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Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den
30 juni 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 april till och med juni 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 april till och med juni 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 april till och med juni 2022
anmäls och läggs till handlingarna.
Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut,
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum

Diarienr

2022-09-08

KS 2022/01141- 1.6.2

Kommunstyrelsen
Claes Danielsson
Epost: claes.danielsson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda beslut enligt
LSS per den 30 juni 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 april till och med juni 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 april till och med juni 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 april till och med juni 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

Pia Svennerholm Moberg

Stadsdirektör

Administrativ chef
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Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den
30 juni 2022
Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapport av ej
verkställda beslut enligt LSS per den 30 juni 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 begärt in yttrande två ärenden under perioden. Båda
ärendena avser insatsen avlösarservice.
Den bifogade rapporten avser perioden 1 april till och med 30 juni 2022.
Totalt rapporterades 64 beslut till IVO varav 23 verkställda/avslutade under
perioden. Sammantaget 41 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 juni 2022 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2022-08-16
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Amelie Westphal
Epost: amelie.westphal@vasteras.se
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Kopia till

Kommunstyrelsen, Västerås

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda beslut enligt
LSS per den 30 juni 2022
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapport av ej
verkställda beslut enligt LSS per den 30 juni 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 begärt in yttrande två ärenden under perioden. Båda
ärendena avser insatsen avlösarservice.
Den bifogade rapporten avser perioden 1 april till och med 30 juni 2022.
Totalt rapporterades 64 beslut till IVO varav 23 verkställda/avslutade under
perioden. Sammantaget 41 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 juni 2022 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten funktionsnedsättning LSS
Jenny Pätsi, teamledare

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Rapport av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) 30 juni 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 begärt in yttrande två ärenden under perioden. Båda ärendena avser
insatsen avlösarservice.
Den bifogade rapporten avser perioden 1 april till och med 30 juni 2022. Totalt
rapporterades 64 beslut till IVO varav 23 verkställda/avslutade under perioden.
Sammantaget 41 ej verkställda beslut.
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Totalt

Redovisning av ej verkställda beslut per insats
Av bilaga 1 framgår hur besluten fördelats per insats och orsak.

PERSONLIG ASSISTANS
Totalt ett ärende som ej har verkställts efter det att beslut fattats. Enskild vill bli egen
arbetsgivare och har sökt tillstånd till Skatteverket.

LEDSAGARSERVICE
Totalt fyra beslut. Tre beslut kvarstår sedan förgående period och dessa är avbrott till
följd av att den enskilde inte ville nyttja insats under pandemin. I ett ärende vill de
inte påbörja insats först efter sommaren. I det andra ärendet avbokar anhöriga
träffarna med ledsagaren. I det tredje har enskild bytt gruppbostad och insatsen
planeras starta igång inom kort. Ett beslut är verkställt sedan förgående rapportering.

KONTAKTPERSON VUXNA/BARN
Totalt 12 beslut. Fyra beslut avser avbrott i verkställigheten. I ett beslut har den
enskilde blivit placerad i skyddat boende på annan ort. I ett annat beslut saknas
omfattningen av antal träffar per månad, vilket utreds innan rekrytering fortlöper. I
ett beslut framkommer det att den enskildes sociala nätverk har förändrats varpå
omprövning inledes utifrån väsentligt förändrade förhållanden. I det sistnämnda
avbrottsbeslutet försöker handläggare komma i kontakt med enskilde/anhöriga för
att följa upp insatsen, utan resultat. I två nya beslut påverkas verkställigheten av att
tilltänkt kontaktperson inte återkopplar till uppdragstagarteamet och i det andra
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ärendet tackar enskild nej till erbjuden kontaktperson. Fem beslut är verkställda
sedan förgående period och ett beslut har avslutats på initiativ av den enskilde.

