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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
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Datum 

2019-09-10 
Diarienr 

KS 2019/01595- 1.6.2  

  

 

Kopia till 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
Individ- och familjenämnden 
Äldrenämnden               
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL per den 30 juni 2019 

Förslag till beslut 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning samt äldrenämndens 

rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen 

avseende kvartal april till och med juni 2019 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 samt 

äldrenämnden avser kvartal april till och med juni 2019.  

Individ- och familjenämnden kommer att behandla sin rapport i oktober då 

Inspektionen för vård och omsorg håller på och ändrar sina rapporterings-

perioder. Nämndens rapport delges därför fullmäktige i ett separat ärende 

senare i höst. 

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.       

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. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 
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1 (2) 
Datum Diarienr  

2019-08-14 ÄN 2019/00591-1.6.2 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

  

   

   

 Äldrenämnden 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2, 30 juni 

2019  

 
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 1april till och med 30 juni 2019. Totalt är det under den perioden 

29 beslut som inte har verkställts inom tre månader.   

    

     

Redovisning av ej verkställda beslut per insats 

 

Särskilt boende SoL 

Totalt har 29 beslut rapporterats som icke verkställt. 26 har tackat nej till erbjudet boende en eller flera 

gånger. Fem beslut rapporterades även kvartal 1, 2019. Vid rapporteringstillfället har 11 beslut verkställts. 

Nio beslut är planerade att verkställas under juli och ett beslut är planderat att verkställas under augusti.  

 

Kön Q3-2018 Q4, 2018 Q1-2019 Q2-2019 

Män                                                                          5     14    12               12  

Kvinnor                                                                   9 18    24 17 

  
   

  

Totalt 14                32    36  29 

 

 

Analys 

Antalet inrapporterade ej verkställda beslut har minskat med sju beslut sedan föregående inrapportering. 

Även antalet beslut som rapporterats som resursbrist har minskat från föregående rapporteringstillfälle, från 

sex till tre beslut.  

 

 

Så här fördelar sig anledningarna till att enskild har tackat nej till erbjudet boende, för dem som har ett beslut 

om särskilt boende som rapporterats som ej verkställt kvartal 2, 2019. 
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Antalet anledningar till att tacka nej är fler än antalet enskilda som tackat nej eftersom en enskild kan tacka 

nej till flera erbjudanden och en anledning registreras för varje nej-svar. 
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Icke verkställda beslut under Kvartal 2 (2019-04-01 till 2019-06-30) 
 

Period: 2019-04-01 till 2019-06-30  
Nämnd: Äldrenämnden 

Verksamhet: Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg 
Antal icke verkställda beslut:  29 
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2019-08-14  ÄN 2019/00591-1.6.2 

  
  

Åsa Kalander 
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Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg 

Nr Kön Besluts-

datum 

Typ av 

bistånd 

Skäl till att beslutet inte verkställts-

avbrott i verkställigheten 

 

Övrigt 

1 Kvinna 170207 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

170620, 171107, 171208, 180320, 

180531, 180925, 181219, 190211, 

190327 

Rapporterades även kvartal 2, 3 o 4 

2017, kvartal 1, 2 , 3 o 4 2018 samt 

kvartal 1 2019 

 

2 Man 180905 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

180924, 181016, 181029, 181120, 

181218, 190115, 190129, 190225, 

190314, 190410, 190503, 190520 

Rapporterades även kvartal 4 2018 

samt kvartal 1 2019 

 

Beslutet verkställs 190701 

3 Kvinna 181109 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

181119, 190205, 190301, 190506 

Rapporterades även kvartal 1 2019 

Beslutet verkställs 190701 

4 Man 181129 Särskilt 

boende 

Resursbrist Rapporterades även kvartal 1 2019 

 

5 Man 181220 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190214, 190329, 190506, 190605 

Rapporterades även kvartal 1 2019 

6 Kvinna 190118 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190308 

 

Verkställs 190722 

7 Man 190128 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190220 

 

Verkställs 190502 

8 Man 190130 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190221 

 

Verkställs 190502 

9 Kvinna 190131 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190401 

 

Verkställs 190527 

10 Man 190115 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190222, 190404 

 

Verkställs 190603 

11 Kvinna 190125 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190225, 190405 

 

Verkställs 190617 

12 Man 190131 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190328 

 

Verkställs 190603 
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13 Kvinna 190131 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190208 

 

Verkställs 190502 

14 Kvinna 190204 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190318, 190509 

 

 

15 Kvinna 190211 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190315 

 

Verkställs 190603 

16 Kvinna 190221 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190410 

 

Verkställs 190603 

17 Man 190205 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190404 

 

Verkställs 190513 

18 Kvinna 190208 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190416 

 

Verkställs 190520 

19 Kvinna 190225 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190226 

 

Verkställs 190711 

20 Man 190313 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190430 

 

