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Inledning 
Alla som vistas eller bor i en kommun har rätt att hos den kommunala socialtjänsten ansöka om bistånd 

enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS och få sin sak prövad och avgjord genom ett formellt beslut. Eftersom bistånd 

och insatser enligt SoL och LSS bygger på frivillighet från den enskildes sida kan detta bara komma ifråga 

om den enskilde ansökt om hjälpen eller samtyckt till ett erbjudande om bistånd.  

Beslut om bistånd enligt SoL eller insats enligt LSS gäller omedelbart 1. Det innebär att beslut om bistånd 

eller insats också ska verkställas direkt. I praktiken måste kommunen få skäligt tid att verkställa beslutet 

sedan behovet av stöd och bistånd blivit känt 2. Det är alltid den beslutande nämnden som har ansvaret 

för att den enskilde verkligen får det bistånd som har beviljats, även om kommunen överlåtit 

verkställigheten åt någon annan aktör3.   

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller insats enligt 9 § 

LSS, som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden, ska åläggas att betala en särskild 

avgift. Det samma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet/insatsen 

efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits 4. Det finns inte någon fastställd skälig tid för 

bistånd/insats utan det är bedömningar som IVO gör i det enskilda fallet. 

Det är IVO:s uppgift att bedöma om biståndet/insatsen verkställts inom skälig tid eller om dröjsmålet 

varit oskäligt till någon del. Det är även IVO:s uppgift att ansöka om särskild avgift om bedömningen är 

att dröjsmålet varit oskäligt. För att kunna göra denna bedömning har kommunen en skyldighet att 

rapportera in uppgifter om samtliga beslut som inte verkställts inom tre månader. Ansökan skickas till 

den förvaltningsrätt vars krets kommunen tillhör. Det är domstolen som avgör om kommunen ska betala 

en särskild avgift, som tillfaller staten. 

 

Syfte 
Syftet med kommunens rapportering av ej verkställda beslut är att IVO ska få in underlag för de insatser 

som inte är verkställda inom tre månader för att kontrollera och göra en bedömning av om oskäligt 

dröjsmål föreligger. 

 

IVO har fyra rapporteringsperioder under året: 1-31 januari, 1-30 april, 1 juli-31 augusti och 1-31 

oktober. När en enskild har väntat tre månader på sin insats ska kommunen rapportera in beslutet i 

kommande rapporteringsperiod. Därefter ska en återrapportering göras vid varje rapporteringsperiod 

tills beslutet är verkställt eller avslutat av någon annan anledning i kommunen. Annan anledning kan 

exempelvis vara att den enskilde drar tillbaka sin ansökan, att behovet har upphört eller att annan insats 

beviljats som bättre motsvarar behoven. Så snart ett beslut blir verkställt eller avslutat ska detta 

rapporteras in, även mellan rapporteringsperioderna. 

                                                           
1 16 kap. 3 § andra socialtjänstlagen (2001:453) samt 27 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
2 Prop. 2005/06:115 och prop. 2007/08:43. 
3 Prop. 2005/06:115. 
4 16 kap. 6 a § SoL och 28 a § LSS. 
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Övergripande information 
Behörighet 

För att kunna rapportera ej verkställda beslut via e-tjänsten ”Individrapport” krävs att man är 

registrerad som huvudrapportör/rapportör.  

Om nämnden saknar huvudrapportör behöver en skriftlig anmälan skickas till IVO och detta görs på 

blankett som finns på hemsidan. 

Därefter kan huvudrapportören själv lägga till fler personer som ska rapportera och detta görs via e-

tjänsten ”Ändra rapportör”. Någon skriftlig anmälan på blankett behöver då inte skickas till IVO. 

Nämndens ansvar 

IVO rekommenderar att nämnden utser minst två personer som rapporterar. Detta för att minska 

sårbarheten vid rapportering. Nämnden avgör hur många personer totalt som ska rapportera samt deras 

behörighet – huvudrapportör alternativt rapportör.  

