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§ 391 Dnr KS 2022/01541-1.6.2 

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 september 2022 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 

verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med september 2022 

anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 

rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 

inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten 

avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska 

lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av 

insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 

kvartal juli till och med september 2022.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 

verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med september 2022 

anmäls och läggs till handlingarna. 

Proposition 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 

stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med detta. 

Kopia till 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Claes Danielsson 
Epost: claes.danielsson@vasteras.se 
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Datum 
2022-11-15 

Diarienr 
KS 2022/01541- 1.6.2  

  

 
Kopia till 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
LSS per den 30 september 2022 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med september 2022 
anmäls och läggs till handlingarna. 
Ärendebeskrivning 
Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 
inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten 
avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska 
lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av 
insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 
kvartal juli till och med september 2022.  
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport. 
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med september 2022 
anmäls och läggs till handlingarna. 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

Hållbar utveckling 
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 
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Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 
Administrativ chef 
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§ 275 Dnr NF 2022/00482-1.6.2 

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 september 2022 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapport av ej 

verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 2022 och överlämnar den 

till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner är enligt 16 kap. 6 f – h §§ SoL och 28 f- h §§ LSS skyldiga att 

rapportera beslut om bistånd (enligt 4 kap. 1 § SoL) och insatser (enligt 9 § 

LSS) som inte har verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller 

både beslut som inte verkställts inom tre månader och avbrott i 

verkställigheten som pågår längre än tre månader.  

Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige 

antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte 

verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller där avbrott i 

verkställigheten varit längre än tre månader. I rapporten ska det stå vilka 

typer av bistånd som beslutet gäller och hur lång tid som gått sedan varje 

beslut togs. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte 

kunna spåras till en enskild person. 

I rapporten redovisas resultatet fördelat på barn och vuxna samt kvinnor 

respektive män. IVO har inte begärt in några yttranden under perioden. 

Den bifogade rapporten avser perioden 1 juli till och med 30 september 

2022. Totalt rapporterades 74 beslut till IVO varav 23 verkställda/avslutade 

under perioden. Sammantaget 51 ej verkställda beslut.   

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med 

funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapport av ej 

verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 2022 och överlämnar den 

till kommunstyrelsen. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Biståndsenheten funktionsnedsättning LSS 
Johanna Pettersson, Linn Björkas teamledare 
 

 
 
 
 
 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
 

Rapport av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) 30 september 

2022 
 

Kommuner är enligt 16 kap. 6 f – h §§ SoL och 28 f- h §§ LSS skyldiga att 

rapportera beslut om bistånd (enligt 4 kap. 1 § SoL) och insatser (enligt 9 § 

LSS) som inte har verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller både 

beslut som inte verkställts inom tre månader och avbrott i verkställigheten 

som pågår längre än tre månader. Den ansvariga nämnden ska varje kvartal 

rapportera till kommunfullmäktige antalet gynnande beslut enligt SoL och 

insatser enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för 

beslut, eller där avbrott i verkställigheten varit längre än tre månader. I 

rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som beslutet gäller och hur lång 

tid som gått sedan varje beslut togs. Uppgifterna i rapporten ska vara 

avidentifierade och ska inte kunna spåras till en enskild person. I rapporten 

redovisas resultatet fördelat på barn och vuxna samt kvinnor respektive män. 

IVO har inte begärt in några yttranden under perioden. 

Den bifogade rapporten avser perioden 1 juli till och med 30 september 2022. 
Totalt rapporterades 74 beslut till IVO varav 23 verkställda/avslutade under 
perioden. Sammantaget 51 ej verkställda beslut.   
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Redovisning av ej verkställda beslut per insats 
Av bilaga 1 framgår hur besluten fördelats per insats och orsak.  

PERSONLIG ASSISTANS 
Totalt ett ärende som har verkställts under perioden då enskild nu har blivit godkänd 

som egen arbetsgivare. 

LEDSAGARSERVICE 
Totalt fyra beslut. Samtliga beslut kvarstår sedan förgående period och tre av dessa 

är avbrott till följd av att den enskilde inte ville nyttja insats under pandemin. Ett av 

dessa har verkställts under föregående period, men inte rapporterats som verkställt 

förrän nu. Det fjärde ärendet avser en klient som konsekvent avbokar insatsen med 

kort varsel. 

