SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-09

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 79

Dnr KS 2022/00147-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 december 2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med
december 2021 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 oktober till och
med december 2021.
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 oktober till och med
december 2021 anmäls och läggs till handlingarna.
Proposition
Ordföranden finner att det endast 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

2022-02-08

KS 2022/00147- 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 31 december 2021
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 oktober till och med
december 2021 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 oktober till och
med december 2021.
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 oktober till och med
december 2021 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

2022-02-10

KS 2022/001471.6.2

2 (2)

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

Pia Svennerholm Moberg

Stadsdirektör

Administrativ chef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-27

VÄSTERÅS STAD

Individ- och familjenämnden

§8

Dnr IFN 2021/00693-1.6.2

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per
den 31 december 2021
Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av rapporten av ej verkställda beslut
enligt 4 kap. 1 § SoL per den 31 december 2021 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

x

1

2022-01-12
Individ- och familjeförvaltningen
Magnus Edström, Jonas Boman

Ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2021
Barn
Verksamhetsområde barn och ungdom rapporterar 5 ej verkställda beslut per den
31 december 2021, två beslut om kontaktperson och tre beslut om kontaktfamilj.
Som framgår av redovisningen är aktiv rekrytering av uppdragstagare pågående.
Vuxen
Verksamhetsområde vuxen redovisar 12 ej verkställda beslut. Gemensamt för dessa
är att de rör olika former av boenden. Som framgår av redovisningen så har
samtliga erbjudits alternativa boenden i väntan på verkställt bistånd. När
förvaltningen uppger att en lägenhet inte är lämplig handlar det företrädesvis om
lägenhetens belägenhet. Lägenheter i markplan bedöms i vissa fall olämpliga likväl
som lägenheter högt upp i huset inte kan erbjudas i vissa fall. I bedömningen om
lämplighet vägs in om det finns andra hyresgäster med socialt kontrakt eller annan
typ av bistånd i samma fastighet.

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

2022-01-14

Individ- och familjeförvaltningen

IFN 2021/00693

Individ- och familjenämnden

Icke verkställda beslut under Kvartal 2 (2021-09-01 till 2021-12-31)
Verksamhet: Barn och ungdom 1, Maria Öberg
Antal icke verkställda beslut:
Verksamhet: Barn och ungdom 2, Ann-Maria Stigevik (Johan Hillman)
Antal icke verkställda beslut: 3
Verksamhet: Barn och ungdom 3, Johan Hillman
Antal icke verkställda beslut: 2
Verksamhet: Bostadssociala enheten, Dijana Iveta Sörell
Antal icke verkställda beslut: 1
Verksamhet: Enheten för vuxna med missbruk, Minna Kuosmanen
Antal icke verkställda beslut: 11
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

Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i
verkställigheten

Vad har erbjudits under tiden

Inget att rapportera.

Socialkontor Barn och ungdom 2
Nr Kön

Beslutsdatum Typ av bistånd

1

M

210422

Kontaktperson

2

M

210712

Kontaktfamilj

Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i
verkställigheten
Vad har erbjudits under tiden
Det har under hösten 2021 vid 4 olika tillfällen/personer skett
försök att matcha kontaktperson med ungdom utan att det
Under hösten 2021 så har ungdomen haft stödsamtal
lyckats.
via skolkurator. Insats har även inletts på IRIS vilken
alltjämt är pågående.
Med anledning av barnets pälsdjursallergi har rekrytering av
lämplig kontaktfamilj försvårats då majoriteten av befintliga
kontaktfamiljer samt inkomna intresseanmälningar har
Föräldrarna har en djupgående vårdnadskonflikt och
pälsdjur i hemmet. För närvarande finns det en kontaktfamilj flera försök har skett att erbjuda alternativa insatser
som är tillfrågad men som ej svarat.
under rekryteringstiden. Det har dock inte varit möjligt
att få ett samtycke till dessa från båda vårdnadshavarna.