Rapportör/huvudrapportör 

Skillnaden mellan dessa behörigheter är att det enbart är huvudrapportören som har tillgång till e-

tjänsten ”Ändra rapportör”. 

Huvudrapportörens uppgift 

-Registrera nya personer som ska rapportera. 

-Ta bort personer som inte längre ska rapportera.  

-Uppdatera rapportörsuppgifterna som t ex telefonnummer, verksamhetsområde. 

-Informera IVO angående förändringar i nämndorganisation eller om namnet på nämnden inte är 

korrekt. 

Observera att det är viktigt att personer som inte längre rapporterar beslut skyndsamt tas bort från e-

tjänsten med anledning av de känsliga personuppgifter som hanteras i samband med rapporteringen. 

Om man är registrerad som huvudrapportör/rapportör har man genom inloggningen med mobilt Bank 

ID möjlighet att gå in via e-tjänsten även om man inte har uppdraget kvar.  

 

Kom igång 

Så hittar du e-tjänsten 
E-tjänsterna och information hittar du här. 

Uppstart 
Varje rapportör behöver e-legitimation (BankID/Mobilt BankID eller SITHS*) och en klientprogramvara 

med ett säkerhetsprogram. 

*) SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet kan bland 

annat användas till säker inloggning i olika IT-system, som e-legitimation för både personliga och 

företagsspecifika ändamål och för inpasseringskontroll. 

Systemkrav 

- Chrome, Firefox, Safari, Edge eller någon av de två senaste versionerna av Internet Explorer 

- Java Script 

- Klientprogramvara för e-legitimation 

- Pdf-läsare 

https://ivo.se/yrkesverksamma/for-kommuner-och-regioner/evb-enligt-sol-och-lss/e-tjanst-och-blanketter/
https://install.bankid.com/
https://install.bankid.com/
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Inloggning 
Logga in i e-tjänsterna med mobilt BankID, BankID på dator eller SITHS-kort. 

 

 

Följ stegen nedan för att logga in med SITHS-kort: 

Steg 1: 

 

Steg 2: 
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Steg 3: Klicka på fler alternativ för att välja certifik
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Steg 4: Välj certifikatet SITHS personnummer.

 

 

Steg 5: Ange PIN-kod och logga in. 

 

Rapportering i ”e-tjänst Individrapport” 

Rapportering av nytt ärende 
När en enskild har väntat tre månader på sin insats ska kommunen rapportera in beslutet i kommande 

rapporteringsperiod. Så snart ett beslut blir verkställt eller avslutas ska det rapporteras in, även om det 

inträffar mellan rapporteringsperioderna. 

Flik 1: Inledning 

Här ser du vilken nämnd du rapporterar för. Om du är rapportör för flera nämnder är det här du väljer 

vilken av dessa du ska rapportera för. Du väljer också vilket verksamhetsområde som du ska rapportera 

för. Väljer du inte verksamhetsområde kommer du inte vidare i rapporteringen. 

Du klickar dig vidare genom att använda Framåt och Bakåt-knapparna eller genom att klicka på de 

numrerade flikarna.  
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Flik 2: Rapportörsuppgifter och rapportering 

Genom att klicka på Mina uppgifter ser du dina rapportörsuppgifter. Kontrollera att dina uppgifter 

stämmer. Om något inte stämmer kan huvudrapportören göra ändringar i e-tjänsten Ändring av 

rapportör. Du väljer sedan om du ska göra en nyrapportering (rapportera ett beslut för första gången) 

eller en återrapportering (uppdatera tidigare inrapporterat beslut).  

 

 

Flik 3: Individuppgifter 

Här fyller du i förnamn, efternamn och personnummer på individen som beslutet gäller. Du väljer typ av 

bistånd eller insats, aktuellt verksamhetsområde är förvalt enligt valet du gjorde i flik 1. 
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Om en anhörig (make/maka/barn/syskon som delar hushåll) har ett beslut som inte har verkställts, sätt 

kryss i rutan Ej verkställt beslut för anhörig finns eller kommer att rapporteras. 

