Interpellation från Miljöpartiet de gröna
till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander

Fråga om socialnämndens anmälningsärenden
Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamhet, utveckling och
ekonomiska ställning. Styrelsen ska övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt
sköts lagligt.
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
ger Danderydsbor som inte själva kan tillgodose sina behov rätt till stöd och hjälp från
kommunen. Det är socialnämnden som beslutar om insatser enligt SoL och LSS. Besluten
kan överklagas till förvaltningsdomstol. Såväl socialnämndens beslut som domstolens
avgörande ska verkställas omedelbart. Om så inte sker kan kommunen tvingas betala en
straffavgift. År 2018 fakturerade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommunen
120 000 kr i straffavgift för att socialnämnden inte hade verkställt förvaltningsrättens
avgörande.
Socialnämnden är skyldig att rapportera till IVO när beslut inte har verkställts inom tre
månader. En rapport ska även skickas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
I rapporten till fullmäktige ska socialnämnden redovisa typ av ärende (exempelvis boende,
kontaktperson, korttidsboende, familjehem), hur många ärenden man har, hur länge den
enskilde väntat samt orsaken till att man fått vänta. Syftet med att lämna upplysningar till
fullmäktige om ej verkställda beslut är att fullmäktiga ska få underlag till framtida
handläggning/hantering av eventuella problem med myndighetsutövning. Varken
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har fått dessa
upplysningar från socialnämnden.
Straffavgiften och kommunens rapportskyldighet infördes av riksdagen för att minska
problem med att kommuner inte verkställer sina egna eller domstolars beslut. IVO har i
egenskap av tillsynsmyndighet rapporterat att varken personligt vitesansvar,
sanktionsavgifter eller rapporteringsskyldighet har lyckats råda bot på kommunernas
lagtrots och ovilja att följa kommunala beslut och domstolsavgöranden. Nu ska
Riksrevisionen gå till botten med problemet.
Enligt 5 kap 5§ SoL ska kommunen verka för att äldre utifrån individuella behov ska få
insatser som är förebyggande och rehabiliterande och insatserna skall följas upp. För att
socialnämnden ska kunna fullgöra de uppgifter som lagstiftningen och Danderyds
värdighetsgaranti anger krävs tillräckligt med resurser. År 2012 drogs värdigheten för äldre
ned med 12 mkr i hemtjänstkostnader. År 2014 infördes en värdighetsgaranti utifrån en
plattform som passerat gränsen för värdighet. Det finns en tydlig koppling mellan
hemtjänstens förutsättningar, socialnämndens ej verkställda beslut och kommunstyrelsens
förslag att minska socialnämndens budgetram.
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Ekvationen för fler äldre, färre äldreboendeplatser och färre hemtjänsttimmar går inte ihop.
IVO hade sommaren 2018 51 pågående ärenden från Danderyd. 44 av dessa var inom
äldreomsorgen och övriga inom LSS. Idag finns hos IVO 49 pågående Danderydsärenden.
Lagstiftaren har varit väldigt tydlig gällande SoL och LSS. Att inte följa regelverket kan bli
en rätt dyr historia för kommunen.
Frågor:
1. Hur övervakar kommunstyrelsens ordförande att socialnämndens förvaltning
sköts lagligt?
2. Kommer kommunstyrelsens ordförande att verka för att socialnämndens
rapporter 2019 till fullmäktige och revisorer om ej verkställda beslut innehåller
upplysningar om hur många ärenden man har, typ av ärende, hur länge den
enskilde fått vänta, orsaken till att man fått vänta samt eventuella straffavgifter?
3. Vilken ekonomisk analys har kommunstyrelsens ordförande gjort av att varken
personligt vitesansvar, sanktionsavgifter eller rapporteringsskyldighet har
förhindrat socialnämndens lagtrots? Är det möjligtvis så att en analys visat att
böterna blir lägre än vad kostnaderna hade blivit om Danderydsborna fått den
vård- och omsorg de har rätt till?
4. Vad tror kommunstyrelsens ordförande är grunden till att dessa livskvalitetsbrott
blir genomförbara i kommunens regi.

Danderyd 2019-03-04

Carolin Robson
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