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Nyheter i e-tjänst för rapportering av ej verkställda
beslut
Från och med 1 april 2022 har IVO en ny e-tjänst som ska användas vid rapportering av ej
verkställda beslut. Även e-tjänsten ”Ändring av rapportör” har justerats.
E-tjänsten för rapportering av ej verkställda beslut samt blanketterna som kan laddas ner från
vår hemsida, har fått nytt utseende.
En nyhet som generellt gäller för fritextfälten är att den information ni tidigare har rapporterat
in kommer att vara synlig vid nästkommande rapportering. Fältet kommer dock att vara
gråmarkerat och det kommer inte att vara möjligt att ändra i den. Fyll i den nya informationen
i fältet nedanför. Information behöver endast anges en gång. Är förhållandet exakt detsamma
vid återrapporteringen, behöver det inte upprepas. Vid summeringen ser ni endast den
information som ni lägger till vid just den här rapporteringen. Informationen från den tidigare
rapporteringen finns lagrad hos IVO.
Initialt har samtliga huvudrapportörer under mars 2022 behövt gå in i e-tjänsten för ”Ändra
rapportör” för att ändra rapportörsuppgifter och lägga till de verksamhetsområden som
samtliga rapportörer inom nämnden ska rapportera för. Du som rapportör kommer även att
märka av följande nyheter vid rapporteringen:
Nyheter i flik 1:
Under flik 1 kan du se dina egna rapportörsuppgifter.



Även om dina egna uppgifter finns under denna flik så presenteras de sist i själva
pdf-filen.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning, som tidigare har benämnts som OF,
har nu ändrats till FUNK. Detta är genomgående i e-tjänsterna och i blanketterna.

Nyheter i flik 3:
Under flik 3 finns ett flertal nyheter. Viktigt att notera är att IVO inför ändringar vid
rapporteringen för personer med skyddade personuppgifter.







Om individen har skyddade personuppgifter ska du ange förnamn, efternamn och ett
nummer. Det kan vara det korrekta namnet, det kan också vara något påhittat. Namnen
och numret får ni i kommunen själva konstruera. Ni måste dock ta ansvar för att ni
själva kan identifiera vem uppgifterna avser vid återrapportering och att ni hittar
ärendet hos er i de fall IVO begär in ytterligare uppgifter i ärendet.
Om den enskilda individen inte har svenskt personnummer fyller du i aktuellt
samordningsnummer i samma fält.
Information om att även en anhörig har ett beslut som inte är verkställt är viktigt
för IVO att känna till. Därför finns nu en kryssruta för det. Om individen som du
rapporterar in beslutet för exempelvis har syskon, make/maka/sambo eller barn som
också har beslut som inte är verkställda, kryssar du i denna ruta. Detta gäller i de fall
då det är uppenbart att så är fallet. Rapportör behöver inte leta efter eventuella ärenden
i kommunen.
Inom SoL/IFO och SoL/FUNK har ett nytt val införts. Inriktning för besluten måste
väljas. De val som finns inom IFO är: Barn- och familj, Ekonomiskt bistånd,
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Missbruks- och beroendevård, Socialpsykiatri, Våld i nära relation samt Övrigt. Inom
FUNK finns följande val: Funktionshinderomsorg, Socialpsykiatri och Övrigt. Under
övrigt anges inriktning om inget av de fasta val som finns är tillämpligt.
Inom äldreomsorgen har vissa insatser delats upp. Korttidsboende/växelvård har
blivit två separata insatser. Trygghetslarm har brutits ut från hemtjänstinsatsen, så om
beslutet enbart rör ett trygghetslarm ska du välja Trygghetslarm vid val av insats.
Även inom LSS/FUNK har vissa insatser delats upp. Insatsen 9§6 Korttidsvistelse
utanför det egna hemmet har delats upp så att även vistelseformen ska framgå vid
rapporteringen. En uppdelning har även gjorts av insatsen 9§9 Bostad med särskild
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Insatsen är uppdelad
så att bostadstypen ska framgå.