Kontaktfamilj

Handläggare lämnade 211123 ett förslag på kontaktfamilj till
vårdnadshavare men hitintills så har vårdnadshavare inte
svarat. Ärendet omfattas skydd och sekretess varför
kommunicering kan ta längre tid än brukligt.

3

M

210928

3

Socialkontor Barn och ungdom 3
Nr Kön

Beslutsdatum Typ av bistånd

1

M

210825

Kontaktperson

2

K

210909

Kontaktfamilj

Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i
verkställigheten
Vad har erbjudits under tiden
En tilltänkt KP tackade nej sent i rekryteringsprocessen. Ett
nytt KP-förslag är lämnat och matchningsmöte med ungdom Familjen har insatsen GST (gemensamma stödteamet)
och KP sker i början av januari 2022.
vilken planeras avslutas när beslutet är verkställt.
Vid anmälan av behov av kontaktfamilj framkom ett eget
förslag på kontaktfamilj som tackade nej till uppdrag.
Rekrytering av kontaktfamilj påbörjades och i oktober hölls
ett möte med socialsekreterare, familjehemssekreterare och
familjehemssekreterare som arbetar med kontaktfamiljer.
Under mötet presenterade jag ett förslag på kontaktfamilj
och kontaktuppgifter till dessa gavs till
familjehemssekreterare som skulle utreda kontaktfamiljen.
Kort därpå, innan utredningsmoment hunnit bokas in med
föreslagen kontaktfamilj, inkommer familjen med ett nytt
eget förslag på kontaktfamilj. Det uppstod då en jäv-situation
vilket innebar att familjehems-sekreterare inte kunde utreda
det nya egna förslaget på kontaktfamilj. Utredningsmöten
med önskad familj har därefter inbokats. Det första
utredningsmötet som skulle äga rum dagens dato sköts upp
med anledning av sjukdom och utifrån rådande restriktioner
vid förkylningssymtom. Ett nytt datum är bestämt för
hembesök med utredningsmöte samt barnsamtal den 29
december, 2021.

4

Bostadssociala enheten
Nr Kön

1

Man

Beslutsdatum Typ av bistånd

210917

Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i
verkställigheten
Finns ingen ledig plats

Bostad m särskild
service

Vad har erbjudits under tiden

Akut logi

Enheten för vuxna med missbruk
Nr Kön

Beslutsdatum Typ av bistånd

1

K

201207

Socialt kontrakt

2

M

210209

Bostad Först

3

M

210409

Socialt kontrakt

4

M

210507

5

M

210708

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.
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna 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.

Bostad med särskild Ej funnits ledig plats på bostad med särskild service inom 3
service
månader varför det inte varit möjligt att verkställa.
Ej funnits någon lämplig kontaktperson som kunnat ta emot
Kontaktperson
uppdraget.

Vad har erbjudits under tiden
Den enskilde har tackat nej till erbjudande om tillfälliga
boendelösningar i avvaktan på att det ska komma en
lämplig lägenhet från hyresvärdarna. 210602 Erbjöds
lägenhet men framkom uppgifter som gör att den
lägenheten inte bedömdes som lämplig utifrån den
enskildes behov. Väntar på ny lämplig lägenhet.
Beviljad boende med särskild service sedan 210629
Beviljad skyddat boende sedan 201119.
Den enskilde har informerats om men är ej intresserad
av tillfälliga lösningar (på t.ex stöd- och
motivationsboende) i avvaktan på en ledig plats.
Har boendestöd.

5

6

M

210803

7

M

210906

8

M

210908

9

K

Ej varit möjligt att verkställa då det krävs vissa förutsättningar
Bostad med särskild för kunna säkerställa säkerheten på boendet som den
service
enskilde ännu ej gått med på.
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom
Bostad Först
3 månader varför det inte varit möjligt att verkställa.
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom
Socialt kontrakt
3 månader varför det inte varit möjligt att verkställa.

210921

Bostad Först

10 M

210922

Bostad Först

11 K

210923

Bostad Först

Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna 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.
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.

