SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-26

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 315

Dnr KS 2022/01087-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
30 juni 2022
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och
familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med
juni 2022 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individoch familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal april till och med
juni 2022.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2022
anmäls och läggs till handlingarna.
Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut,
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Individ- och familjenämnden
Äldrenämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Diarienr

2022-09-08

KS 2022/01087- 1.6.2

Kommunstyrelsen
Claes Danielsson
Epost: claes.danielsson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Individ- och familjenämnden
Äldrenämnden

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL per den 30 juni 2022
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och
familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med
juni 2022 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individoch familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal april till och med
juni 2022.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2022
anmäls och läggs till handlingarna.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.

VÄSTERÅS STAD

Datum

Diarienr

Sida

2022-09-30

KS 2022/010871.6.2

2 (2)

Hållbar utveckling
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.
Helene Öhrling

Pia Svennerholm Moberg

Stadsdirektör

Administrativ chef

VÄSTERÅS STAD

Individ- och familjenämnden

§ 147

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-25

Dnr IFN 2022/00151-1.6.2

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per
den 30 juni 2022
Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av rapporteringen av ej verkställda
beslut per den 30 juni 2022 och lägger den till handlingarna samt överlämnar
den till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

2022-08-22

Individ- och familjeförvaltningen

IFN 2022/00151

Individ- och familjenämnden

Icke verkställda beslut under Kvartal 2 (2022-04-01 till 2022-06-30)
Verksamhet: Barn och ungdom 1, Maria Öberg
Antal icke verkställda beslut: 1
Verksamhet: Barn och ungdom 2, Alexandra Lorenzson
Antal icke verkställda beslut: 2
Verksamhet: Barn och ungdom 3, Johan Hillman
Antal icke verkställda beslut: 0
Verksamhet: Bostadssociala enheten, Kajsa Sahlin
Antal icke verkställda beslut:
Verksamhet: Enheten för vuxna med missbruk, Minna Kuosmanen
Antal icke verkställda beslut: 13
Verksamhet: Enheten för stöd och skydd, VIR Barn, Emeli Lanninge
Antal icke verkställda beslut: 0
Verksamhet: Enheten för stöd och skydd, VIR Vuxen, Susanne Sandkvist
Antal icke verkställda beslut: 0

2

Socialkontor Barn och ungdom
1
Nr Kön

Beslutsdatum Typ av bistånd

1

220209

P

Kontaktfamil

Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten
Rutin har efterföljts och anmälan om behov av kontaktfamilj har
skickats i enlighet med den. Det har funnits ett förslag och ett förmöte
har hållits med familj. Kontaktfamiljen tackade dock nej av personliga
skäl. Nytt förslag finns och förmöte är inbokat till 220811 då
kontaktfamiljen är bortrest över sommaren. Förhoppningen är att
beslutet verkställs inom kort.

Vad har erbjudits under tiden

Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten
I mars fanns två tilltänkta kontaktfamiljer, i maj tackade dock båda två
nej till uppdraget. Det finns nu en ny familj som man utreder som
kontaktfamilj till pojken. De har fått hans problematik beskrivet för sig
och säger att de är intresserade.
Rutinen att meddela familjehemsenheten om beslutet har inte följts,
varför rekryteringen påbörjades först 220630.

Vad har erbjudits under tiden

Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten

Vad har erbjudits under tiden

Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten

Vad har erbjudits under tiden

Socialkontor Barn och ungdom
2
Nr Kön

Beslutsdatum Typ av bistånd

1

P

220126

Kontaktfamilj

2

P

220218

Kontaktperson

Familjebehandling
Familjebehandling

Socialkontor Barn och ungdom
3
Nr Kön

Beslutsdatum Typ av bistånd

Inget att rapportera.

Bostadssociala enheten
Nr Kön

Beslutsdatum Typ av bistånd

Inget att rapportera.

3

Enheten för vuxna med missbruk
Nr Kön

Beslutsdatum Typ av bistånd

1

210209

2

M

M

210803

Bostad Först

Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3
månader varför det inte varit möjligt att verkställa.

Boende

Ej varit möjligt att verkställa då det krävs vissa förutsättningar för
kunna säkerställa säkerheten på boendet som den enskilde ännu ej
gått med på.

3

K

210921

Bostad Först

4

M

211119

Boende

5

M

211215

Boende

6

7

8

9

K

M

M

M

10 K

221213

220131

220216

Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3
månader varför det inte varit möjligt att verkställa.
Avbrott i verkställighet. Bodde på boende 220207-220316. Utskriven
pga brutit mot boendets regler. Återuppsatt i kö till boende
Ej funnits ledig boendeplats inom 3 månader varför det inte varit
möjligt att verkställa.