KONTAKTPERSON VUXNA/BARN 
Totalt 12 beslut. Nio beslut avser avbrott i verkställigheten. I ett beslut har den 

enskilde blivit placerad i skyddat boende på annan ort och handläggare lyckas inte 

komma i kontakt med enskild. I tre ärenden, varav ett är ett nytt beslut, tackar 

enskild nej till flera föreslagna kontaktpersoner. I två ärenden, som båda är nya för 

perioden har flera tilltänkta kontaktpersoner tackat nej till uppdraget. I fyra ärenden 

beror avbrottet på passivitet hos handläggare, antingen i uppföljning av beslut eller 

vid kontakt för att påbörja rekrytering. I ett av dessa ärenden fattas beslut om avslag 

på grund av förändrade förhållanden, enskild bedöms inte längre vara socialt 

isolerad. Ett ärende har verkställts under perioden. I ett ärende beror avbrottet på 
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att enskild inte svarar på handläggares kontaktförsök. I det sista ärendet har flera 

möten avbokats på grund av sjukdom hos handläggare/enskild/tilltänkt KP, vilket kan 

härledas till ökad smittspridning av covid19 under sommaren. Detta beslut har 

verkställts under perioden. Generellt går det att se en hög grad av avbokade möten 

under perioden på grund av sjukdom hos samtliga parter, vilket påverkat 

verkställighetstiden negativt.  

AVLÖSARSERVICE 
Totalt tio beslut. Nio av dessa avser avbrott i verkställighet där orsakerna har varit av 

varierande karaktär. Ett ärende avser avbrott på grund av pandemin, där har beslutet 

nu omprövats och avslagsbeslut har fattats utifrån förändrade förhållanden. I ett 

ärende har enskild varit placerad i skyddat boende under perioden. I sex ärenden 

beror avbrottet på att enskild tackar nej att ny personal introducerad. Tre av dessa 

har rapporterads sedan tidigare och tre är nya ärenden. Ett av dessa ärenden har 

avslutats på enskilds begäran under perioden. I två ärenden beror avbrottet delvis på 

att enskild varit bortrest under sommaren. 

KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR DET EGNA HEMMET 
Totalt sex beslut. Fyra beslut avser avbrott i verkställighet. I ett beslut vill anhöriga 

att insatsen verkställs i annan kommun samt att anhöriga inte godkänner erbjuden 

korttidsvistelse på grund av geografiskt område. I det andra beslutet ändras 

verkställigheten från korttidshem till stödfamilj, dock svårt att tillgodose behovet på 

grund av den enskildes omfattande hjälpbehov varpå verkställighet ändras om till 

korttidshem på nytt. Båda besluten har verkställts under perioden. I ett beslut har 

utföraren har svårt att verkställa beslutet. Korttidshemmet behöver se över sina 

personella resurser och den fysiska miljö då den enskilde har ett omfattande 

stödbehov vilket innefattar ett utåtagerande beteende. Ett studiebesök är inplanerat 

i ärendet. Två nyrapporterade beslut avser avbrott sedan år 2020 till följd av 

coronapandemin. Det är oklart varför de inte rapporterats tidigare. Ett av besluten 

har verkställts under perioden. Ett ärende som är nytt för denna period avser avbrott 

där enskild inte vill delta i insatsen.  

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA  
Totalt rapporterades 10 beslut, vilket är en ökning på 11,1 % sedan förgående 

rapportering. Av dessa är sex nya beslut som inte var med vid tidigare rapportering. 

Ett beslut avser avbrott i verkställighet. Enskild har tidigare tackat nej till 

erbjudanden men har nu valt att tacka ja, men har ännu inte skrivit kontrakt. I ett 

annat beslut finns boendeplats och inskolning sker, dock försvåras inskolningen 

på grund av anhöriga. I ett beslut har den enskilde tackat nej till flera 

boendeerbjudanden och har specifika önskemål om boende i närheten till familjen. 