Den enskilde har informerats om men är ej intresserad
av tillfälliga lösningar (på t.ex stöd- och
motivationsboende) i avvaktan på en ledig plats.
Erbjudits lägenhet 211203. Kontraktsskrivning är bokad
220114 för lägenhet med inflytt 1 februari 2022.
Erbjudits lägenhet 211203. Kontraktsskrivning är bokad
220111 för lägenhet med inflytt 1 februari 2022.
Den enskilde har informerats om men är ej intresserad
av tillfälliga lösningar (på t.ex stöd- och
motivationsboende) i avvaktan på en ledig plats.
211116 Erbjöds tillfälligt boende i bostad med särskild
service men kom ej till inskrivning på boendet.
Beviljad stöd- och motivationsboende sedan 210924.

VÄSTERÅS STAD

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

§ 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

Dnr NF 2021/00483-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 december 2021
Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapporten ej
verkställda beslut enligt SoL per den 31 december 2021 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 oktober till och med 31
december 2021. 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 två beslut 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 rapporten ej
verkställda beslut enligt SoL per den 31 december 2021 och överlämnar den
till kommunstyrelsen.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2022-01-17

NF 2021/00483- 1.6.2

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

Kopia till

Kommunstyrelsen, Västerås stad

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 31
december 2021
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapporten ej
verkställda beslut enligt SoL per den 31 december 2021 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 oktober till och med 31
december 2021. 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 två beslut 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 rapporten ej
verkställda beslut enligt SoL per den 31 december 2021 och överlämnar den
till kommunstyrelsen.
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten funktionsnedsättning SoL

Enhetschef: Marie-Louise Ohlander
Teamledare: Helen Eriksson och Maria Roth
Diarienr: NF 2021/00484

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4,
2021
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 oktober till och med 31 december
2021. 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 två beslut 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 beslut rapporterats ej verkställda. Båda
två är sedan förra perioden.
Denna period har dessa två klienter fått erbjudanden, men tackat nej. De har
andra insatser i väntan på boende. Ett av besluten har avslutats utan att
verkställas, då klienten återtagit sin ansökan.
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Kön per beslut
Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021
Män (över 18 år) SoL
1
3
6
2
Kvinnor (över 18 år) SoL
3
1
2
0
Totalt

4

4

8

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

Analys
Antalet inrapporterade ej verkställda beslut har minskat med sex beslut sedan
förra rapporteringsperioden. Antalet beslut som är fortsatt ej verkställda är ett.
Bostad med särskild service beslut är en av de insatser som är svårast att
verkställa. I enlighet med analys från förra kvartalet framgår att det arbete som
görs kontinuerligt gällande att förebygga ej verkställda beslut ger resultat. Vilket
framgår i analysen.
När det gäller insatsen särskilt boende så är antalet minskat sedan föregående
rapportering. Det är ett beslut gällande bostad med särskild service som
fortfarande ej är verkställt. Denna kvarstår hos IVO. Klienten 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. Denne har i
dagsläget pågående insats i form av öppenvård via IFF (Spindeln).
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8
7
6
5
Q 1 2021
4