Bostad Först

Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3
månader varför det inte varit möjligt att verkställa.

Kontaktperson

Den enskilde vill avvakta till september 2022 då han önskar specifik
kontaktperson

Socialt kontrakt

Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3
månader varför det inte varit möjligt att verkställa.

220224

Boende

220303

Boende

Ej gått att verkställa då det krävs drogfrihet för att flytta in.
Erbjöds plats 220512 men var inte redo. Behov av inneliggande
abstinensbehandling innan verkställighet.

Vad har erbjudits under tiden
Beviljad boende med särskild service sedan 210629
Den enskilde har informerats om men är ej
intresserad av tillfälliga lösningar i avvaktan på en
ledig plats.
Den enskilde har informerats om men är ej
intresserad av tillfälliga lösningar i avvaktan på en
ledig plats.

Beviljad stöd- och motivationsboende sedan
220225.
Har pågående insatser och annat stöd i avvaktan på
KP
Beviljad stöd- och motivationsboende sedan
171024. Undersöks lägenhet med inflytt 220901
Erbjuden plats på stöd- och motivationsboende
220315 men lämnade inget negativt drogtest och
därmed inte inflytt möjlig. Avvaktar nytt erbjudande
om plats.
Har erbjudit plats men enskild inte redo.

4

11 M

220315

Öppenvård

12 K

220317

Boende

13 M

220323

Bostad Först

Beviljades insats men har därefter bokat om tider för
informationsträffar på verksamheten och därmed inte varit möjligt att
planera för påbörjadet av insatsen.
Ej funnits ledig boendeplats inom 3 månader varför det inte varit
möjligt att verkställa.
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3
månader varför det inte varit möjligt att verkställa.

Enheten för stöd och skydd, VIR-barn
Inget att rapportera.

Enheten för stöd och skydd, VIR Vuxen
Inget att rapportera.

Beviljad boende med särskild service sedan 170821

x

1

2022-08-22
Individ- och familjeförvaltningen
Magnus Edström, Jonas Boman

Ej verkställda beslut, andra kvartalet 2022
Förvaltningen rapporterar per 30 juni ej verkställda beslut varav majoriteten rör
olika former av bostäder för personer med missbruk/beroende. Som framgår ovan
har den enskilde erbjudits alternativa och tillfälliga lösningar. När förvaltningen
rapporterar problem med att verkställa utifrån bostadens lämplighet beror det på
att förvaltningen arbetar medvetet med att undvika flera sociala kontrakt/bostad
först i samma fastighet eller trappuppgång. Det kan också bedömas olämpligt i vissa
fall att den enskilde bor på markplan.
Inom barn och ungdom rapporteras två beslut om kontaktfamilj och ett beslut om
kontaktperson som ej verkställt. Rekrytering är pågående. Ärendet avseende
kontaktperson har fördröjts på grund av att rutinen om interndialog mellan berörda
enheter inte följts.

Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Individ- och familjeförvaltningen
721 87 Västerås

Telefon direkt
021-392054

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se
E-post
kontaktcenter@vasteras.se

VÄSTERÅS STAD

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

§ 217

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-24

Dnr NF 2022/00339-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
30 juni 2022
Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapport av ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2022 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommuner är enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldiga att
rapportera beslut om bistånd (enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 §
LSS) som inte har verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller
både beslut som inte verkställts inom tre månader och avbrott i
verkställigheten som pågår längre än tre månader.
Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige
antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte
verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller där avbrott i
verkställigheten varit längre än tre månader. I rapporten ska det stå vilka
typer av bistånd som besluten gäller och hur lång tid som gått sedan varje
beslut togs. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte
kunna spåras till en enskild person. I rapporten redovisas resultatet fördelat
på kvinnor respektive män.
Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 april till och med 30 juni 2022.
Totalt är det under den perioden två beslut som rapporteras ej verkställda
inom tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten överstiger tre
månader. Det är fyra beslut som kvarstår som ej verkställda hos IVO.
Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med
funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut: Nämnden för
personer med funktionsnedsättning tar del av rapport av ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2022 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2022-08-16

NF 2022/00339- 1.6.2

Vård- och omsorgsförvaltningen
Marie-Louise Ohlander
Epost: marie.louise.ohlander@vasteras.se
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Kopia till

