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Rapport av ej verkställda beslut kvartal 1 2022
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.
Socialförvaltningen har från och med denna rapportering övergått till
redovisning av individrapporterna via IVO:s e-tjänst. Alla beslut som
tidigare varit rapporterade till IVO behöver fortsatt rapporteras via
pappersblanketterna tills dessa är verkställda. Den nya blanketten innehåller
lite annorlunda formuleringar och fler fält som ska fyllas i.
Rapporteringen
För kvartal ett 2022 rapporterar Danderyds kommun till Inspektionen för
vård och omsorg följande:
•

•

16 beslut inom äldreomsorgen som inte är verkställda i tid alternativt
haft avbrott i verkställigheten. Nio av dessa gäller permanent boende
varav fyra nu är verkställda. De övriga sju besluten gäller
dagverksamhet varav 2 har verkställts och två beslut inte längre är
aktuella för att verkställas.
4 beslut inom funktionshinderomsorgen (både SoL och LSS) har fått
avbrott i verkställigheten alternativt inte kunnat verkställas. Tre har
tackat nej till insats och en önskar avvakta pga pandemin.
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•
•

1 beslut inom individ- och familjeomsorgen som inte är verkställt i
tid. Detta pga annat skäl men beslutet planeras att verkställas under
april 2022.
11 beslut har verkställts som tidigare har varit inrapporterat som ej
verkställda. 8 beslut som tidigare har varit inrapporterade som ej
verkställda kommer inte att verkställas.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta föreslagen rapport av ej verkställda beslut
2022-03-31.
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