Verkställs 190701 

21 Man 190314 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190416 

 

 

22 Kvinna 190318 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190520, 190627 

 

23 Man 190321 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190520  

 

Verkställs 190722 

24 Kvinna 190328 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190506  

 

Verkställs 190711 

25 Man 190328 Särskilt 

boende 

Resursbrist  

Verkställs 190728 

26 Kvinna 190306 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190509 

 

Verkställs 190701 

27 Kvinna 190320 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190429, 190617 

 

28 Kvinna 190321 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

190514  

 

Verkställs 190801 
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29  Kvinna 190305 Särskilt 

boende 

Resursbrist  
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Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 

kvartal 2, 2019  

 
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 barn och vuxna samt kvinnor respektive män.  

 

Den bifogade rapporten gäller för perioden 1april till och med 30 juni 2019. Totalt är 

det under den perioden 10 beslut som inte har verkställts inom tre månader eller där 

avbrottstiden i verkställigheten överstiger tre månader. Det är en ökning med ett 

beslut sedan föregående mätning. Men en minskning med ett gällande 

verkställda/avslutade. 

    

     
Redovisning av ej verkställda beslut per insats 

 
Kontaktperson vuxna SoL 

Totalt sex beslut som ej verkställts inom tre månader och två avser avbrott i 

verkställigheten. Fyra av de inrapporterade besluten är nu verkställda och ett beslut har 

avslutats. I ett ärende har det varit svårt att komma i kontakt med den enskilde och få till 

stånd ett möte, vilket bidragit till att verkställigheten dragit ut på tiden. 

 

Särskilt boende SoL 

Totalt har fyra beslut rapporterats ej verkställt. Två har tackat nej till erbjudanden.  När 

enskilda tackar nej till erbjudet boende av olika anledningar, påverkar det tiden för 

verkställighet.  

I två ärenden föreligger särskilda omständigheter. I dessa ärenden är verkställigheten 

avhängt en utslussperiod i samband med utskrivning från sluten rättspsykiatrisk vård, 

vilket bidragit till att verkställigheten dragit ut på tiden. 

 

Rättpsykiatrin ansvarar över denna planering.  I ett av ärendena är ett boende erbjudet 

och lägenheten meddelades ledig sedan 2018-12-31. Trots detta var saneringen ändå inte 

genomförd av oklar anledning. Sanering av lägenheten ansvarar fastighetsägaren över. 

Detta har medfört att verkställigheten dragit ut på tiden.  Även i det andra ärendet 

föreligger det särskilda omständigheter, vilket handlar om en incident som inträffat 

under slutenvårdstiden. Detta har medfört att verkställigheten fördröjts då rättspsykiatrin 

inväntar beslut från Förvaltningsrätten innan planeringen kan fortgå. Sammantaget utgör 

 

DIARIE NR: NF 2019/00283-1.6.2  

Vård- och omsorgsförvaltningen 
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de särskilda omständigheter som föreligger i de båda ärendena skäl till varför 

verkställigheten dragit ut på tiden och dessa omständigheter ligger utanför nämndens 

möjlighet att påverka.  

 

Analys 

Antalet inrapporterade ej verkställda beslut har ökat med ett beslut sedan föregående 

inrapportering.  

 

Kön Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019 

Män (över 18 år) SoL 4 4 5           6 

Kvinnor (över 18 år) SoL 8 6 4           4 

  

   

  

Totalt 12 10 9            10 

     

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 10 rapporterade beslut har fem sedan verkställts eller avslutats. Samtliga beslut som 

inte verkställs inom tre månader ska rapporteras utifrån inspektionen för vård och 

omsorgs (IVO) anvisningar.  

 

I bilaga 1 med redovisning av orsak till ej verkställt beslut har vi uppgivit de som angett 

att de som inte kommer på möte eller de som inte kan verkställas på särskilt boende då 

de ska slussa ut från Rättspsykiatrin under kategori annat skäl. 

 

Antalet inrapporterade ej verkställda beslut har ökat med ett beslut sedan förra 

rapporteringsperioden. Boendebeslut och kontaktpersonsbeslut är de insatser som 

fortfarande är svårast att verkställa. I enlighet med analys från förra kvartalet framgår att 

ett utvecklingsarbete har påbörjats och är nu pågående gällande insatsen kontaktperson 

enligt SoL.  I analysen framkommer att utvecklingsarbetet framförallt gäller kring beslut 

där enskilda vid upprepade tillfällen inte kommer på bokade möten, upprepat tackar nej 

till erbjuden om kontaktperson eller enskilda känner sig tveksam till insatsen. När det 

gäller insatsen kontaktperson så är ett beslut ej verkställt jämfört med sex beslut under 

föregående inrapporteringsperiod. Detta indikerar på att det utvecklingsarbete som pågår 

påvisar en positiv tendens. Nämnden har därför fortsatt för avsikt att följa upp behoven 

och ompröva dessa i tidigare skede.  