Anhöriga funderar även på alternativet att köpa en lägenhet till enskild som då ligger 

i närområdet. I ett nytt beslut, som avser förhandsbesked, har enskild fått ett 
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erbjudande och tackat ja, dock vet de inte när enskild kan flytta in då lägenheten 

renoveras. I ytterligare ett nytt beslut, som avser förhandsbesked, har inget 

erbjudande givits. Det finns inget ledigt boende som kan möta enskilds stödbehov. 

Enskild bor idag i ett boende i annan kommun i avvaktan på ett erbjudande. I två 

andra ärenden har erbjudande givits och enskild ska göra studiebesök innan enskild 

bestämmer sig. I ett ärende har inget erbjudande givits ännu. Ett beslut har 

verkställts under perioden. 

DAGLIG VERKSAMHET  
Totalt 31 beslut, vilket är en ökning på 34,8 % sedan senaste rapporteringen. 17 av 

dessa beslut fanns med i föregående rapportering. 27 av besluten avser avbrott i 

verkställigheten. Fyra av dessa beslut har inte blivit verkställda sedan beslut togs. 

Åtta av dessa 31 beslut har verkställts under perioden och två beslut har avslutats. 

Ett avbrott är från 2020 och enskild har inte varit på daglig verksamhet sedan dess på 

grund av pandemin. Detta borde ha rapporterats in av utförare vid tidigare 

rapporteringstillfällen vilket inte har gjorts. Ytterligare två beslut har det varit avbrott 

i till följd av pandemin, där enskild tappat motivation eller har fått en spärr att 

komma tillbaka till daglig verksamhet. I tre ärenden finns en planering att komma 

igång med daglig verksamhet. Det har i ett ärende varit svårigheter med resor till 

sysselsättningen och i ena har det varit missförstånd kring önskemål och avslut.  

I fyra ärenden går det inte att få tag på den enskilde trots upprepade försök. I ett 

ärende har det varit avbrott till följd av att boendestödet inte har fungerat och den 

enskilde sagt upp stödet. På grund av det har enskild haft svårt att ha koll på dagar 

och tider. Enskild har efter det varit svår att få tag och svarar vare sig på telefon eller 

dörrknackning.  

I tre ärenden är det avbrott på grund av dåligt psykiskt mående, varav en av dessa 

även brukar droger. Ett avbrott är av hälsoskäl och på grund av att den enskilde har 

skadat sin fot. Uppföljningssamtal och motiveringsarbete fortlöper. I ett ärende har 

den enskild svårt att ta sig iväg och har ingen fungerande dygnsrytm och uteblir från 

möten. Ytterligare ett beslut finns där handläggare och utförare försöker motivera 

den enskilde men personen kommer fortsatt inte på inbokade möten. En person vill 

avsluta/byta daglig verksamhet då insatsen inte leder till anställning och en är 

omotiverad och vill byta grupp eller sluta helt. I ytterligare ett ärende har enskild 

pausat på grund av hälsoskäl och vill varken avsluta eller byta verksamhet. Utförare 

har daglig kontakt via telefon och har träffat den enskilde regelbundet i olika 

sammanhang.  
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Analys  
Av beslutet som avser personlig assistans har beslutet nu verkställt då enskild nu 

blivit godkänd som egen arbetsgivare.  

Av de beslut som avser ledsagarservice är pandemin fortsatt orsaksförklaringen till 

avbrott i verkställighet i majoriteten av ärenden. Ett ärende har verkställts sedan 

föregående period och i ett ärende finns det en planering för verkställande, vilket 

påvisar att allt fler individer med beslut tar del av insatsen efter sviterna av 

pandemin. Inga nya beslut har tillkommit sedan föregående period. 

Av de beslut som avser kontaktperson beror majoriteten av långa 

avbrott/verkställighetsperioder på att enskild tackar nej till föreslagen kontaktperson 

eller att föreslagen kontaktperson tackar nej till uppdraget. Insatsen ställer större 

krav på en god relation mellan klient och uppdragstagare, och en klient har 

exempelvis uttryckt att det är viktigare att det blir rätt (person) än att det går snabbt. 

