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Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1
år 2019
Omvårdnadsnämnden är skyldig att kvartalsvis anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) inte
har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska på motsvarande
sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom
tre månader.
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid skall IVO
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Innan beslut
fattas om utdömande av särskild avgift får nämnden yttra sig om skälen till
dröjsmålet med att verkställa insatsen.
I rapporteringen för kvartal 1 2019 har 32 ärenden avslutats. Dessa är
rapporterade beslut som har verkställts, beslut som inte rapporterats tidigare
och har blivit verkställda i samma rapporteringsperiod till IVO och viss del är
ärenden där kund har återtagit ansökan. För närvarande finns det inget
pågående tillsynsärende gällande utdömande av särskild avgift.
Sammanställning av kvarstående ej verkställda beslut följer av tabellerna
nedan:

Ej verkställda beslut för bistånd enligt socialtjänstlagen - för
kunder över 65 år, Välfärd Gävle

Kvartal

Typ av bistånd

1
(2019)

Vård och
omsorgsboen
de

Kvarstående ej
verkställda beslut
vid
kvartalets utgång
7

Kommentar: Ett av besluten handlar om person som söker sig till en specifik
boendeenhet i Gävle kommun, fyra beslut rör personer som fått erbjudanden
men tackat nej, två beslut ej verkställda till följd av resursbrist i form av
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avsaknad av lämplig bostad (en av dessa har beslut verkställt i annan
kommun).

Ej verkställda beslut för bistånd enligt socialtjänstlagen - för
kunder under 65 år, Välfärd Gävle

Kvartal

Typ av bistånd

1
(2019)

Vård och
omsorgsboen
de

Kvarstående ej
verkställda beslut
vid
kvartalets utgång
1

Kommentar: Beslutet ej verkställt till följd av resursbrist i form av avsaknad av
lämplig bostad (har beslut verkställt i annan kommun).
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