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Rapportering av ej verkställda beslut inom LSS social
omsorg
Sammanfattning
Kommunerna har från den 1 juli 2008 genom en ändring i lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, skyldighet att rapportera alla
beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från och med beslutsdatum.
Länsstyrelsen har tagit fram en länsövergripande rutin för hur rapportering
ska ske. För rapportering till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige har social omsorg tagit fram en motsvarande rutin.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner social omsorgs rapportering av ej verkställda beslut och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunerna har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS skyldighet
att rapportera beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader
från beslutsdatum. Syftet är att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser enligt lagen. Rapportering ska göras kvartalsvis till länsstyrelsen, till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. Till länsstyrelsen och kommunens revisorer ska rapportering göras på individnivå, till
kommunfullmäktige i statistikform.
Sanktionsavgift
Kopplat till bestämmelserna om rapportering av ej verkställda beslut finns
bestämmelser om sanktionsavgift. En kommun som inte tillhandahåller en
av kommunen beslutad insats som någon är berättigad till inom skälig tid
enligt
9 § LSS kan av Länsrätten bli dömd att betala ut särskild avgift, sanktionsavgift. Länsstyrelsen ansöker hos Länsrätten om att den dömer ut särskild
avgift. Sanktionsavgiften är avsedd som en yttersta åtgärd och tillfaller staten. Vad som är skälig tid och hur lång tid kommunen får på sig att verkställa ett beslut avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
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Ej verkställda beslut i Täby kommun per 2009-03-31
Per den 31mars 2009 rapporterar socialnämnden totalt sex beslut enligt
§ 9 LSS som inte verkställts inom tre månader. Fem av besluten gäller kontaktperson enligt 9§4 LSS samt ett beslut gäller daglig sysselsättning enligt
9§10 LSS .
Beslut gällande kontaktpersoner som ej verkställts beror på att det råder
svårigheter att få personer att åta sig uppdraget som kontaktperson enligt
LSS. Ett uppdrag som kontaktperson kräver ingen utbildning eller erfarenhet. Uppdraget ersätts med ett relativt lågt arvode och en omkostnadsersättning som SKL ger ut riktlinjer om storlek på. Omkostnadsersättningen är ca
350 kr-1 000 kr/mån beroende på omkostnader för uppdraget, oftast ersätts
det lägre beloppet. Arvodesersättningen är ca 350 kr- 1 200 kr/månad beroende på omfattningen i uppdraget. Enheten har nu tagit fram nya rutiner för
att försöka rekrytera fler personer till uppdraget som kontaktperson. LSS
kommittén har även uppmärksammat problemet med bristen på kontaktpersoner och ger i sitt slutbetänkande SOU 2008:77 förslag på att socialstyrelsen får i uppdrag att se över rekrytering av kontaktpersoner samt beskriva
framgångsfaktorer och åtgärder för rekrytering.
Ett beslut gällande daglig sysselsättning är endast delvis verkställt då den
enskilde går på sin sysselsättning halvtid, utföraren kan inte erbjuda mera
tid för den enskilde. Handläggaren arbetar för att lösa problemet.
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