I flera ärenden har klient specifika önskemål om exempelvis kön, ålder och/eller 

intressen hos kontaktpersonen vilket försvårar matchning. I tre ärenden noteras 

passivitet av biståndshandläggare i ärenden där myndigheten upptäckt att det inte 

finns ett giltigt beslut vid avbrott. I dessa ärenden behöver biståndshandläggare följa 

upp insatsen och ta emot en ny ansökan innan insatsen kan verkställas. I majoriteten 

av ärenden ses en fördröjning av verkställighet då många matchningsmöten avbokats 

på grund av sjukdom, vilket kan härledas till den ökning av covid19 som skedde under 

sommaren  

Av de beslut som avser avlösarservice beror sex av tio ärenden på att enskild tackar 

nej till att ny personal introduceras. I samtliga fall handlar det om att anhöriga är 

rädda för att enskilds mående ska försämras vid introduktion av ny personal. I 

resterande ärenden varierar avbrottsorsaken, men i två går det att se viss passivitet 

utifrån att enskild varit bortrest under sommaren. I samtliga ärenden väcks frågan 

kring omfattningen av behovet är då enskild vid upprepade tillfällen väljer att tacka 

nej till erbjudet stöd. 

Av de beslut som avser korttidsvistelse ses en stor variation i anledning till avbrott. 

Två nyrapporterade beslut avser avbrott sedan år 2020 till följd av coronapandemin. 

Det är oklart varför de inte rapporterats tidigare. I två ärenden har verkställighet 

fördröjts på grund av att enskild har omfattande hjälpbehov. I det ena ärenden har 

verkställighet ändrats från korttidshem till stödfamilj och sedan tillbaka till 
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korttidshem igen. I det andra har utföraren har svårigheter att verkställa då resurser 

och den fysiska miljön behöver kartläggas utifrån enskilds behov. 

Gällande beslut om bostad med särskild service har det ökat med 11,1 % sedan 

föregående rapportering. Fem av dessa är nya beslut och tre ärenden som inte är 

verkställda handlar främst om att enskild tackat nej till flertalet boendeerbjudanden 

som givits. I merparten av de beslut som inte är verkställda får generellt sett 

boendeerbjudanden inom skälig tid. Myndigheten ser fortsatt att det är allt fler 

individer med komplexa behov som staden inte kan tillgodose med de befintliga 

boenden som finns. Delvis handlar det om att boendena är för stora och/eller är 

belägna i områden som kan vara riskfyllda för den enskilde.  

Av de beslut som rapporterats som avser avbrott i daglig verksamhet har dessa ökat 

34,8 % sedan senaste rapporteringen. De flesta beslut avser avbrott i verkställighet 

vilket kan förklaras med hälsoskäl, försämrat mående, både psykiskt och fysiskt. 

Flertalet personer är svåra att få kontakt med och trots motiveringsinsatser när de får 

kontakt, är det svårt att motivera enskilda att komma till daglig verksamhet. Flertalet 

har svårt att ta sig iväg till daglig verksamhet, allt från att ta sig hemifrån, göra resor 

till att personen avslutat sitt boendestöd som inte har fungerat. Trots 34,8 % ökning 

sedan senaste rapporteringen har åtta beslut verkställts under perioden och 

ytterligare två beslut har avslutats. Myndigheten har under våren ändrat sitt 

arbetssätt och handläggarna följer nu upp avbrott i verkställighet mer kontinuerligt 

än tidigare. Tillsammans med utförare arbetar myndigheten aktivt för att den 

enskilde ska tillgodogöra sig insatsen. 

Kvalitet på rapportering 
Utförare Insats Rapporterat Kvalitet på rapport 

Nordisk hem och 
LSS assistans AB 

Personlig 
assistans 

Ja Inget att rapportera 

Eskilstuna Omsorg 
och Behandling 
 

Personlig 
assistans 

Nej  

Kura Omsorg i 
Sverige AB  
 

Personlig 
assistans  

Ja Inget att rapportera 

Skultuna 
 

Ledsagarservice 
och avlösarservice 

Ja Inget att rapportera 

Västerås stad Vård - 
och omsorg 
 

Ledsagarservice 
och avlösarservice 

Ja Rapporteringen kom in 
flera dagar efter deadline 
och kom in efter 
påminnelse. 
Samtliga ärenden är 
felaktigt rapporterade. 
Vissa innehåller bara 
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gammal information och 
vissa har rapporterats trots 
att det inte gått tre 
månader. 

