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KS § 315      D.nr. KS/2022:289 – 0061 

Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS från 
socialnämnden 2022, kvartal 3   

 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1.  lägga Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden 
2022, kvartal 3, 2022-11-04 till handlingarna.  

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunstyrelsens beslut.   

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska, enligt 16 kapitlet 6f-i § socialtjänstlag (2001:453), en gång 
per kvartal lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunens revisorer samt kommunfullmäktige om gynnande beslut enligt 4 
kapitlet 1 § socialtjänstlag (2001:453) samt 9 § lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, som inte har verkställts inom tre månader alternativt 
verkställts men avbrutits och inte åter verkställts inom tre månader. 
 
I bifogad tabell redovisas uppgifter för kvartal 3, 2022 om socialnämndens beslut 
där verkställigheten har överskridit tre månader. Ärendenummer är en årlig 
nummerserie där varje brukare kan följas från kvartal till kvartal, till dess 
beslutet är verkställt/avslutat. En serie för LSS-beslut och en för SoL-beslut.  
 
Enligt LSS har 10 ärenden rapporterats varav 1 är verkställt under perioden. 
Enligt SoL har 4 ärende rapporterats varav 2 är verkställda under perioden. 

Åtgärder 
Nämnden har vidtagit följande åtgärder för att korta ner verkställighetstiderna: 
 

 Strängnäs Fastighets AB har efter erforderliga beslut fått i uppdrag att 
bygga gruppboende och serviceboende för personer med beslut om bostad 
med särskild service enligt LSS. Gruppboendet planeras vara klart i maj 
2024 och serviceboendet i mars 2024. 

 Personer med ej verkställt beslut gällande insatserna Bostad med särskild 
service, Daglig verksamhet och Särskilt boende har erbjudits andra 
insatser i väntan på verkställighet. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen kan få betala en sanktionsavgift om den dröjt oskäligt länge med att 
verkställa ett beslut.  
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Barnkonsekvenser 
Handläggare beaktar alltid barnperspektivet vid kompenserande insatser då 
beviljade insatser inte har kunnat verkställas. 

Övriga konsekvenser 
Den enskilde får inte sina behov tillgodosedda med beviljade insatser. 
Beslut som inte kan verkställas skapar merarbete för handläggare. 

Uppföljning 
Ej verkställda beslut följs upp en gång i kvartalet för rapport till fullmäktige, IVO 
och revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN § 143, 2022-11-23, Rapporter ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS Socialnämnden 2022, kvartal 3 
Rapport, Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden 
2022, kvartal 3, 2022-11-04. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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SN § 143  SN/2022:4 - 0061 

Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Socialnämnden 2022, kvartal 3 

Beslut  
 
Socialnämnden beslutar att  

1. överlämna Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Socialnämnden 2022, kvartal 3, daterad 2022-11-04 till 
kommunrevisionen.  

 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

2.  lägga Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden 
2022, kvartal 3, 2022-11-04 till handlingarna.  

 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir 
socialnämndens beslut.   

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ska, enligt 16 kapitlet 6f-i § socialtjänstlag (2001:453), en gång 
per kvartal lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunens revisorer samt kommunfullmäktige om gynnande beslut enligt 4 
kapitlet 1 § socialtjänstlag (2001:453) samt 9 § lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, som inte har verkställts inom tre månader alternativt 
verkställts men avbrutits och inte åter verkställts inom tre månader. 
 
I bifogad tabell redovisas uppgifter för kvartal 3, 2022 om socialnämndens beslut 
där verkställigheten har överskridit tre månader. Ärendenummer är en årlig 
nummerserie där varje brukare kan följas från kvartal till kvartal, till dess 
beslutet är verkställt/avslutat. En serie för LSS-beslut och en för SoL-beslut.  
 
Enligt LSS har 10 ärenden rapporterats varav 1 är verkställt under perioden. 
Enligt SoL har 4 ärende rapporterats varav 2 är verkställda under perioden. 

Åtgärder 
Nämnden har vidtagit följande åtgärder för att korta ner verkställighetstiderna: 
 

 Strängnäs Fastighets AB har efter erforderliga beslut fått i uppdrag att 
bygga gruppboende och serviceboende för personer med beslut om bostad 
med särskild service enligt LSS. Gruppboendet planeras vara klart i maj 
2024 och serviceboendet i mars 2024. 

 Personer med ej verkställt beslut gällande insatserna Bostad med särskild 
service, Daglig verksamhet och Särskilt boende har erbjudits andra 
insatser i väntan på verkställighet. 
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen kan få betala en sanktionsavgift om den dröjt oskäligt länge med att 
verkställa ett beslut.  

Barnkonsekvenser 
Handläggare beaktar alltid barnperspektivet vid kompenserande insatser då 
beviljade insatser inte har kunnat verkställas. 