Om individen har skyddade personuppgifter eller saknar personnummer kryssar du i rutan. Du väljer 

själv vilket namn som ska anges (kan vara helt fiktivt), därefter fyller du i samordningsnummer eller 

motsvarande. Här kan du ange en kombination av siffror och bokstäver. Observera dock att det är 

viktigt att du själv har kontroll på det namn och nummer du skriver in eftersom dessa uppgifter 

används vid en eventuell återrapportering. Det är även dessa uppgifter som IVO kommer att hänvisa till 

vid eventuell kontakt med nämnden.  

 

Observera att vid val av insatserna 9 § 6 och 9 § 9 LSS ska rapportering göras i enlighet med beslutet. Det 

vill säga om formen för insatsen är känd – ska rätt form väljas här. Om formen inte är känd, väljs 

alternativet 9 § 6 Korttidsvistelse (väljs ENDAST om form för korttidsvistelsen inte är känd) alternativt 9 

§ 9 Bostad vuxna (väljs ENDAST om form för bostad inte är känd). 
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Du som rapporterar in beslut för verksamhetsområde SoL FUNK eller SoL IFO behöver välja inriktning för 

beslutet. Om inget av de fasta alternativen är tillämpliga, välj Övrigt och ange inriktningen i fritext, se 

nedan.  
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Flik 4: Uppgifter om dröjsmålet  

Här fyller du i uppgifter om dröjsmålet. Du väljer om det gäller ett gynnande beslut som inte verkställts 

inom tre månader eller om det gäller ett avbrott i verkställighet där beslutet inte verkställts på nytt inom 

tre månader. 

Du anger också om beslutet fortfarande inte är verkställt, har verkställts eller om det har avslutats av 

annan anledning.   

Det finns tre huvudsakliga skäl till dröjsmålet för det ej verkställda beslutet eller till avbrottet i pågående 

insats. Välj ett av dessa. Observera att endast ett huvudsakligt skäl kan anges. Det huvudsakliga skälet 

kan ändras vid nästkommande rapportering om behov finns. 

 

 

 

Efter detta val kommer du att behöva fylla i orsak till dröjsmålet. I fältet som dyker upp får du olika 

alternativ beroende på vilket huvudsakligt skäl du valt. Observera att endast en orsak kan anges. Orsak 

kan ändras vid nästkommande rapportering om behov finns. Se nedan.  
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Huvudsakligt skäl och orsak 

 

Hos kommunen: Det finns sex fasta svarsalternativ att välja på när det huvudsakliga skälet är hos 

kommunen. En orsak är till exempel ”Personalrelaterade skäl”, denna ska väljas i de fall problem finns 

med tex. att rekrytera handläggare, kontaktperson, sjuksköterska etc. Förklaringen om vad problemet 

består i skrivs sedan under Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning.  

  

 

Utanför kommunen: Det finns fyra fasta svarsalternativ att välja på när det huvudsakliga skälet är  

utanför kommunen. Är inte någon av dessa tillämplig, välj då Annat och skriv i fritextfältet vad orsaken 

är. Du kan sedan också förtydliga ytterligare under Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning.  

 

 

 

Hos den enskilde: Det finns åtta fasta svarsalternativ att välja på när det huvudsakliga skälet är hos den 

enskilde. Exempelvis om den enskilde uttryckligen angett att man enbart vill komma till ett specifikt 
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boende så ska valet Har specifika önskemål om.... väljas. Vad det specifika önskemålet består i skriver du 

sedan under Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning. Saknas lämpligt alternativ väljer du Annat och 

anger i fritext vad orsaken är. Du kan även förtydliga ytterligare under Övrigt som är av vikt för IVO:s 

handläggning. 

Det finns fyra fasta svarsalternativ samt Annat i de fall den enskilde tackar nej till en insats. Dessa val 

innebär att den enskilde har fått ett erbjudande och då måste ett datum för det anges. Om något 

passande svarsalternativ saknas, välj Annat och skriv ett förtydligande under Ange innebörden av annan 

orsak. Du kan även förtydliga ytterligare under Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning.  
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Det är enbart när den enskilde har fått ett erbjudande som svarsalternativet Den enskilde har tackat nej 

kan väljas. 