Kommunstyrelsen, Västerås

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL per den 30 juni 2022
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapport av ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2022 och
överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommuner är enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldiga att
rapportera beslut om bistånd (enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 §
LSS) som inte har verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller
både beslut som inte verkställts inom tre månader och avbrott i
verkställigheten som pågår längre än tre månader.
Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige
antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte
verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller där avbrott i
verkställigheten varit längre än tre månader. I rapporten ska det stå vilka
typer av bistånd som besluten gäller och hur lång tid som gått sedan varje
beslut togs. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte
kunna spåras till en enskild person. I rapporten redovisas resultatet fördelat
på kvinnor respektive män.
Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 april till och med 30 juni 2022.
Totalt är det under den perioden två beslut som rapporteras ej verkställda
inom tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten överstiger tre
månader. Det är fyra beslut som kvarstår som ej verkställda hos IVO.
Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med
funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut: Nämnden för
personer med funktionsnedsättning tar del av rapport av ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2022 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

1/5

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten funktionsnedsättning SoL

Enhetschef: Marie-Louise Ohlander
Teamledare: Helen Eriksson och Maria Roth
Diarienr: NF 2022/00339

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2,
2022
Kommuner är enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldiga att
rapportera beslut om bistånd (enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 § LSS)
som inte har verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller både beslut
som inte verkställts inom tre månader och avbrott i verkställigheten som pågår
längre än tre månader.
Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige
antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts
inom tre månader från dagen för beslut, eller där avbrott i verkställigheten varit
längre än tre månader. I rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som besluten
gäller och hur lång tid som gått sedan varje beslut togs. Uppgifterna i rapporten
ska vara avidentifierade och ska inte kunna spåras till en enskild person. I
rapporten redovisas resultatet fördelat på kvinnor respektive män.
Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 april till och med 30 juni 2022.
Totalt är det under den perioden två beslut som rapporteras ej verkställda inom
tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten överstiger tre månader. Det
är fyra beslut som kvarstår som ej verkställda hos IVO.

Redovisning av ej verkställda beslut per insats
Bostad med särskild service SoL
Totalt har två bostad med särskild service/särskilt boende beslut rapporterats ej
verkställda. Båda är nya för perioden.
Denna period har en av klienterna fått erbjudanden, men tackat nej. Anledningen
är att klienten känner sig för ung för att bo på de servicehus som erbjudits.
Den andra klienten bor i annan kommun och ska flytta till Västerås. Bor i
dagsläget på ett särskilt boende i bosättningskommunen.
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VÄSTERÅS STAD

Kön per beslut
Q3-2021 Q4-2021 Q1-2022 Q2-2022
Män (över 18 år) SoL
6
2
4
1
Kvinnor (över 18 år) SoL
2
0
2
1
Totalt

8

2

6

2

Tabell 1; Inrapporterade ej verkställda beslut
Av bilaga 1 framgår antalet beslut som inte verkställts fördelat på kön. Antalet
beslut sätts också i relation till det totala antalet beslut om insatser där övriga
beslut är verkställda. Bilagan innehåller även en sammanställning över orsaker
till att besluten ej verkställts. För en majoritet redovisas endast en orsak. För
några kan exempelvis tackat nej till erbjuden insats och angett specifika
önskemål båda anges som orsaker.

8
7
6
5
Q 3 2021
4

Q 4 2021

3

Q 1 2022
Q 2 2022

2
1
0
Män över 18 år Kvinnor över 18 år
(beslut enligt SoL) (beslut enligt SoL)

Totalt

Tabell 2; Kvarvarande ej verkställda beslut hos IVO

Av två rapporterade beslut har ingen ännu verkställts, vilket framgår i bilaga 2.
Samtliga beslut som inte verkställs inom tre månader ska rapporteras utifrån
inspektionen för vård och omsorgs (IVO) anvisningar.