Q 2 2021

3

Q 3 2021
Q 4 2021

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

Sammanfattande analys

I tabell 1 ovan framgår att antalet inrapporterade ej verkställda beslut är lägre
jämfört med föregående inrapporteringsperiod. I tabell 2 framgår kvarstående
beslut efter rapporteringsperioden till IVO och som ej är verkställda. Den visar
att det är en minskning med sex beslut jämfört med föregående period. Det
beslut som inte verkställs är bostad med särskild service.
I arbetet med att verkställa ett beslut så har det i dessa två fall varit ett stort
behov av motivationsarbete med klienterna. Detta då det finns specifika
önskemål gällande vart i staden klienterna vill bo, men även oro och
tveksamheter hos klienterna inför flytt. Klienten som valde att återta sin ansökan
gjorde detta av ekonomiska skäl då denne planerade att ha kvar sin bostadsrätt
och samtidigt bo på bostad med särskild service.
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.
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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. Ett fortsatt arbete på enheten fortlöper
är att säkerställa att beviljade insatser faktiskt verkställs. Detta kommer vi att
arbeta med i kommande egenkontroller. Ett arbete pågår med att systematisera
uppföljningar av beslut innan de blir ej verkställda. Vidare erbjuds klienterna
andra insatser som stöd i väntan på verkställandet av bostad med särskild service
och kontaktperson.
Förutom den anledningen indikerar att det systematiska arbetet resulterat i en
fortsatt positiv tendens då anledningen till ej verkställda beslut bland annat inte
beror på att uppföljning ej har skett. Avsikten är att fortsatt arbeta vidare med
detta i syfte att förbättra förutsättningarna för att ytterligare minska antalet ej
verkställda beslut i den mån det är möjligt.

Bilaga 1: Ej verkställda beslut NF SoL, Q4 2021
Antal ej verkställda
beslut
SoL-insats

män

kvinnor

Bostad med särskild
service

2

0

Kontaktperson

0

0

2

0

Summa

Diarienr: NF 2021/00484
Totalt antal pågående Andel ej
beslut 2021-12-31
verkställda
män

kvinnor

män

Orsak till ej verkställt beslut

Resursbrist Resursbrist Den enskilde
Avbrott i
Annat
kvinnor ledig bostad personal
tackat nej verkställighet skäl
2

2

Bilaga 2: Ej verkställda beslut SoL kvartal 4, 2021

Kön

Beslutsdatum

Datum för
avbrott

Lagrum

Man

2020-11-27

SoL

Man

2021-03-18

SoL

Diarienr: NF 2021/00484

Typ av insats
Bostad med särskild
service
Bostad med särskild
service

Beslutet
verkställt

Beslutet
avslutat
2022-01-11
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Äldrenämnden

§ 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-25

Dnr AN 2022/00031-1.6.2

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 31
december 2021
Beslut
Äldrenämnden tar del av rapporten ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 december 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

1 (1)
Datum

Diarienr

2022-01-10

ÄN 2021/00031-1.6.2

Åsa
Vård- och omsorgsförvaltningen
Elin Cianciolo
Ås
Äldrenämnden

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4, 2021
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 oktober 2021 till och med 31 december 2021.

Redovisning av ej verkställda beslut per insats
Särskilt boende
Särskilt boende SoL
Under perioden är det 9 beslut på särskilt boende som inte har verkställts inom tre månader. Fem beslut
rapporterades även kvartal 3, 2021. Ett av dessa verkställdes den 5 januari 2022. Två andra beslut har
verkställts under den rapporterade perioden.
Kön

Q3-2020

Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021

Q4-2021

Män
Kvinnor

8
7

5
6

4
10

4
11

4
13

5
4

Totalt

15

11

14

15

17

9

Dagverksamhet
Dagverksamhet SoL
Under perioden är det 1 beslut som ej är verkställt gällande dagverksamhet
Kön

Q3-2020

Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021

Q4-2021

Män
Kvinnor

1

Totalt

1
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Datum

Diarienr

Sida

2022-01-10

ÄN 2022/00031-1.6.2

2 (3)

Avbrott i verkställighet dagverksamhet SoL
Dagverksamheten har öppet och det är nu ett beslut med av brott i verkställigheten.
Kön

