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Rapport av ej verkställda beslut kvartal 2 2020
Ärende
Sveriges kommuner har en skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera gynnande beslut inom socialtjänsten som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum, samt avbrott i verkställigheten om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt
socialtjänstlagen (SoL) såsom inom omsorg om äldre (ÄO), personer med
funktionshinder (FO), individ- och familjeomsorg (IFO) och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringen sker på
individnivå och en gång per kvartal. Kommunerna ska även rapportera när
beslutet/avbrottet har verkställts. Denna rapportering ska ske direkt i
anslutning till verkställigheten.
Som en del av tillsynsuppdraget begärs det även in uppgifter i de fall det
inte finns några ej verkställda beslut eller avbruten verkställighet att
rapportera, s.k. nollrapportering. Särskilda avgifter kan utdömas av
förvaltningsrätten om en kommun inte fullföljer sin rapporteringsskyldighet.
Vid denna rapportering har flertalet av besluten inte kunnat verkställas
alternativt haft avbrott i verkställigheten med anledning av pandemin
covid-19. Varje enskild person som har drabbats av att en insats inte har
kunnat genomföras har blivit kontaktad och man har haft en dialog för att
försöka komma fram till individuella lösningar för att ersätta den insats som
inte har kunnat utföras. Många med dagverksamhet har fått utökad
hemtjänst och avlösning. Alla de med daglig verksamhet som bor på ett
LSS-boende och inte har velat eller kunnat gå på daglig verksamhet har
erbjudits aktiviteter på respektive boende istället.
Rapporteringen
För kvartal två 2020 rapporterar Danderyds kommun till Inspektionen för
vård och omsorg följande:


Åtta beslut inom äldreomsorgen som inte är verkställda i tid. Fem av
dessa gäller permanent boende och dessa har blivit erbjuden en plats
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men valt att tacka nej. De övriga tre besluten rör insatsen
dagverksamhet men detta har inte kunnat verkställas pga att
dagverksamheterna har stängt med anledning av den pågående
pandemin. Tre av besluten rörande permanent bostad har nu
verkställts.


Tre beslut rörande dagverksamhet har inte kunnat verkställas i tid
pga att dagverksamheterna enligt beslut från den 23 mars 2020 har
stängts. Dessa tre beslut kommer inte att verkställas då de enskilda
har flyttat in på vård- och omsorgsboende.



Elva beslut rörande enskilda som har hemtjänstinsatser har fått
avbrott i verkställigheten. Alla dessa har själva valt att helt eller
delvis göra uppehåll i sina beviljade insatser pga den pågående
pandemin. En av dessa har också insatsen dagverksamhet vilket inte
har kunnat utföras pga att dagverksamheterna stängde den 23 mars
2020 pga den pågående pandemin.



44 beslut rörande dagverksamhet har fått avbrott i verkställigheten
pga att kommunens dagverksamheter stängdes den 23 mars 2020 pga
den pågående pandemin.



Tretton beslut inom funktionshinderomsorgen (både SoL och LSS)
som har fått avbrott i verkställigheten. Alla beslut har uppehåll i
verkställigheten antingen för att daglig verksamhet har stängt pga
covid-19 alternativt att den enskilde själv pga covid-19 inte önskar
gå på daglig verksamhet.



Inga beslut inom individ- och familjeomsorgen som inte är
verkställda i tid.



Ett beslut har verkställts som tidigare har varit inrapporterat som ej
verkställda.

Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2020/0081 daterat
2020-08-18 att:
1. godkänna socialkontorets rapport av ej verkställda beslut 2020-06-30
inom ÄO, FO och IFO till Inspektionen för vård och omsorg.
2. delge kommunens revisorer socialkontorets rapport.
3. delge kommunfullmäktige socialkontorets rapport.
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Britt-Marie Ekström
Socialdirektör
Handlingar i ärendet
Ej verkställda beslut 2020-06-30 rapporterade till Inspektionen för vård och
omsorg
Expedieras
Inspektionen för vård och omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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