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 Ansökan om utdömande av särskild avgift 

Sammanfattning 
Socialnämnden har till Inspektionen för vård och omsorg, IVO rapporterat ett ej verkställt 
beslut för kvartal 1, år 2021, gällande insatsen 9 § 3 Ledsagarservice enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. 

IVO ansöker hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift med 31 700 kronor. 

Summan beräknas dels för den tid som oskälig väntetid varat, dels på den summa som 
kommunen uppgett som beräknad kostnad per månad för insatsen som ej blivit utförd samt 
med ett tillägg av en repressiv del som beräknas till 25 procent av kommunens 
kostnadsbesparing.  

Datum för det gynnande beslutet var 2020-12-16. Rapportering sker därefter varje kvartal fram 
till att insatsen verkställs. Insatsen verkställdes 2022-03-16. 

Den 24 augusti 2021 beslutade socialnämnden om yttrande till IVO, enligt begäran från IVO. 
Skälen till fördröjning var bland annat kommunledningens direktiv. Att i avvaktan på fortsatt 
utveckling av Corona pandemin, i möjligaste mån undvika fysiska möten för att minska 
smittspridning. Bristande resurser var ytterligare en orsak till fördröjning av verkställighet. 
Den beräknade kostnaden för insatsen ledsagarservice var ca 2 600 kronor per månad. 

IVO gör bedömningen att oskäligt dröjsmål har uppstått i ärende där en ungdom blivit beviljad 
insats i form av ledsagarservice. Syftet med insatsen var att ungdomen skulle bryta sin sociala 
isolering genom att få stöd i aktiviteter utanför hemmet och delta i samhällslivet. IVO bedömer 
att det oskäliga dröjsmålet uppstod efter fem månader från datum för beslutet och i denna 
bedömning har IVO tagit viss hänsyn till delar av dröjsmålet som relaterat till covid-19. IVO 
skriver vidare i sin ansökan till förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift att i 
inkomna handlingar återfinns endast en journalanteckning, den 23 april 2021. 

IVO konstaterar att det finns otydliga och motstridiga uppgifter samt att det till stor del saknas 
dokumentation i ärendet. IVO finner därmed inte styrkt att kommunen arbetat med att 
verkställa ungdomens beslut.  

Från förvaltningsrätten inkommer ett föreläggande, om ett skriftligt svar på den ansökan som 
Avdelning sydöst, Inspektionen för vård och omsorg har lämnat in. I det skriftliga svaret till 
domstolen meddela om kommunen går med på eller motsätter sig, det som begärs i ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-23 
Brev till förvaltningsrätten 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut är att i brev meddela förvaltningsrätten att nämnden 
accepterar IVO:s begäran i ansökan.  

Heléne Backman Carlsson 
SAS/Kvalitetssamordnare 
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Förvaltningsrätten i Jönköping 
Box 2201 
550 02 JÖNKÖPING 

Herrljunga kommun 
Målnummer 4255-22 

Socialnämnden accepterar Inspektionen för vård och omsorgs begäran i ansökan om 
utdömande av särskild avgift och har inget ytterligare att erinra. 

Bilaga 
Socialnämndsprotokoll 2022-09-27 

Heléne Backman Carlsson 
SAS/Kvalitetssamordnare 

0513-171 59 
helene.backman-carlsson@herrljunga,se 
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