AVLÖSARSERVICE
Totalt åtta beslut, vilket är en minskning sedan förgående period. Sex av dessa avser
avbrott i verkställighet där orsakerna har varit av varierande karaktär. I ett beslut
tackar enskild nej till insats pga. hen har bytt skola. I ett ärende är insatsen delvis
verkställd, vårdnadshavare vill inte att utförare rekryterar ytterligare en avlösare för
att få hela beslutet verkställt. I ett annat beslut framkommer det väsentligt
förändrande förhållanden vid uppföljning. Handläggare omprövar ärendet och
utredning pågår. I ett beslut utförs delar av insatsen. Avbrott har skett då familjen
under en period har placerats på skyddat boende. Nytt beslut med utökning har
under perioden inkommit och utföraren ska introducera ytterligare en avlösare. I det
sistnämnda avbrottsbeslutet har personal slutat och utföraren har haft
rekryteringssvårigheter. Ett beslut sedan förgående period har avslutats då behov
inte längre föreligger och ett beslut rapporteras in som verkställt.

KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR DET EGNA HEMMET
Totalt sju beslut. Två 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. I ett nytt 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. Tre beslut, sedan förgående period, har verkställt. Ett beslut är avslutad då
behov inte längre föreligger.

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA
Totalt rapporterades nio beslut, vilket är en minskning sedan förgående rapportering.
I ett beslut avser det avbrott i verkställighet. Enskilde har blivit erbjuden nytt boende
men har valt att tacka nej. Kartläggning av boendeform pågår med stöd av andra
insatser enligt LSS. I ett annat beslut finns boendeplats och inskolning sker, dock
försvåras inskolningen pga. av dennes anhöriga. I ett beslut har den enskilde tackat
nej till flera boendeerbjudanden. Nya erbjudanden ges och studiebesök planeras in. I
ett beslut, har flera boendeerbjudande givits. Enskild har tackat ja och verkställighet
planeras ske under sommaren.
I ett nytt ärende har boendeerbjudande inte givits. Det finns inget ledigt boende som
kan möte den enskildes stödbehov. I ett annat beslut avslutas insatsen av den
enskildes god man, bedömningen är att enskild får sina behov tillgodosedda i sin
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hemkommun. Tre beslut har sedan förgående rapportering verkställts. Två av dem är
individer som har slussats ut från sluten rättspsykiatrisk vård.

DAGLIG VERKSAMHET
Totalt 23 beslut, vilket är en markant ökning sedan förgående rapportering. 14 av
besluten avser avbrott i verkställighet. Flera av besluten skulle ha rapporterats in vid
tidigare rapporteringstillfällen, vilket inte har gjorts. I ett beslut har enskild slussats ut
från sluten rättspsykiatrin tvångsvård och placerats utanför kommun. Utförarbyte är
på gång. I ett annat beslut har den enskilde fått barn och har vistats på
utredningshem, oklart om den enskilde vill fortsätta ha insats pga. förändrade
familjeförhållanden. I två beslut får myndigheten eller utföraren ingen kontakt med
de insatsberättigade. I ett beslut har det skett en incident på daglig verksamhet vilket
påverkar enskilds mående. Motiverande arbete utförs av utföraren. I fyra ärende sker
avbrott på grund av enskilds sjukdom/psykisk ohälsa. Motivationsarbete fortlöper
utan resultat. I ett beslut har enskild vårdats inneliggande på sjukhus pga.
sjukdomstillstånd. I ett annat beslut har utebliven frånvaro berott på sjukdom, vårdas
för närvarande palliativt. I ett annat beslut, där avbrott har pågått i 2,5 år, vill enskild
byta leverantör. Under avbrottsperioden har enskild tackat nej till fortsatt daglig
verksamhet. I ett beslut har den enskilde vistats i annan kommun med anledning av
skyddat boende. I ett beslut studerar enskilde ej CSN-berättigade studier. Kommer
att återgå till daglig verksamhet efter sommaren.
Ett beslut har aldrig verkställts under pandemin. Det är fortfarande oklart om enskild
vill ha insats eller ej. Fortsatt planering sker i höst. I ett nytt beslut har enskild blivit
erbjuden plats men tackat nej. Enskild vill eventuellt studera istället för att ha daglig
verksamhet. I det sista ej verkställda beslutet har enskild erbjudits gruppverksamhet i
avvaktan på företagsplats, vilken enskild tackat nej till. Enskild vill endast ha
praktikplats inom arkiv/bibliotek samt att det måste vara gångavstånd från hemmet,
vilket begränsar urvalet av företagsplats.
Fem av besluten, som tidigare har rapporterats in, har verkställts samt att ett beslut
har avslutats då behovet av sysselsättning tillgodoses inom ramen för bostad med
särskild service.

