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Socialförvaltningen 

 

Datum: 2023-01-17 

Diarienummer: VON 2023/0005 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Rapport ej verkställda beslut enligt Social-

tjänstlagen (SoL) och Lagen med stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) per 

2022-12-31  

Sammanfattning 

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

om beviljade insatser enligt SoL och LSS inte har verkställts senast tre månader 

efter beslut. Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer 

med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS. Total kan Vård- och 

omsorgsnämnden rapportera ett ej verkställt beslut och ett beslut med avbruten 

verkställighet under perioden 2022-10-01 till 2022-12-31. 

Beslutsförslag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Anteckna rapporten till protokollet. 

2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Bakgrund 

Nämnden ska en gång per kvartal rapportera till Kommunfullmäktige och till 
kommunens revisorer över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 
9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för det gynnande 
beslutet. Nämnden ska på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Förvaltningens slutsatser 

 
Enheten för stöd till äldre- och funktionsnedsatta 
Finns inga ej verkställda beslut att rapportera för perioden. 
 

Enheten för stöd till barn och unga  

Finns inga ej verkställda beslut att rapportera för perioden. 
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Enheten för Vuxenstöd 
Enheten har ett ej verkställa beslut avseende en person som beviljas bostad med 
särskild service för vuxna. Personen hade ett önskemål bostad på Kanalvägen, 
vilket nu har erbjudits som personen har tackat ja till. Inflyttning sker i mars. 
 
Avbruten verkställighet: 
Enheten har en avbruten verkställighet att rapportera gällande daglig verksamhet. 
Extern leverantör sa upp avtalet i slutet av augusti och personen har därefter 
erbjudits alternativ men valt att tacka nej. 

 

 

 

 

 

 
Susanna Kiesel 
Socialdirektör 

 

  

Erica Sundberg 

Enhetschef barn- och unga 

 

Sanna Kjellin Anderson 

Enhetschef vuxenstöd 

 Susanne Fäldt 

Enhetschef äldre- och funktionsnedsatta 

 

   

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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