Alfema care 
 

Ledsagarservice 
och avlösarservice 

Ja Endast ett ärende har 
rapporterats. 
Rapporteringen består av 
en sammanfattning av 
ärendet, det saknas 
information om vilka 
datum som åtgärder 
vidtagits. 

Kura Omsorg i 
Sverige AB  

Ledsagarservice 
och avlösarservice 

Ja Inget att rapportera. 

Nordisk Hem & LSS 
Assistans 
 

Ledsagarservice 
och avlösarservice 

Ja Inget att rapportera.  

Olivia Personlig 
assistans AB 

Ledsagarservice 
och avlösarservice 

Ja Inget att rapportera. 

Personstöd 
Mälardalen 

Ledsagarservice 
och avlösarservice 

Ja Bra rapportering. Vissa 
kompletterande frågor har 
ställts, har då snabbt fått 
återkoppling.  

Västerås stad Vård - 
och omsorg 

Korttidsvistelse Ja Ett ärende som verkställts 
under perioden saknas i 
rapporten. När 
kompletterande frågor 
ställs framkommer att 
insatsen verkställts ”sedan 
länge”. I övrigt bra 
rapportering. 

Conexi  Daglig verksamhet Ja Inget att rapportera. 

Attendo Daglig verksamhet Ja Inget att rapportera. 

Draothea Daglig verksamhet Ja Bristfällig rapportering som 
kom in efter deadline, där 
det saknats vad som gjorts 
med datum, datum för 
avbrott och dylikt.  

LSS Omsorgen 
Mälartorget 

Daglig verksamhet Ja Rapporterat in avbrott för 
nästa mätningsperiod.  

Misa Daglig verksamhet Ja Inget att rapportera 

Personstöd Daglig verksamhet Ja Inget att rapportera 

Funkisgruppen Daglig verksamhet Ja Inget att rapportera 

Kommunens DV Daglig verksamhet Ja Bra rapportering, inga 
kompletteringar har 
behövts. Rapporterar in ett 
nytt ärende som inte varit 
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verkställt sedan 2020.  
Vissa datum för händelser 
saknas. Några glapp på 
några månader där inget 
hänt. 
 

Nytida Daglig verksamhet Ja Inget att rapportera 

 

Som framgår av tabellen har alla utförare förutom en rapporterat in, vilket är en 

förbättring mot föregående kvartal. Det har skickats ut påminnelser men trots detta 

inkommer två leverantörer in efter deadline och med bristfälligt underlag varpå 

kompletteringar behöver efterfrågas. Det finns även leverantörer som har 

rapporterat in beslut som inte ska rapporteras. Samtliga leverantörer som har skickat 

in har använt sig av bifogad mall och skickat den åter på olika sätt, via post, e-post 

och säkra meddelanden.  

Något som sticker ut i rapporteringen är ett ärende där handläggare var i kontakt 

med utförare i slutet av juni för att höra om insatsen daglig verksamhet var 

verkställd. Utföraren bekräftade verkställigheten och berättade att enskild var igång i 

verksamheten sedan en tid tillbaka. Vid inrapporteringen framkommer det att detta 

inte stämmer utan att det faktiskt varit avbrott i verkställighet sedan maj månad. 

Detta försvårar myndighetens arbete då vi får till oss att ett beslut är verkställt men 

som senare visar sig inte vara det.  

Ett fåtal utförare har gjort rapporteringar som är OK men fortsatt finns 

förbättringspotential kring rapporteringen i sin helhet. Speciellt de utförare som 

kommer in för sent, trots påminnelser och när de inkommer behöver 

kompletteringar göras. Ett förslag är att se över om det behöver göras någon ny 

genomgång av rapporteringen med utförare, speciellt med de som återkommer med 

bristfälliga underlag. 

