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Socialnämnden

Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS
av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 9 § LSS –
per sista x 20xx
Dnr
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ SoL
och 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 9 §
LSS.
2. Socialnämnden överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige
samt kommunens revisorer.
Sammanfattning av ärendet
Nedan följer en sammanfattad rapport över gynnande beslut, enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade som ej verkställts inom tre månader från beslut.
Rapporten avser uppgifter per den sista x 20xx och gäller beslut som
Socialnämnden ansvarar för.
Socialnämnden har tagit del av rapporteringen och har gjort
bedömningen att inga vidare åtgärder behöver vidtas med anledning
av denna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 201x-xx-xx
Bilaga – Ej verkställda beslut per xxxx 20xx
Ärendet
Rapporteringsskyldigheten omfattar gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt om det skett
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avbrott i verkställighet av insatsen och besluten inte verkställts på
nytt inom tre månader. Nu verkställda beslut som tidigare
rapporterats som ej verkställt ska också rapporteras. Nämnden har
också en skyldighet att rapportera ärenden som avslutas utan att
beslutet verkställs. Detta kan exempelvis bero på att den enskilde
avböjt insatsen och återtagit sin ansökan.
I bilagan finns en beskrivning av de olika skälen som anges när ett
besluts verkställighet fördröjts. Benämningen och definitionen av
orsakerna överensstämmer med IVO:s inrapporteringsunderlag.
Rapporter ska sändas kvartalsvis till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts
inom skälig tid har tillsynsmyndigheten en skyldighet att ansöka hos
förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Utöver att rapportera till IVO ska även nämnden överlämna
rapporten till de av kommunen utsedda revisorerna och till
kommunfullmäktige.
Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS i Ekerö kommun för tidpunkten 20xxxx-xx
Rapportering enligt bilaga till denna tjänsteskrivelse har skett till IVO
avseende uppgifter per den xx x 20xx. Se bilaga för fördelning av
aktuella beslut.
Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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