Nyheter i flik 4:
 Det finns tre huvudsakliga skäl till dröjsmålet. Ett av dessa ska väljas. Under
respektive huvudsakligt skäl finns flera orsaker där en orsak ska väljas. Endast ett
huvudsakligt skäl och en orsak kan anges vid varje rapporteringstillfälle. Dessa kan
dock variera mellan rapporteringstillfällena.
 Det finns fyra fasta alternativ att välja på i de fall den enskilde har tackat nej till en
insats. Därutöver finns valet ”Annat” ifall inget av de fasta alternativen är tillämpliga.
 Om insatsen delvis är verkställd anges datum från när den delvis verkställdes.
Därefter skriver ni i fritext hur verkställigheten har genomförts (exempelvis 2 av 5
dagar eller timmar verkställda). Du kommer inte att kunna ändra det angivna datumet.
Vid återrapportering anger du i stället i fritext när och om graden av verkställighet har
förändrats.
 Sätt ett kryss i rutan om den enskilde har fått någon form av kompenserande insats.
När du sätter ett kryss i rutan kommer ett fält för fritext fram. Påbörja beskrivningen
med datum för när den kompenserande insatsen erbjöds eller verkställdes, beskriv
därefter hur verkställigheten ser ut.
 Ett fält för övriga upplysningar har funnits sedan tidigare men nu är rubriken: Övrigt
som är av vikt för IVO:s handläggning.
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Inloggning
Logga in i e-tjänsterna med mobilt BankID, BankID på dator eller SITHS-kort.

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

Steg 1:
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Steg 2:

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

Steg 5: Ange PIN-kod och logga in.
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Individrapport
Ny rapportering
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. Om något inte stämmer kan
huvudrapportören göra ändringar i e-tjänsten Ändring av rapportör. Kontrollera att dina uppgifter
stämmer. Du väljer sedan om du ska göra en nyrapportering (rapportera ett beslut för första gången)
eller en återrapportering (rapportera ett beslut i ett ärende som rapporterats in tidigare).
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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.

NYTT! Om en anhörig har ett beslut som inte har verkställts, sätt kryss i rutan Ej verkställt beslut för
anhörig finns eller kommer att rapporteras.
NYTT! Om individen har skyddade personuppgifter eller saknar personnummer kryssar du i rutan
Individen har skyddade personuppgifter eller saknar personnummer. Du väljer själv vilket namn
individen har (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, det är det numret du själv sedan ska använda
vid återrapportering, om det behövs. Det är även det numret IVO kommer att hänvisa till om IVO
behöver kontakta kommunen i ärendet.
NYTT! Förändringar har även gjorts vid val av vissa insatser. Inom äldreomsorgen har vissa insatser
delats upp. Korttidsboende/växelvård har blivit två separata insatser. Trygghetslarm har delats upp
från hemtjänstinsatsen, så att om beslutet enbart rör ett trygghetslarm ska du välja Trygghetslarm
vid val av insats.
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Inom individ- och familjeomsorg har vissa förtydliganden i insatserna gjorts.

Inom funktionshinderomsorg/LSS har insatsen 9§6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet delats
upp för att även vistelseformen ska framgå vid rapporteringen. Framgår inte vistelseformen av
beslutet ska det fjärde alternativet väljas, se nedanstående bild. En uppdelning har även gjorts av
insatsen 9§9 bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
Insatsen är uppdelad så att typ av bostad ska framgå. Framgår inte typ av bostad av beslutet ska det
fjärde alternativet väljas, se nedanstående bild.
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NYTT! 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 ej är verkställt, eller om det nu har verkställs eller avslutats
av annan anledning utan att verkställas.
NYTT! 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 även ändras vid nästkommande rapportering om behov finns.

NYTT! 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 väljer. Observera att endast en orsak kan
anges. Även orsak kan ändras vid nästkommande rapportering om behov finns. Se nedan.
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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 ni exempelvis har problem med att
rekrytera handläggare, kontaktperson, sjuksköterska etc. Förklaringen om vad problemet består i
skrivs sedan under Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning.

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.
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Det finns åtta fasta svarsalternativ att välja på när det huvudsakliga skälet är hos den enskilde.
Exempelvis om den enskilde uttryckligen angett och ansökt om att man enbart vill komma till ett
specifikt boende så ska valet ”Har specifika önskemål om....” väljas. Vad det specifika består i skriver
du sedan under Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning. Finns inte önskat val, väljer du ”Annat”
och skriver 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 den
enskilde inte har fått något erbjudanden kan inte svarsalternativet ”Den enskilde har tackat nej – ”
väljas, då är det något av de åtta tidigare svarsalternativen som är tillämpliga. Om något val saknas,
välj ”Annat” och ange orsaken där och skriv ett förtydligande under Övrigt som är av vikt för IVO:s
handläggning.
NYTT! Om insatsen är delvis verkställd, ange datum för detta. I fritextfältet beskriver du hur den
verkställigheten har genomförts (ex. 2 av 5 timmar verkställda).
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NYTT! 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.

