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Sammanträdesdatum  
2022-03-08  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 55 Ärendenummer KS2021/414 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden 2021, tredje kvartalet 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det tar del av 
informationen.   

Sammanfattning 
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 tre 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. 

Redovisningen avser beslut fattade till och med den 30 juni och som inte verkställts 
senast 30 september 2021. 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 omsorgsnämnden har den 29 november 2021 inkommit med skrivelser i 
ärendet. Av skrivelserna framgår att redovisningen avser 27 beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tidsramen. Redovisningen visar 
också på fyra beslut som avser brott i verkställighet. Dessa avser boendestöd, 
sysselsättningsverksamhet och kontaktperson enligt SoL.  

Av skrivelserna framgår också att det inom LSS är 35 beslut som inte verkställts 
inom tidsramen. 21 av dessa är avser avbrott i verkställighet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden 2021-11-17, § 104 
Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsförvaltningen, 2021-05-05 
Bilaga 1, rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige 
Bilaga 2, rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige 
  
__________
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2022-02-23 KS2021/414 

 

  

Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från 
vård- och omsorgsnämnden, tredje kvartalet 2021 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen. 

Sammanfattning 
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 tre 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. 

Redovisningen avser beslut fattade till och med den 30 juni och som inte verkställts 
senast 30 september 2021. 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 omsorgsnämnden har den 29 november 2021 inkommit med skrivelser i 
ärendet. Av skrivelserna framgår att redovisningen avser 27 beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tidsramen. Redovisningen visar 
också på fyra beslut som avser brott i verkställighet. Dessa avser boendestöd, 
sysselsättningsverksamhet och kontaktperson enligt SoL.  

Av skrivelserna framgår också att det inom LSS är 35 beslut som inte verkställts 
inom tidsramen. 21 av dessa är avser avbrott i verkställighet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden 2021-11-17, § 104 
Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsförvaltningen, 2021-05-05 
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Bilaga 1, rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige 
Bilaga 2, rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunens revisorer



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 104 Ärendenummer VON2021/20 

Anmälan av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 

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 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. 

Redovisningen avser beslut fattade till och med 30 juni 2021 och som inte 
verkställts senast 30 september 2021. 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 5 november 2021 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att redovisningen avser 27 beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts inom tidsramen. Redovisningen 
visar också på fyra beslut som avser avbrott i verkställighet. Dessa avser 
boendestöd, sysselsättningsverksamhet och kontaktperson enligt SoL.  

Av skrivelsen framgår också att det inom LSS är 35 beslut som inte har verkställts 
inom tidsramen. 21 av dessa avser avbrott i verkställighet.  
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Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

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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2021-05-05 VON2021/20 

 

  

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 juni 2021 och som inte verkställts 

senast 30 september 2021. 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 27 beslut. 20 av dessa avser särskilt boende. Det är 12 av 
dessa personer som inte fått ett erbjudande inom tidsramen. De kunder som inte 
fått något erbjudande inom tidsramen har alla fått beslut under 2021.  

I redovisningen är det 1 beslut som avser växelvård, där har ett erbjudande gått ut 
inom tidsramen men kunden tackat nej. När det kommer till insatsen kontaktperson 
är det 2 beslut som inte kunnat verkställas inom tidsramen.  

Redovisningen visar också på 4 beslut där det är ett avbrott i verkställighet, dessa 
avser boendestöd, sysselsättningsverksamhet och kontaktperson enligt SoL.  

 

Beslut enligt Lagen om stöd och service (bilaga 2) 

Redovisningen avser 35 beslut. 21 av dessa avser avbrott i verkställighet och 2 av 
dessa har åter verkställts i oktober 2021.  

 6 personer väntar på att få erbjudande om kontaktperson.  
 5 personer väntar på att få komma till daglig verksamhet.  
 3 personer väntar på bostad med särskild service, två av personerna har 

fått flera erbjudanden om boende men tackat nej. 

