
Varav
- antal personer som tackat nej till
erbjudande
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- ej fått något erbjudande
- avlidna
- avsagt sig beslut
- Verkställda under kvartalet
Summa
Varav
- Antal personer som har väntat på
boende 4 - 6 månader

Kvartal
1

Kvartal
2

63

40

13

5

9

2

11
1
9
29
72

28

- Antal personer som har väntat på
boende 7 - 9 månader

9

9

- Antal personer som har väntat på
boende 10 - 12 månader.

4

3

1

0
63

Kvartal
4

18*
1
3
12
41

49

- Antal personer som har väntat på
boende > 12 månader
Summa

Kvartal
3

40

* Kommentar: Av 18 personer som ej fått erbjudande under kvartalet har 14 personer valt att avstå
erbjudande med anledning av Covid-19.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-07
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Pia Berglund
Verksamhetschef
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