Sammanfattning 
Som framgår av rapporten har ej verkställda beslut totalt sett ökat med 15,6 % sedan 

föregående rapportering. Under perioden har samma antal beslut avslutats/ blivit 

verkställda som föregående rapportering. Av de beslut som inte är verkställda är det 

en ökning på 4,9 procentenheter sedan föregående period. 15,6 % av de avbrott som 

rapporterats in kan härledas till corona-pandemin. Även fördröjning av verkställighet 

gällande insatsen kontaktperson kan förklaras med ökning av covid-19 under 

sommaren. Resterande avbrott kan ha olika orsaksförklaringar så som bland annat 

hälsoskäl, svårigheter till kontakt eller att enskild/anhöriga tackar nej till 

erbjudanden. 
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Generellt för Q2 och Q3 har daglig verksamhet ökat mest i antalet ej verkställda 

beslut. Sedan Q2 har en ökning i avbrotten skett med 34,8 %. I de andra insatserna 

varierar antalet ej verkställda beslut något, men inga andra trender framkommer. 

Vad gäller rapporteringen som utförarna lämnar in är det fortsatt ett 

utvecklingsområde. Det är viktigt att utförarna rapporterar in fortlöpande när det blir 

avbrott och en insats inte verkställs för att kunna säkerställa att de enskilde får den 

insats och stöd de har rätt till.  

Precis som under Q1 och Q2 kan en god effekt ses av att biståndshandläggare 

fortlöpande arbetar med uppföljningar. En viss passivitet i handläggningen kan dock 

ses i vissa ärenden. Detta kan troligtvis härledas till att ett flertal nya medarbetare 

introducerats på arbetsplatsen under perioden, vilket inneburit en tillfällig ökad 

arbetsbelastning för samtliga medarbetare. Vikten av att myndigheten fortsätter 

arbetet med att följa upp våra kommuninvånares beslut, kommer högst sannolikt 

generera i en lägre rapportering av ej verkställda beslut. 

 

 



Bilaga 1: Ej verkställda beslut LSS, Q3 2022                                                                                                                                   NF 2022/00482-1.6. 

Notering: Endast ett val ska fyllas i under orsak till ej verkställt beslut (Resursbrist ledig bostad, resursbrist personal, den enskilde tackat nej och annat skäl).  

 

 
Antal ej verkställda 
beslut 

Totalt antal pågående 
beslut 2022-09-30 

Andel ej 
verkställda Orsak till ej verkställt beslut     

LSS-insats män kvinnor män kvinnor män kvinnor 
Resursbrist 
ledig bostad 

Resursbrist 
personal 

Den enskilde 
tackat nej 

Annat 
skäl 

Avbrott i 
verkställighet 

Personlig assistans            

Ledsagarservice 3 1       4  4 

Kontaktperson 
(vuxen) 

7 3      1 5 4 8 

Kontaktperson 
(barn) 

2       2   1 

Avlösarservice 9 1       7 3 9 

Korttidsvistelse 
 

5 1      2 4  3 

Bostad med särskild 
service (vuxna) 

4 6     5  2 3 1 

Daglig verksamhet 18 13        31 27 

Summa  
 

48 16     5 5 22 41 53 



  
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2: Ej verkställda Q3, 2022 NF 2022/00482-1.6. 

   
        