Analys
Av beslutet som avser personlig assistans har dröjsmålet enkom orsakats av att den
enskilde vill att specifikt bolag ska utföra assistansen, ett bolag som idag inte har
tillstånd att bedriva insatsen. Därav har den enskilde anmält sig som egen
arbetsgivare till Skatteverket för att därefter kunna anställa medarbetare inom
bolaget. Den enskilde har erbjudits och informerats om andra assistansbolag.
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Av de beslut som avser ledsagarservice och som inte har verkställts är en av
orsaksförklaringarna fortsatt pandemin. Den enskilde har vistats en längre tid i
hemmet och har inte tagit del av sina insatser. Det finns en planering om att succesivt
slussa in den enskilde i respektive insats och ledsagarservice är den insatsen som ska
verkställas sist. Det har inte tillkommit fler beslut sedan förgående period, utan
rapporteringen påvisar att allt fler individer med beslut tar del av insatsen efter
sviterna av pandemin.
Av de beslut som avser kontaktperson ser myndigheten en minskning i antal beslut
som inte är verkställda. I dagsläget är det endast sex beslut som inte har verkställts.
Likt förgående rapporteringen upptäcker myndigheten att det inte finns ett giltigt
beslut vid avbrott, det vill säga att beslutet har gått ut eller att omfattningen av
insatsen inte är preciserad i beslutet. Det medför att ansvarig handläggare behöver
följa upp insatsen och ta emot en ny ansökan innan insatsen kan verkställas igen.
Sedan förgående rapportering minskar antalet ej verkställda beslut om
avlösarservice. Det går dock inte att tyda några särskilda trender till varför insatsen
inte verkställs då anledningar är av olika omständigheter och karaktär. I dagsläget
finns det inga beslut som inte verkställs utifrån Covid-19.
Antalet ej verkställda beslut om korttidsvistelse är densamma som enligt tidigare
rapportering. Dock har det tillkommit ett nytt beslut där utföraren har svårigheter att
verkställa med anledning av att den enskilde har ett mycket omfattande stödbehov.
För att verksamheten ska kunna verkställa behöver resurser ses över samt den
fysiska miljön, vilket påverkar verkställighetstiden.
Även beslut om bostad med särskild service minskar i antalet ej verkställda beslut
sedan förgående rapportering. Flera beslut där de enskilda har vistats under sluten
rättspsykiatrisk vård har kunnat verkställas i sin helhet efter en lång
utslussningsperiod. Trenden är att i merparten av de beslut som ej är verkställda får
boendeerbjudanden inom skälig tid, men att den enskilde eller dennes anhöriga
tackar nej till boendeerbjudanden, varpå myndigheten ger nya erbjudanden. I ett
ärende har lämpligt boendeerbjudande inte kunnat lämnas då den enskilde har
specifika behov. Myndigheten ser även, utöver ej verkställda rapportering, att det är
allt fler individer med särskilda behov i kombination med psykiatrisk problematik som
stadens egna boenden inte kan tillgodose. 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 avser daglig verksamhet har det skett en kraftig ökning motsvarade
329 %. Myndigheten kan konstatera, efter dialog med leverantör, att flera beslut
skulle ha rapporterats in vid tidigare rapporteringstillfällen, vilket inte har gjorts.
Flera beslut avser avbrott i verkställigheten, vilket härleds till försämrat
hälsotillstånd, både somatiskt och psykiatriskt. Enligt rapportering från leverantör
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framkommer det att motiverande insatser ges i stor omfattning, dock utan resultat.
Myndigheten har under våren ändrat sitt arbetssätt, handläggarna följer upp avbrott
i verkställigheten mer kontinuerligt än tidigare. Tillsammans med leverantörerna
arbeta myndigheten aktivt för att de enskilda ska tillgodogöra sig insatsen, i de fall
där det är möjligt. I två fall framkommer det även att den enskilde vill eller är under
pågående studier, vilket myndigheten inte har haft kännedom om. Trots den
markanta ökningen har sex beslut verkställts eller avslutats då behov inte längre
föreligger.

