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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Nämndsamordnare 
Sandra Nagy 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-05-30 

Rapport över ej verkställda beslut inom social 
omsorg per den 31 mars 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten Rapport ej verkställda 
beslut per den 31 mars 2022, daterad den 21 april 2022. 

Ärendet 
Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och 
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) inte 
verkställts inom tre månader efter beslut. Nämnden ska på motsvarande sätt 
även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställs inom skälig tid har de en 
skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Rapportering ska ske varje kvartal till IVO, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 
 
Per den 31 mars 2022 rapporterar social omsorg totalt fyrtiosju (47) ej verkställda 
beslut fördelat med fyrtioen (41) inom SoL och sex (6) inom LSS. Flertalet av 
dessa beslut är till följd av avbrott i verkställighet samt till följd av att brukare har 
valt att avstå tjänster med anledning av rådande pandemi. 
 
I sammanställningen visas även fjorton (14) beslut inom SoL som avslutats under 
rapporteringsperioden.  
 
Ärendet har behandlats i socialnämnden den 27 april 2022, § 62.  
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Ekonomiska överväganden 

Det finns inga ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till. 

 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Bilagor 

- Rapport ej verkställda beslut per den 31 mars 2022, daterad den 21 april 
2022. 

- Socialnämndens tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2022. 

- Socialnämndens protokollsutdrag från den 27 april 2022, § 62. 

Expedieras 

Nämndsamordnare Sandra Nagy 
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