 

 
 
 
Agneta Resin 
Verksamhetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Helena Svelander 
Enhetschef 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige



Rapportering till vård- och omsorgsnämnd och kommunfullmäktige Bilaga 1
Beslut fattade tom 21630, som inte är verkställda innan 210930

AntalKön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Tidigare insats
1 K 190401 SoL Boende Nej 190506,190806, 200702, 200720,200902 Erb just nu Hemtj 53,03 t/m + Larm
2 M 191014 SoL Boende Tackat nej 200121,200331, 200507, 200608, 200720,200908 Hemtj 25,37 t/m
3 K 191111 SoL Boende Tackat nej 200211, 200608, 200625, 200720 Erb just nu Hemtj 124,08 t/m + Larm
4 K 200401 SoL Boende Tackat nej 200423,200608,200720,201118 Hemtj 85,13 t/m + Larm
5 M 200602 SoL Boende Tackat nej 200710,201217 Tackat ja till lgh som inte är klar Hemtj 105,22 t/m + Larm
6 M 200630 SoL Boende Tackat nej 200710 Hemtj 45,28 t/m + Larm + VV
7 K 150310 SoL Kontaktperson Avbrott 200316 Bo stöd 20,12 t/m
8 K 200731 SoL Växelvård Tackat nej 201015 Larm, Avlös i hemmet, Hemtj 47,16 t/m
9 K 200929 SoL Boende Tackat nej 201217 Larm Hemtj 18,46 t/m
10 K 201029 SoL Boende Tackat nej 201228 Larm Hemtj 25,47 t/m
11 K 210120 SoL Boende
12 M 210222 SoL Boende
13 M 210301 SoL Boende
14 M 210319 SoL Boende
15 K 210322 SoL Boende
16 M 210323 SoL Boende
17 K 210304 SoL Kontaktperson Hemtj 23,38 t/m
18 M 200220 SoL Boendestöd Avbrott 210312 DV, KP Bostöd 4,20 t/m
19 K 210409 SoL Boende Utomkommunare
20 M 210412 SoL Boende Ht 81,55 t/m + larm
21 M 210524 SoL Boende Ht 84,04 t/m + larm
22 M 210603 SoL Boende Ht 44,01 t/m + larm + vv
23 K 210610 SoL Boende Utomkommunare
24 K 210611 SoL Boende Ht 152,16 t/m + larm
25 K 210421 SoL Kontaktperson
26 K SoL Kontaktperson Avbrott 210531
27 M SoL Sysselsättning Avbrott 210628



Rapportering till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige Bilaga 2
Beslut fattade tom 210630 som inte är verkställda innan 210930

Antal Kön Beslutsdatum Typ av beslut Kommentar Tidigare insats
1 K 170915 Sä boende Nej 180427,190924,200304,200403,200826 Personlig assistans, Daglig verksamhet
2 K 190114 Sä boende Nej 191029,200610 Avlösare,Ledsagare,KP, DV,Korttidsvistelse
3 M 110321 Daglig verksamhet Avbrott 180404 LSS bo, Kontaktperson
4 K 140417 Daglig verksamhet Avbrott 180226
5 K 200122 Daglig verksamhet
6 M 200301 Daglig verksamhet 
7 K 200704 Daglig verksamhet
8 M 140916 Daglig verksamhet Avbrott 200706
9 M 200801 Daglig verksamhet
10 M 170222 Daglig verksamhet Avbrott 200812 Pers ass, Daglig verksamhet
11 M 140407 Daglig verksamhet Avbrott 200812 LASS
12 M 160613 Daglig  verksamhet Avbrott 200924 Pers ass, Daglig verksamhet
13 K 150515 Daglig verksamhet Avbrott 201001 Sä bo, Daglig verksamhet, Kontaktperson
14 M 090501 Avlösarservice Avbrott 200901 Kontaktperson
15 K 201020 Sä boende Bo stöd 202,04 t/m, Daglig verksamhet
16 K 160606 Daglig verksamhet Avbrott 200901
17 K 201012 Kontaktperson Avslöning
18 M 210316 Kontaktperson Bo stöd 17,41 t/m
19 K 210308 Kontaktperson
20 K 210201 Kontaktperson
21 M 210108 Kontaktperson
22 M 200110 Daglig verksamhet Avbrott 210101 Säbo
23 M 200428 Daglig verksamhet Avbrott 210215 KP, Hemtj 7,35 t/m, Bo stöd 16,14 t/m
24 M 200306 Daglig verksamhet Avbrott 210301
25 K 200420 Daglig verksamhet Avbrott 210318 KP, Bo stöd 12,59 t/m
26 K 210408 Daglig verksamhet
27 M 200714 Daglig verksamhet Avbrott 210601
28 M 120227 Daglig verksamhet Avbrott 210601



29 M 191204 Daglig verksamhet Avbrott 210501
30 K 210311 Daglig verksamhet Avbrott 210401
31 K 210430 Kontaktperson
32 M 191021 Kontaktperson Avbrott 210630
33 M 200212 Kontaktperson Avbrott 210531
34 M 210426 Kontaktperson Avbrott 210630
35 K 200303 Kontaktperson Avbrott 210530
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