Q3-2020

Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021

Q4-2021

Män
Kvinnor

24
28

3
2

1
1

0
1

0
1

0
1

Totalt

52

5

2

1

1

1

Analys
Totalt rapporterades 11 ej verkställda beslut till IVO kvartal 4, 2021.
De fördelas enligt följande:
Nio stycken av de rapporterade besluten gäller beslut om särskilt boende och av dessa nio 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 8 beslut av ej verkställda beslut på särskilt boende från kvartal 3.
I samtliga nio 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 dessa rapporterade beslut
har enskild tackat nej till tidigare erbjudande om boende men har nu tackat ja och besluten blev verkställda
under den rapporterade perioden. I ett rapporterat beslut som varit rapporterat även kvartal 3 blev verkställt
efter denna rapporteringsperiod.
Ett rapporterad ej verkställt beslut gäller dagverksamhet. Enskild har blivit erbjuden plats på dagverksamhet
inom tre månader från beslutsdatumet men valt att tacka nej då enskild har specifikt önskemål om var
beslutet ska verkställas vilket inte var där erbjudandet gavs. Enskild har nu i januari blivit erbjuden plats på
önskemålet av dagverksamhet och har tackat ja, beslutet är således nu verkställt.
Vi har ett rapporterat beslut om avbrott i verkställigheten.
Dagverksamheten är öppen och det är en person som valt att avvakta med att börja på dagverksamheten igen
utifrån oro för Covid-19. Denna person har varit rapporterad även kvartal 2, 3 och 4 2020 samt kvartal 1, 2
och 3 och 2021.
Anledningar till att enskilda tackar nej
Vid närmare granskning av ett av besluten som även rapporterades som ej verkställt kvartal 3 har enskild får
8 erbjudande om plats på boende sedan beslutsdatum. Enskild uppgav vid tre tillfällen att hen hade önskemål
om specifikt boende, det har nu erbjudits efter enskilds önskemål vid två tillfällen men enskild tackar nej och
anger att hen inte vill flytta nu men vill fortsätta att stå kvar i kön.
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 4, 2021. 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.
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Anledning till att den ensklde
tackat nej

För litet (1)

Gått för fort (1)

Inte flytta nu (5)

Övrigt (4)

Långt till anhörig 1)

Namngivet boende (6)

Datum

Diarienr

Sida

2022-01-10

ÄN 2022/00031-1.6.2

3 (3)

Dnr 2022/00031-1.6.2

Icke verkställda beslut under Kvartal 4 (2021-10-01 till 2021-12-31)
Period: 2021-10-01 till 2021-12-31
Nämnd: Äldrenämnden
Verksamhet: Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg
Antal icke verkställda beslut: 11

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

Kvinna

200323

Dagverk
samhet

2

Kvinna

200917

Särskilt
boende

3

Man

210517

Särskilt
boende

4

Man

210525

5

Kvinna

210611

Särskilt
boende
Särskilt
boende

6

Kvinna

210812

7

Man

210816

8

Man

210906

9

Kvinna

210917

10

Man

210923

11

Man

210930

Särskilt
boende
Särskilt
boende
Särskilt
boende
Särskilt
boende
Dagverksamhet
Särskilt
boende

Avbrott i verkställigheten. Den
enskilde avvaktar med att börja på
dagverksamheten igen på grund av
covid-19
Tackat nej till erbjudet boende
200923, 201130, 201210, 210203,
210326, 210518, 210722, 210913,
211108, 211215
Tackat nej till erbjudet boende
210524, 210727, 210906, 211012,
211130
Tackat nej till erbjudet boende
210709, 210927, 211028,
Tackat nej till erbjudet boende
210618, 210706, 210805, 210824,
210930, 211117, 2111207, 211227
Tackat nej till erbjudet boende
210928,
Tackat nej till erbjudet boende
210907, 211011,
Tackat nej till erbjudet boende
211013, 211214
Tackat nej till erbjudet boende
211011, 211217
Tackat nej till erbjuden plats
211215
Tackat nej till erbjudet boende
211004, 211123, 211214

Övrigt

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

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

Rapporterades även kvartal 3 2021

Rapporterades även kvartal 3 2021,
beslutet verkställdes den 5 /1 2022
Rapporterades även kvartal 3 2021

Tackade ja 211123 och beslutet
verkställdes 211206
Tackade ja 211207 och beslutet
verkställdes 211220

Tackar ja den 5 januari och beslutet
verkställdes den 7 januari