VÄSTERÅS STAD

3/5

Analys
Antalet inrapporterade ej verkställda beslut har minskat med fyra beslut sedan
förra rapporteringsperioden. Antalet beslut som är fortsatt ej verkställda är två.
Utifrån valfrihetsprincipen har även den enskilde rätt att säga nej till kommunens
förslag, det finns ett självbestämmande i var man vill bo och vem man vill träffa.
Målgruppen kan även, i sig, ha en problematik att ta sig till möten på grund av
sitt psykiska mående. Dock behöver det alltid beaktas om en uppföljning och
omprövning behöver göras i de fall där klienten systematiskt säger nej till
erbjudanden. När det gäller särskilda boenden som är under Äldrenämndens
ansvarsområde såsom servicehus och äldreboende kan målgruppen inom
Nämnden för personer med funktionsnedsättning (18-65 år) vara tveksamma till
att se sig bo där. Detta med anledning av att de ej identifierar sig som äldre.
Alla beslut är väldokumenterade vilket är en förutsättning för att kommunen inte
ska riskeras ett eventuellt vitesföreläggande om inspektionen för vård och
omsorg (IVO) väljer att granska besluten. Vidare erbjuds klienterna andra
insatser som stöd i väntan på verkställandet av bostad med särskild service.
När det gäller insatsen bostad med särskild service så har det minskat sedan
föregående rapportering. Det är två beslut gällande bostad med särskild
service/särskilt boende som fortfarande ej är verkställt. Dessa kvarstår hos IVO.
Klienterna kommer fortsatt att få erbjudanden samt följa upp om andra insatser
kan vara lämpliga i väntan på bostad med särskild service. Alternativt se om
behovet kvarstår.

Planering framåt
Avsikten är att fortsatt arbeta vidare med det systematiska arbetet med ärenden
enligt handlingsplanen i syfte att undvika ej verkställda beslut i den mån det är
möjligt. Detta är även ett område som vi valt att granska i samband med
egenkontroller.
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Bilaga 1
Antal ej verkställda
beslut
SoL-insats
Bostad med särskild
service

Summa

Totalt antal pågående Andel ej
beslut 2022-06-30
verkställda
män

kvinnor

män

Orsak till ej verkställt beslut

Resursbrist Resursbrist Den enskilde
Avbrott i
Annat
kvinnor ledig bostad personal
tackat nej verkställighet skäl

män

kvinnor

1

1

1

1

1

1

1

1
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Bilaga 2

Kön
Man
Kvinna

BeslutsDatum för
datum
avbrott
220406
220316

Lagrum
SoL
SoL

Typ av insats
Särskilt boende
Bostad med särskilt
service

Beslutet
verkställt

Beslutet
avslutat

VÄSTERÅS STAD

Äldrenämnden

§ 179

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-08-23

Dnr AN 2022/00757-1.6.2

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 juni
2022
Beslut
Äldrenämnden tar del av rapporten ej verkställda beslut enligt SoL per den
30 juni 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

1 (2)
Datum

Diarienr

2022-07-19

ÄN 2022/00757

Åsa
Vård- och omsorgsförvaltningen
Elin Cianciolo
Ås
Äldrenämnden

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2, 2022
Kommuner är enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldiga att rapportera beslut om bistånd
(enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 § LSS) som inte har verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller både
beslut som inte verkställts inom tre månader och avbrott i verkställigheten som pågår längre än tre månader.
Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera antalet gynnande beslut enligt SoL som inte verkställts
inom tre månader från dagen för beslut, eller där avbrott i verkställigheten varit längre än tre månader till
kommunfullmäktige. I rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som besluten gäller och hur lång tid som
gått sedan varje beslut togs. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte kunna spåras till en
enskild person. I rapporten redovisas resultatet fördelat på kvinnor respektive män.
Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 april 2022 till och med 30 juni 2022.

Redovisning av ej verkställda beslut per insats
Särskilt boende
Särskilt boende SoL
Under perioden är det 10 beslut på särskilt boende som inte har verkställts inom tre månader. Fem beslut
rapporterades även kvartal 1, 2022.
Kön