Kvalitet på rapportering
Utförare
Nordisk hem och
LSS assistans AB
Eskilstuna Omsorg
och Behandling

Insats
Personlig
assistans
Personlig
assistans

Rapporterat
Ja

Kura Omsorg i
Sverige AB

Personlig
assistans

Ja

Inget att rapportera

Skultuna

Ledsagarservice
och avlösarservice
Ledsagarservice
och avlösarservice

Ja

Inget att rapportera

Ja

Ja

Kura Omsorg i
Sverige AB
Nordisk Hem & LSS
Assistans

Ledsagarservice
och avlösarservice
Ledsagarservice
och avlösarservice
Ledsagarservice
och avlösarservice

Bristfällig och sen
rapportering på flera
dagar.
Rapportering ok.

Ja

Inget att rapportera

Ja

Inget att rapportera.

Olivia Personlig
assistans AB
Personstöd
Mälardalen

Ledsagarservice
och avlösarservice
Ledsagarservice
och avlösarservice

Nej

Västerås stad Vård och omsorg

Korttidsvistelse

Ja

Conexi
Attendo
Draothea

Daglig verksamhet Ja
Daglig verksamhet Ja
Daglig verksamhet Ja

Västerås stad Vård och omsorg
Alfema care

Kvalitet på rapport
Inget att rapportera

Nej

Ja

Rapporterat ok, korrigering
har gjorts och vissa
felrapporterade ärenden.
Manual används inte, trots
uppmaning.
Den enda leverantör som
möter
dokumentationsskyldighet
en/rapporteringen
Inget att rapportera
Inget att rapportera
Inget att rapportera
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LSS Omsorgen
Mälartorget

Daglig verksamhet Nej

Misa
Personstöd
Funkisgruppen
Kommunens DV

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet

Nytida

Daglig verksamhet Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
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Nytida har förvärvat
utföraren. Redovisningen
görs av Nytida.
Inget att rapportera
Inget att rapportera
Inget att rapportera
Rapporterat ok, dock
saknas aktivitet i flera
månader samt att datum
för händelser saknas
genomgående i
rapporteringen.
Rapporterat in ärenden
som inte ska rapporteras
in. Begärt in
kompletteringar.
Inget att rapportera

Som går att tyda från ovanstående tabell finns det utförare som fortsatt inte
rapporterar in, trots påminnelsemejl. Rapporteringen sedan förgående kvartal
bedöms uppnå lägre kvalité, detta utifrån att det är fler leverantören än tidigare som
har rapporterat in. Det finns även leverantörer som har rapporterat beslut, som inte
ska rapporteras. Enligt undertecknad är det uppenbart att leverantörerna inte
använder sig av medskickad manual, trots uppmaningar. I samtal med en leverantör
blev det påtagligt för denne hur mycket merarbete felrapporteringar medför för
myndigheten. Det finns även leverantörer, likt förgående rapportering, som inte
rapporterar in då de bedömer att insatsen är verkställd, eftersom beslutet
systemtekniskt är verkställd i Pulsen Combine. Detta har bland annat medfört
rekordmånga inrapporteringar av insatsen daglig verksamhet. Det avser ärenden som
skulle ha rapporterats in för månader/år sedan, vilket inte har gjorts. Trots
uppmaning och påminnelser är undertecknads bedömning att önskad förbättring inte
sker hos vissa rapportörer. Ett förslag är att myndigheten inte godkänner bristfälliga
rapporteringar, utan hänvisar leverantören att rapportera om enligt medföljande
manual innan rapporten i sin helhet godkänns.

Sammanfattning
Som framgår av rapporten har ej verkställda beslut ökats i sin helhet. Trenden är
dock att antal beslut som ej är verkställda minskar när det avser insatserna
avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse och bostad med
särskild service. Ökningen härleds enkom till insatsen daglig verksamhet. Ej
verkställda beslut som kan kopplas samman med Covid-19 har enligt rapporteringen
minskat markant, endast något enstaka ärende som kan härleds till pandemin.
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Generellt sett har de senaste rapporteringarna för Q1 och Q2 påvisat god effekt av
att handläggarna fortlöpande arbetar med uppföljningar. Fler insatser avslutas då
behov inte längre föreligger samt att gamla beslut som inte har blivit uppföljda på
flera år har omprövats då väsentligt förändrade förhållande föreligger. 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.
Dokumentationsskyldigheten och rapporteringsskyldigheten hos utförarna är fortsatt
ett utvecklingsområde. För att möjliggöra en rättssäker hantering och för att kunna
säkerställa att medborgarnas rätt till insats tillgodoses, förutsätts det att utförarna
rapporterar in löpande till myndigheten när en insats inte verkställs. En åtgärd tordes
kunna vara att kravställa rapporteringen av leverantörerna, vilket idag inte görs.
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Bilaga 1: Ej verkställda beslut LSS, Q2 2022
Antal ej verkställda
beslut
LSS-insats