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 och skickas då
tillbaka till det du vill ändra. 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 din rapport inskickad till IVO. I det här steget kan du även ladda ner en PDF-fil av rapporten.
Den kan du spara på datorn 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.

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

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.
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Återrapportering
Om beslutet rapporterats till IVO förut 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.
NYTT! Om du rapporterar i ett ärende, som rapporterades in före 1 april 2022 första gången, behöver
du göra nya val i de delar som är nyheter i e-tjänsten. Det kan innebära att du behöver fördjupa dig
mer i ärendet innan du rapporterar så att du har tillgång till alla uppgifter.
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Flik 3. Individuppgifter
Här kontrollerar du att informationen om den enskilda 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 för anhörig, 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.
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Flik 4. Uppgifter om dröjsmålet
Uppgifter om huruvida ärendet gäller ett gynnande beslut eller ett avbrott är låst och förifyllt baserat
på vad som fylldes i vid första rapporteringen. Om något inte stämmer kontakta
ejverkstalldabeslut@ivo.se
Du ska på nytt fylla i om beslutet ej 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 men 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 som vid föregående rapportering. Har du valt nytt huvudsakligt skäl kommer du även att
behöva välja orsak igen.

Det finns som tidigare åtta fasta svarsalternativ att välja på när det huvudsakliga skälet ligger hos den
enskilde. Exempelvis om den enskilde uttryckligen angett och ansökt om att man enbart vill komma
till ett specifikt boende så ska valet ”Har specifika önskemål om....” väljas. Vad det specifika består i
skriver du sedan under Övrigt som är av vikt för IVO:s handläggning. Saknas lämpligt alternativ väljer
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du ”Annat” och anger i fritext vad orsaken är. Du kan även förtydliga ytterligare under Övrigt som är
av vikt för IVO:s handläggning.
Nu 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 den enskilde inte
har fått något erbjudanden då kan inte svarsalternativet ”Den enskilde har tackat nej – ” väljas. Då är
det något av de åtta tidigare svarsalternativen som är tillämpliga. Om något tillämpligt alternativ
saknas, välj ”Annat” och ange orsaken där och skriv ett förtydligande under Övrigt som är av vikt för
IVO:s handläggning.
NYTT! Om insatsen nu delvis har verkställts, anges datum för detta. I fritextfältet beskriver du hur
verkställigheten har genomförts (ex. 2 av 5 timmar verkställda).

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

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.
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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.

NYTT! 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.
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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 för den aktuella fliken och skickas då
tillbaka till det du vill ändra. 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.

Klart
Nu är din rapport inskickad till IVO. I det här steget kan du även ladda ner en PDF-fil av rapporten.
Den kan du spara på datorn 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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Ändring av rapportör
Det är enbart huvudrapportör som kan göra ändringar av rapportörsuppgifter. Om du ser att dina
uppgifter är felaktiga, kontakta din huvudrapportör och be hen ändra uppgifterna. Inloggning i denna
e-tjänst sker på samma sätt som i e-tjänsten för inrapportering av ej verkställda beslut.
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 har ni fått ange när ni anmälde er till att
rapportera via e-tjänst för första gången. Om ändringar skett eller om något inte stämmer kontakta
ejverkstalldabeslut@ivo.se

Flik 2. Rapportörsuppgifter
Här ser du dina egna rapportörsuppgifter. Om något inte stämmer kan du ändra detta i flik 3.
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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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Förklaring av begrepp
Huvudrapportör
Huvudrapportören kan rapportera in ej verkställda beslut och lägga till, ändra uppgifter för eller
avanmäla andra rapportörer och huvudrapportörer. En nämnd kan ha en eller flera
huvudrapportörer.
Rapportör
Rapportören kan rapportera in ej verkställda beslut. En nämnd kan ha en eller flera rapportörer.
Ny rapportering
Den första individrapporten som skickas avseende ett ej verkställt beslut till IVO. Denna
individrapport öppnar ett ärende i IVO:s handläggningssystem.
Återrapportering
När du rapporterar ett ej verkställt beslut som redan tidigare rapporterats in till IVO. Denna rapport
går automatiskt in i det ärende som den första rapporten öppnade.
Observera att rapportering ska ske en gång per rapporteringsperiod tills kommunen har verkställt
eller avslutat beslutet av annan anledning.

Vid frågor kontakta ejverkstalldabeslut@ivo.se