Om insatsen är delvis verkställd, ange datum för detta. I fritextfältet beskriver du hur verkställigheten 

har genomförts (ex. 2 av 5 timmar verkställda). 

  
 

Ange om personen har erbjudits kompenserande insats under dröjsmålet. I fritext anger du hur 

insatsen har kompenserats (ex. utökad hemtjänst med xx timmar). Inled fritexten med att ange från 

vilket datum den kompenserande insatsen verkställdes. 
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Glöm inte att ange information i Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning. Där finns möjlighet att 

beskriva vad som hänt i ärendet under dröjsmålet. Informationen underlättar IVO:s handläggning och 

bedömning av ärendet. Vid otillräcklig information kan IVO behöva inhämta yttrande och andra 

handlingar från kommunen.  

 

 

Här finns också en ruta att kryssa i om dröjsmålet under någon period varit relaterat till Covid-19. 
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Flik 5: Summering 

Här har du möjlighet att granska din rapport innan du skickar in den. Kontrollera noga att allt stämmer. 

Om du upptäcker felaktigheter kan du klicka på Ändra i den aktuella fliken. Du kommer då tillbaka till de 

felaktiga uppgifterna och kan ändra dessa. Det går också bra att gå tillbaka via de numrerade flikarna. 

 

När du är klar, klickar du på Skicka. Systemet säger till om du har glömt att fylla i något. 
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Klart 

Nu är individrapporten inskickad till IVO. I det här steget kan du även ladda ner en PDF-fil av 

individrapporten. Den kan du ladda ner eller skriva ut.  

 

Observera att det enbart är i detta läge som du kan spara ner eller skriva ut PDF-filen, det går inte att 

återvända hit.  

 

 

 

 

  

Här kan du öppna en 
PDF-fil av rapporten för 
att spara eller skriva ut.

Klicka på avsluta för 
att komma tillbaka 
till IVO.se

Klicka här om du har 
fler rapporter att 
skicka in från samma 
verksamhetsområde.

Klicka här om du har fler 
rapporter att skicka in men 
vill byta nämnd och/eller 
verksamhetsområde.
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Återrapportering i pågående ärende 
En återrapportering ska göras vid varje rapporteringsperiod tills beslutet är verkställt eller avslutat av 

annan anledning i kommunen. Annan anledning kan exempelvis vara att den enskilde drar tillbaka sin 

ansökan, att behovet har upphört eller att annan insats beviljats som bättre motsvarar behoven. Så 

snart ett beslut blir verkställt eller avslutas ska det rapporteras in, även om det inträffar mellan 

rapporteringsperioderna. 

Om beslutet rapporterats till IVO tidigare ska det finnas i listan för återrapporteringar. Du får fram listan 

för återrapportering genom att du svarar Nej på frågan om du vill göra en nyrapportering i flik 2,  

Rapportering. När ett beslut rapporterats in som avslutat eller verkställt finns det inte kvar i listan. 

Du kan antingen leta upp beslutet i rullistan eller använda sökfältet. Det går att söka på individens 

personnummer, namn, typ av insats eller verksamhetsområde. Om du har använt sökfältet och vill få 

fram listan igen, raderar du all text i sökfältet och klickar på Sök. Det datum som visas efter respektive 

person inom parentes är datum för beslut eller datum för avbrott i verkställighet. Datum med fet stil 

visar senaste rapporteringstillfället. 

När du har återrapporterat ett ej verkställt beslut, kommer det att hamna i listan Redan rapporterade. 
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Flik 3: Individuppgifter 

Här kontrollerar du att informationen om individen stämmer. Informationen är låst och förifylld baserat 

på vad som angavs vid första rapporteringen. Om något inte stämmer kontakta 

ejverkstalldabeslut@ivo.se 

Om det vid återrapportering finns ett ej verkställt beslut även för anhörig till den enskilde, kryssa i rutan 

Ej verkställt beslut för anhörig finns eller kommer att rapporteras.  

