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2013 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna socialnämnden för barn och ungas, nämnden för hälsa och omsorgs samt 
äldrenämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service (LSS) för första kvartalet, enligt bilaga 1 - 3.  

Ärendet 
Socialnämnden för barn och ungas, nämnden för hälsa och omsorg samt äldrenämnden har 
överlämnat rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service (LSS) för första kvartalet 2013. Rapporteringen avser beslut där 
verkställighet inte skett inom 90 dagar.  

I rapporteringen från socialnämnden för barn och unga, bilaga 1, framgår att 13 (fyra flickor 
och nio pojkar) ärenden rapporterats varav fyra är verkställda. Resursbrist i form att det är 
svårt att rekrytera uppdragstagare förekom i sju ärenden och i två ärenden har familjen tackat 
nej till erbjudande. Ett ärende är rapporterats som ej verkställt.  

I rapporteringen från nämnden för hälsa och omsorg, bilaga 2, framgår att 1 738 personer 
beviljats insatser inom SoL och LSS under första kvartalet 2013. Män har beviljats mer än 
dubbelt så många insatser som kvinnor, men i jämförelse med ej verkställda beslut är 
skillnaden något mer än en procentenhet där 3, 5 procent (34st) av männens beslut inte är 
verkställda medan samma siffra för kvinnor är 2 procent (15st).  
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I rapporteringen från äldrenämnden, bilaga 3, framgår att 1 542 personer beviljats insatser 
inom SoL och LSS under första kvartalet 2013. Kvinnor har beviljats fyra gånger så många 
insatser som männen. Gällande ej verkställda beslut var fördelningen 1, 2 procent kvinnor 
(13st) och 1 procent män (5st).  
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