Övriga konsekvenser 
Den enskilde får inte sina behov tillgodosedda med beviljade insatser. 
Beslut som inte kan verkställas skapar merarbete för handläggare. 

Uppföljning 
Ej verkställda beslut följs upp en gång i kvartalet för rapport till fullmäktige, IVO 
och revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Socialnämnden 2022 kvartal 3, 2022-11-04. 
Rapport, Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden 
2022, kvartal 3, 2022-11-04. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
 



2022
Kvartal
3

Lagrum: LSS
Ärende nr Kön K/M Typ av insats

2021 2

M Bostad med särskild service

2021 5

M Bostad med särskild service

2021 6

K Bostad med särskild service

2021 7

K Bostad med särskild service

2022 2

M Bostad med särskild service

2022 3

K Bostad med särskild service

2022 4

K Bostad med särskild service



2022 5

M Daglig verksamhet

2022 6

M Bostad med särskild service

2022 7

M Daglig verksamhet

Antal rapporterade ärenden under kvartalet 
Medelvärde, antal dagar för verkställighet/avslut

Lagrum: SoL
Ärende nr Kön K/M Typ av bistånd

2022 1 K Särskilt boende

2022 2 M Daglig
verksamhet/sysselsättning

2022 3 K Särskilt boende

2022 4 M Trygghetslarm

Antal rapporterade ärenden under kvartalet 
Medelvärde, antal dagar för verkställighet/avslut



2022-11-04

Skäl till dröjsmål Datum för beslutat
bistånd/avbrott i
verkställighet

Datum för
verkställighet
/avslut

Antal dagar
mellan beslut
och verk-
ställighet
/avslut

Resursbrist saknar ledig bostad.
Kompenserats med boendestöd och
erbjudits ansöka om SoL boende 5:7 där
det finns plats i väntan på LSS-insats
men brukaren har avböjt. Har fått egen
lägenhet och beviljats boendestöd.

2021-03-04
Erbjudits ansöka om SoL boende 5:7 där
det finns plats, som kompenserande
insats i väntan på att LSS-insats kan
verkställas. Har ansökt och beviljats
2021-10-18 Ej verkställt men plats finns.
Är på SoL-boende 5:7, som
kompenserande insats i väntan på LSS
insats kan verkställas.

2021-03-31
Resursbrist saknar ledig bostad. Har
kompenserats med avlösarservice och
ledsagarservice. 2021-04-07
Resursbrist saknar ledig bostad. Har
tackat nej till extern placering 2021-09-
07. Har tillfällig utökning kontaktperson.

2021-02-15
Resursbrist saknar ledig bostad.Har
kompenserats med korttidsplats 12
dygn per månad samt ledsagarservice
1,5 timmar per vecka. Har erbjudits
plats 2022-09-30 men tackat nej.

2021-11-22
Resursbrist saknar ledig bostad. Har
kompenserats med kontaktperson samt
har hemtjänst. Planerad inflytt
september 2022. 2022-02-21 2022-09-20 211
Resursbrist saknar ledig bostad. Har
kompenserats med kontaktperson samt
har hemtjänst. 2022-03-28

Lagrum: LSS



Avbruten verkställighet pga att det
saknas lämplig lokal för verkställighet.
Har kompenserats med tillfällig
utökning av personlig assistans för de
timmar han skulle ha daglig
verksamhet. Arbete pågår för att hitta
en lämplig plats för den enskilde.

2022-03-25
Resursbrist saknar ledig bostad. Bor i
dagsläget på 9§9 boende i annan
kommun. 2022-07-28
Inväntar flytt till boende. Daglig
verksamhet startas när den enskilde
flyttat till kommunen. 2022-07-28

10

Skäl till dröjsmål Datum för beslutat
bistånd/avbrott i
verkställighet

Datum för
verkställighet
/avslut

Antal dagar
mellan beslut
och verk-
ställighet
/avslut

Resursbrist saknar ledig bostad. Är i
dagsläget i privat LSS boende i annan
kommun. Den enskilde har erbjudits
plats 2022-09-16 men tackat nej.

2021-10-26

Den enskilde har tackat nej till erbjuden
insats och vill avsluta beslutet utan att
det verkställs.

2021-10-19 2022-10-10 356

Den enskilde erbjöds plats 2022-09-13
och tackade nej. Erbjöds ny plats 2022-
09-14 och tackade ja.

2022-06-21 2022-09-23 94

Avbrott i verkställighet då den enskilde
flyttat men inte medverkar till
verkställighet genom att verksamheten
inte får kontakt med den enskilde. Det
innebär att den enskilde inte lämnat
nyckel till bostaden vilket gör att
insatsen inte kan verkställas.

2022-05-16

4

Antal rapporterade ärenden under kvartalet 
Medelvärde, antal dagar för verkställighet/avslut

Lagrum: SoL

Antal rapporterade ärenden under kvartalet 
Medelvärde, antal dagar för verkställighet/avslut
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