Den inriktning och den insats som är vald vid den första rapporteringen av beslutet kommer att framgå 

här och dessa går inte att ändra. 

 

 

 

Flik 4: Uppgifter om dröjsmålet 

De fält som är låsta och som innehåller uppgifter från tidigare rapportering går inte att ändra. Om något 

inte stämmer kontakta ejverkstalldabeslut@ivo.se  

Du ska på nytt fylla i om beslutet inte är verkställt, har verkställts eller avslutats utan att verkställas. Det 

huvudsakliga skälet och den orsak som rapporterades in vid föregående rapportering ligger för omval. 

Om inga förändringar skett behöver inga nya val göras. Om huvudsakligt skäl har förändrats sedan 

tidigare rapportering är det här du ska göra ett nytt val.  

 

Om orsaken till att beslutet inte har blivit verkställt har förändrats sedan föregående rapportering har 

du möjlighet att välja ny orsak här. I fältet som visas får du olika alternativ. Alternativen är desamma 

mailto:ejverkstalldabeslut@ivo.se
mailto:ejverkstalldabeslut@ivo.se
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som vid föregående rapportering. Har du valt nytt huvudsakligt skäl kommer du även att behöva välja 

orsak igen.  

Hos den enskilde: Det finns åtta fasta svarsalternativ att välja på när det huvudsakliga skälet är hos den 

enskilde. Exempelvis om den enskilde uttryckligen angett att man enbart vill komma till ett specifikt 

boende så ska valet Har specifika önskemål om.... väljas. Vad det specifika önskemålet består i skriver du 

sedan under Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning. Saknas lämpligt alternativ väljer du Annat och 

anger i fritext vad orsaken är. Du kan även förtydliga ytterligare under Övrigt som är av vikt för IVO:s 

handläggning. 

Under perioden kanske den enskilde har fått ett konkret erbjudande om verkställighet men tackat nej. 

Det finns fyra fasta svarsalternativ samt Annat i de fall den enskilde tackar nej till en insats. Dessa val 

innebär att den enskilde har fått ett erbjudande och då måste ett datum för det anges. Om något 

passande svarsalternativ saknas, välj Annat och skriv ett förtydligande under Ange innebörden av annan 

orsak. Du kan även förtydliga ytterligare under Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning. 

 

 



20 
 

 

Det är enbart när den enskilde har fått ett erbjudande som svarsalternativet Den enskilde har tackat nej 

kan väljas. 

 

Om insatsen nu delvis har verkställts, anges datum för detta. I fritextfältet beskriver du hur 

verkställigheten har genomförts (ex. 2 av 5 timmar verkställda). 

  
 

Om den enskilde har blivit erbjuden kompenserande insats under dröjsmålet anges det här. I 

fritextfältet anger du hur insatsen har kompenserats (ex. utökad hemtjänst med xx timmar). Inled 

fritexten med att ange från vilket datum den kompenserande insatsen verkställdes. 
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Glöm inte att fylla i rutan Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning. Där finns möjlighet att beskriva 

vad som hänt i ärendet under dröjsmålet. Informationen underlättar IVO:s handläggning och bedömning 

av ärendet. Vid otillräcklig information kan IVO behöva inhämta yttrande och andra handlingar från 

kommunen.  

 

Här finns också en ruta att kryssa i om dröjsmålet under någon period varit relaterat till Covid-19.  

Om du valt det vid tidigare rapportering framgår här att dröjsmålet under någon period varit relaterat 

till Covid-19. Denna inrapporterade uppgift går inte att ändra.  

 

Om du tidigare fyllt i fritextfälten om delvis verkställighet, kompenserande insats eller angett övrig 

information är dessa läsbara vid återrapportering i de gråmarkerade fälten. Om förändringar skett efter 

föregående rapportering av graden av verkställighet eller vid kompenserande insats eller om ny 

information finns att rapportera, anger du det i fälten under respektive gråmarkerade fält: Komplettera 

med ytterligare information, om förändringar skett efter senaste rapportering. Informationen 

underlättar IVO:s handläggning. Vid otillräcklig information kan IVO behöva inhämta yttrande och andra 

handlingar från kommunen.  