Q3 2021

Q4-2021

Q1-2022

Q2-2022

Män
Kvinnor

4
13

5
4

7
8

4
6

Totalt

17

9

15

10

Analys
Totalt rapporterades 10 ej verkställda beslut till IVO kvartal 2, 2022.
De rapporterade besluten gäller alla beslut om särskilt boende och av dessa 10 har samtliga fått flera
erbjudanden om plats på särskilt boende inom tre månader från beslutsdatum men valt att tacka nej.
Det är en minskning med 5 beslut av ej verkställda beslut på särskilt boende från kvartal 1 2022.
I samtliga 10 beslut är anledningen till att beslutet rapporteras som icke verkställt att den enskilde tackat nej
till erbjudande om särskilt boende inom tre månader från beslutsdatumet.
I två av de rapporterade besluten har enskilda tackat nej till tidigare erbjudande om boende men har nu tackat
ja och besluten blev verkställda under den rapporterade perioden.
I ett ärende har enskild tackat nej till flera erbjudanden och sedan valt att återta sin ansökan varav beslutet
avslutas.
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I ett rapporterat beslut som varit rapporterat kvartal 3, 4 2021 och kvartal 1 2022 har enskild tackat ja under
den rapporterade perioden och beslutet blev verkställt i juli.
Vi har inte något rapporterat beslut om avbrott i verkställigheten.
Anledningar till att enskilda tackar nej
Vid närmare granskning av fyra av besluten varav tre har varit rapporterade tidigare så har enskilda specifika
önskemål om plats på särskilt boende och trots att flera erbjudande går ut till enskild på namngivet önskemål
så tackar enskilda nej men vill fortsätta att stå kvar i kön. I tre av dessa rapporterade beslut är de specifika
önskemålen inte enbart namngivet boende utan även önskemål om storlek på lägenhet, placering av lägenhet
i boendet såsom våningsplan och vilken utsikt man önskar.
Så här fördelar sig anledningarna till att enskild har tackat nej till erbjudet särskilt boende, för de som har ett
beslut på särskilt boende som rapporterats som ej verkställt kvartal 2, 2022. Vid de tillfällen enskilda har
tackat nej till erbjudet boende och angett att man inte vill flytta nu, uppger ingen att Covid-19 är skäl till att
man inte vill flytta.
De tio personer som rapporterats till IVO har under årets andra kvartal tillsammans fått 39 erbjudanden om
särskilt boende som avböjts.

Anledning till att erbjudandet avböjts

Nedsatt hälsotillstånd, orkar inte flytta (1)

Inte flytta nu (10)

Fel område (3)

Återtar ansökan vid erbjudande (1)

Namngivet boende (8)

Fel storlek på lgh, fel våning (16)

Icke verkställda beslut under Kvartal 2 ( 2022-04-01 till 2022-06-30 )
Period: 2022-04-01 till 2022-06-30
Nämnd: Äldrenämnden
Verksamhet: Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg
Antal icke verkställda beslut: 10

Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg
Nr
Kön
BeslutsTyp av
Skäl till att beslutet inte verkställtsdatum
bistånd
avbrott i verkställigheten
1

Kvinna

200917

Särskilt
boende

2

Man

210517

Särskilt
boende

3

Kvinna

210611

Särskilt
boende

4

Kvinna

211008

Särskilt
boende

5

Man

211008

Särskilt
boende

Tackat nej till erbjudet boende
200923, 201130, 201210, 210203,
210326, 210518, 210722, 210913,
211108, 211215, 220104, 220125,
220217, 220304, 220329, 220422,
220520, 220530, 220629
Tackat nej till erbjudet boende
210524, 210727, 210906, 211012,
211130. 220105, 220201, 220222,
220317, 220328, 220419, 220519,
220530
Tackat nej till erbjudet boende
210618, 210706, 210805, 210824,
210930, 211117, 2111207, 211227,
220120, 220201, 220201, 220215,
220307, 220329, 220419, 220505,
220530, 220622,
Tackat nej till erbjudet boende
211012, 211019, 211122, 211128,
211220, 220107, 220120, 220202,
220211, 220222, 220301, 220314,
220401, 220422, 220422, 220509,
220530
Tackat nej till erbjudet boende
211012, 211019, 211122, 211128,
211220, 220107, 220120, 220202,
220211, 220222, 220301, 220314,
220401, 220422, 220422, 220509,
220530

Övrigt

Rapporterades även kvartal 4 2020 samt
kvartal 1, 2, 3, 4 2021 och kvartal 1 2022

Rapporterades även kvartal 3, 4 2021 och
kvartal 1 2022
Enskild blev erbjuden boende 220628 och
tackade ja, beslutet verkställs 220725
Rapporterades även kvartal 3, 4 2021 och
kvartal 1 2022

Rapporterades kvartal 1 2022

Rapporterades kvartal 1 2022

6

Man

220113

7

Kvinna

220113

8

Man

220113

9

Kvinna

220127

10

Kvinna

220325

Särskilt
boende
Särskilt
boende
Särskilt
boende
Särskilt
boende
Särskilt
boende

220121, 220218, 220317, 220420,
220512, 220607, 220628
220121, 220218, 220317,
220114, 220120, 220201, 220217,
220303, 220316, 220401,
220201, 220323, 220422, 220505,
220524
220328, 220331, 220420, 220428,
220510, 220523, 220524, 220603,
220614, 220616, 220623

Enskild blev erbjuden 220420 och tackade
ja och beslutet verkställdes 220502.
Enskild blev erbjuden 220422 och tackade
ja och beslutet verkställdes 220517
Enskild återtog sin ansökan 220531 och
beslutet avslutades