män

Personlig assistans

kvinnor

Totalt antal pågående Andel ej
beslut 2022-06-30
verkställda
män

kvinnor

män

Orsak till ej verkställt beslut

Resursbrist Resursbrist Den enskilde Annat
Avbrott i
kvinnor ledig bostad personal
tackat nej
skäl verkställighet

1

1

Ledsagarservice

2

1

Kontaktperson
(vuxen)

3

2

Kontaktperson
(barn)

1

1

Avlösarservice

6

Korttidsvistelse

3

Bostad med särskild
service (vuxna)

2

3

Daglig verksamhet

10

7

27

14

Summa

2

1
1

1

1

1

3

5

5

4

2

6

1

1

2

3

1

1

13

4

14

24

15

31

NF DNR 2022/00340

10(11)

Bilaga 2: Ej verkställda Q2, 2022
BeslutsLöpnr Kön
datum
1
Kvinna
2022-01-18
2
Kvinna
3
Pojke
4
Man
5
Man
6
Man
7
Kvinna
8
Pojke
2022-03-01
9
Man
2022-03-24
10
Kvinna
11
Man
12
Kvinna
13
Man
14
Kvinna
15
Kvinna
16
Kvinna
17
Kvinna
18
Pojke
19
Pojke
20
Man
21
Man
22
Man
23
Pojke
24
Pojke
25
Pojke
26
Pojke
2022-02-18
27
Pojke
28
Man
2021-06-15
29
Pojke
2021-11-17
30
Man
31
Pojke
32
Man
2021-11-10
33
Kvinna
2020-03-13
34
Kvinna
2020-10-05
35
Man
2021-02-01

Datum för
avbrott
2020-06-08
2021-05-21
2021-12-16
2021-12-15
2022-01-13
2022-02-20

2021-08-27
2022-01-01
2022-02-18
2021-09-16
2021-12-14
2021-11-26
2021-12-15
2021-12-10
2022-03-30
2022-03-07
2020-02-26
2021-06-09
2021-04-07
2021-12-15
2020-03-06
2021-09-02
2021-05-28

2021-11-17
2021-10-22

Lagrum
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS

Typ av insats LSS
9 § 2 Personlig assistans
9 § 3 Ledsagarservice
9 § 3 Ledsagarservice
9 § 3 Ledsagarservice
9 § 3 Ledsagarservice
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 4 Kontaktperson
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 5 Avlösarservice
9 § 6 Korttidsvistelse
9 § 6 Korttidsvistelse
9 § 6 Korttidsvistelse
9 § 6 Korttidsvistelse
9 § 6 Korttidsvistelse
9 § 6 Korttidsvistelse
9 § 6 Korttidsvistelse
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna

Beslutet
verkställt

Beslutet
avslutat

2022-04-21

2022-04-22

2022-05-31
2022-04-05
2022-06-08
2022-05-02
2022-04-04

2022-04-07
2022-04-21

2022-04-14
2022-06-01
2022-04-21
2022-04-20

2022-04-25
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna

2021-06-04
2021-06-14
2021-05-03
2021-09-27
2021-11-02
2022-03-16
2021-10-20
2022-03-22
2022-03-29
2022-03-08
2022-03-11
2020-06-12
2021-10-26
2020-03-11
2021-10-07
2020-09-29
2021-03-29
2021-06-04
2021-08-02
2021-12-14
2021-11-25
2021-10-08
2022-02-28
2022-03-25
2021-11-29
2022-03-17
2020-05-05
2019-11-20
2022-03-24

LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
LSS
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9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 9 Bostad för vuxna
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet
9 § 10 Daglig verksamhet

2022-05-13
2022-06-01
2022-05-15

2022-04-11
2022-06-23
2022-05-16
2022-05-23
2022-04-13
2022-06-13