               
Löpnr Kön 

Besluts-
datum 

Datum för 
avbrott Lagrum Typ av insats LSS 

Beslutet 
verkställt 

Beslutet 
avslutat 

1 Kvinna 2022-01-18  LSS 9 § 2 Personlig assistans 2022-07-29  

2 Kvinna  2020-06-08 LSS 9 § 3 Ledsagarservice   

3 Pojke  2021-05-21 LSS 9 § 3 Ledsagarservice   

4 Man  2021-12-16 LSS 9 § 3 Ledsagarservice 2022-05-10  

5 Man  2022-06-15 LSS 9 § 3 Ledsagarservice   

6 Man  2022-01-13 LSS 9 § 4 Kontaktperson   

7 Kvinna  2022-02-22 LSS 9 § 4 Kontaktperson  2022-08-01 

8 Pojke 2022-03-01  LSS 9 § 4 Kontaktperson 2022-09-20  

9 Man 2022-03-24  LSS 9 § 4 Kontaktperson   

10 Man  2022-01-01 LSS 9 § 4 Kontaktperson 2022-08-22  

11 Kvinna  2022-02-18 LSS 9 § 4 Kontaktperson   

12 Man  2022-06-30 LSS 9 § 4 Kontaktperson   

13 Man  2022-05-17 LSS 9 § 4 Kontaktperson  2022-10-04 

14 Kvinna  2022-06-17 LSS 9 § 4 Kontaktperson   

15 Man  2022-05-31 LSS 9 § 4 Kontaktperson   

16 Pojke  2022-04-08 LSS 9 § 4 Kontaktperson   

17 Man  2022-06-27 LSS 9 § 4 Kontaktperson   

18 Pojke  2022-03-30 LSS  9 § 5 Avlösarservice   

19 Pojke  2022-03-07 LSS 9 § 5 Avlösarservice   

20 Man  2020-02-26 LSS 9 § 5 Avlösarservice  2022-07-29 

21 Man  2021-06-09 LSS 9 § 5 Avlösarservice   

22 Pojke  2020-03-06 LSS 9 § 5 Avlösarservice   

23 Pojke  2022-04-25 LSS 9 § 5 Avlösarservice   

24 Pojke  2022-05-05 LSS 9 § 5 Avlösarservice   

25 Pojke  2021-09-02 LSS 9 § 5 Avlösarservice  2022-09-02 

26 Pojke 2022-02-09  LSS 9 § 5 Avlösarservice   

27 Flicka  2022-03-30 LSS 9 § 5 Avlösarservice   

28 Pojke 2022-02-18  LSS 9 § 6 Korttidsvistelse   

29 Pojke  2021-05-28 LSS 9 § 6 Korttidsvistelse 2022-02-05  

30 Man 2021-06-15  LSS 9 § 6 Korttidsvistelse 2022-09-24  

31 Flicka  2022-02-13 LSS 9 § 6 Korttidsvistelse   

32 Man  2020-05-01 LSS 9 § 6 Korttidsvistelse 2022-09-01  

33 Man  2020-03-29 LSS 9 § 6 Korttidsvistelse   



 

34 Kvinna 2020-03-13  LSS 9 § 9 Bostad för vuxna   

35 Kvinna 2020-10-05  LSS 9 § 9 Bostad för vuxna   

36 Kvinna  2021-09-27 LSS 9 § 9 Bostad för vuxna   

37 Man 2021-11-02  LSS 9 § 9 Bostad för vuxna 2022-07-01  

38 Man 2022-03-16  LSS 9 § 9 Bostad för vuxna   

39 Man 2022-04-08  LSS 9 § 9 Bostad för vuxna   

40 Kvinna 2022-04-08  LSS 9 § 9 Bostad för vuxna   

41 Man 2022-05-18  LSS 9 § 9 Bostad för vuxna   

42 Kvinna 2022-06-14  LSS 9 § 9 Bostad för vuxna   

43 Kvinna 2022-06-23  LSS 9 § 9 Bostad för vuxna   

44 Man  2021-10-20 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

45 Man  2022-03-22 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet 2022-08-29  

46 Man  2022-03-29 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

47 Kvinna  2022-03-08 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet 2022-09-29  

48 Man  2022-03-11 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet 2022-09-20  

49 Kvinna 2020-06-12  LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

50 Kvinna  2021-10-26 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

51 Kvinna  2020-03-11 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

52 Man  2021-10-07 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

53 Man 2021-11-25  LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

54 Kvinna 2022-02-28  LSS 9 § 10 Daglig verksamhet  2022-09-19 

55 Man  2022-03-25 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet  2022-08-31 

56 Man  2021-11-29 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet 2022-09-12  

57 Kvinna  2022-03-17 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet 2022-08-15  

58 Man  2020-05-05 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet 2022-09-13  

59 Man  2019-11-20 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet 2022-08-11  

60 Kvinna  2022-03-24 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

61 Man  2022-04-08 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet 2022-09-23  

62 Kvinna  2022-05-05 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

63 Man 2022-03-01  LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

64 Man  2022-05-27 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

65 Man  2022-05-25 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

66 Kvinna  2022-04-14 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

67 Kvinna  2022-04-07 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

68 Kvinna  2022-05-25 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

69 Kvinna  2022-04-25 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

70 Kvinna  2022-05-05 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

71 Man  2022-06-22 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

72 Man  2022-06-21 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

73 Kvinna  2022-04-01 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   

74 Man  2020-04-29 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet   
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