 



22 
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Flik 5: Summering 

Här har du möjlighet att granska din rapport innan du skickar in den. Kontrollera noga att allt stämmer. 

Om du upptäcker felaktigheter kan du klicka på Ändra i den aktuella fliken. Du kommer då tillbaka till de 

felaktiga uppgifterna och kan ändra dessa. Det går också bra att gå tillbaka via de numrerade flikarna. 

 

 

Klart 

Nu är individrapporten inskickad till IVO. I det här steget kan du även ladda ner en PDF-fil av 

individrapporten. Den kan du ladda ner eller skriva ut.  

 

Observera att det enbart är i detta läge som du kan spara ner eller skriva ut PDF-filen, det går inte att 

återvända hit.  
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E-tjänst ändra rapportör 
Det är enbart huvudrapportörer som kan göra ändringar av rapportörsuppgifter. Om du ser att dina 

uppgifter är felaktiga, kontakta huvudrapportören för nämnden och be hen ändra uppgifterna. 

Huvudrapportören måste då logga in i e-tjänsten Ändra rapportör. Inloggning i denna e-tjänst sker på 

samma sätt som i e-tjänsten för inrapportering av ej verkställda beslut. Nedan finner du en beskrivning 

av hur denna e-tjänst fungerar.  

Flik 1. Inledning 

Välj nämnden du vill göra ändringar för. Om du är huvudrapportör för endast en nämnd är denna redan 

förvald. När du väljer nämnd ser du vilka verksamhetsområden som är knutna till nämnden. De 

verksamhetsområden som nämnden rapporterar för finns registrerade sedan uppstart. Om ändringar 

skett eller om något inte stämmer kontakta ejverkstalldabeslut@ivo.se 

 

Här kan du öppna en 
PDF-fil av rapporten för 
att spara eller skriva ut.

Klicka på avsluta för 
att komma tillbaka 
till IVO.se

Klicka här om du har 
fler rapporter att 
skicka in från samma 
verksamhetsområde.

Klicka här om du har fler 
rapporter att skicka in men 
vill byta nämnd och/eller 
verksamhetsområde.

mailto:ejverkstalldabeslut@ivo.se
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Flik 2. Rapportörsuppgifter 

Här ser du dina egna rapportörsuppgifter. Om något inte stämmer kan du ändra detta i flik 3.

 

 

Flik 3. Rapportör  

Här ser du en lista på de rapportörer som finns inlagda för den aktuella nämnden. Du kan välja att göra 

ändringar i uppgifterna hos en befintlig rapportör. När du markerar en rapportör ser du uppgifter om 

rapportörens telefonnummer och e-postadress. Om du vill ändra någon uppgift klickar du i ringen vid 

rapportörens namn och sedan Ändring av uppgifter till befintlig rapportör. Här kan du tex. ändra 

verksamhetsområden som rapportören ska rapportera för eller om statusen ska ändras (från tex. 

Rapportör till Huvudrapportör) och kontaktuppgifter.  

Du kan även välja att lägga till en ny rapportör eller avanmäla en befintlig rapportör. Om du vill lägga 

till en ny rapportör kryssar du i Ny rapportör och fyller i rapportörens uppgifter. Om du vill avanmäla en 

rapportör kryssar du först i ringen vid rapportörens namn och sedan Avanmälan rapportör. Observera 

att om du är den enda huvudrapportören för din nämnd och inte ska rapportera längre behöver du lägga 

till en ny huvudrapportör som sedan kan avanmäla dig.  

När du är klar glöm inte att klicka på Skicka för att dina ändringar ska sparas. 
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Kontaktuppgifter 
Vid frågor som rör ej verkställda beslut kan du kontakta oss via ejverkstalldabeslut@ivo.se  

mailto:ejverkstalldabeslut@ivo.se
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