 

När det gäller insatsen särskilt boende så har två tackat nej till erbjudande och i två 

ärenden föreligger det särskilda omständigheter till varför verkställigheten drar ut på 

tiden. När det gäller att enskilda som tackar nej till erbjudande om särskilt boende, så är 

det inget av ärendena som inte verkställts på grund av resursbrist, utan det handlar om 
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andra skäl, såsom ändrat önskemål om boendeform och att avståndet till busshållplats 

var för långt. Enskilda har även tackat nej till andra insatser i avvaktan på att få flytta.  

 

När det gäller de två ärendena där särskilda omständigheter föreligger, vårdas de 

enskilda inom sluten rättspsykiatrisk vård. I dessa ärenden utgörs skäl till att 

verkställigheten dragit ut på tiden inte heller av resursbrist. Det handlar därmed om 

andra skäl, såsom att oplanerade händelser inträffat under slutenvårdstiden samt 

omständigheterna om att en sanering av erbjuden lägenhet drar ut på tiden. Dessa 

omständigheter har medfört att förutsättningarna för att verkställa besluten påverkats.  

 

Nämnden har dock en pågående samverkan med Regionen, Rättspsykiatriska kliniken i 

Sala i syfte att arbeta vidare med utskrivningsprocessen kopplat till kommunala insatser. 

Detta i syfte att förbättra förutsättningarna för att besluten kan verkställas i tid. Trots 

detta så kan ändå särskilda omständigheter uppstå, såsom till exempel att beräknad tid 

för sanering av lägenheter blir längre än planerat eller att incidenter inträffar under 

slutenvårdstid och att beslut från Förvaltningsrätten därför behöver inväntas. Denna typ 

av särskild omständighet ligger utanför den planering som nämnden ansvarar för, men 

påverkar förutsättningarna för att verkställa besluten.  

 

Det nämnden kan göra för att minska denna typ av påverkan på verkställigheten, är att 

ha fortsatt kontinuerlig kontakt med fastighetsägare för att stämma av beräknad 

tidåtgång för sanering samt ha fortsatt kontinuerlig kontakt med Rättspsykiatrin för att 

kontinuerligt följa upp ärendet samt även överväga om insatsen kan avslutas.   

 

 

Tabell 2; Inrapporterade ej verkställda beslut 
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(beslut enligt SoL)
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Tabell 3; Pågående beslut ej verkställda hos IVO 

 

 

Sammanfattande analys 

I tabellen 1 och 2 ovan framgår att antalet inrapporterade ej verkställda beslut har ökat 

sedan föregående inrapporteringsperiod. I tabell 3 ovan framgår att fler antal beslut har 

verkställts alternativt avslutats jämfört med föregående inrapporteringsperiod ökat från 

tre till fem. Detta innebär att sammantaget har beslut som ej är verkställda minskat från 

6 beslut föregående inrapporteringsperiod till 5 beslut, vilket innebär en minskning av 

pågående ej verkställda beslut med ett beslut hos IVO.  

       

De beslut som inte verkställs är boendebeslut och kontaktpersonsbeslut. Utifrån 

valfrihetsprincipen har den enskilde rätt att säga nej till kommunens förslag, det finns ett 

självbestämmande i var man vill bo och vem man vill träffa.  

 

När det gäller särskilda omständigheter som nämnden inte kan påverka exempelvis 

sanering av lägenhet innan inflytt är möjlig eller utslussperiod som fördröjs på grund av 

händelser som inträffar under slutenvårdsperioden och som innebär en förändring i 

rättspsykiatrins planering så kan detta utgöra skäl till att nämnden får ökade kostnader i 

form av tomhyror eller vite för att beslut inte kunna verkställts.  Detta är ett område som 

nämnden behöver arbeta vidare med för att minska risken för ökade kostnader.  

 

Majoriteten av 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.  

 

Under 2019 har nämnden yttrat sig i tre ärenden till IVO. I två av dessa har IVO angivit 

att skäl till beslut varit att de bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna 

att det inte funnits skäl till att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 

0
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7

Män över 18 år (
beslut enligt SoL)

Kvinnor över 18 år
(beslut enligt SoL)

Totalt

Q1 2019
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Förvaltningsrätten. I ett av ärendena inväntar nämnden fortfarande beslut i ärendet från 

IVO 

 

 Ett arbete pågår med att systematisera uppföljningar av beslut som inte verkställts. Att 

antalet verkställda alternativt avslutade beslut av de inrapporterade besluten har minskat 

jämfört med föregående rapporteringsperiod indikerar på att det systematiska arbetet 

resulterat i en positiv tendens. Avsikten är att fortsatt arbeta vidare med detta i syfte att 

förbättra förutsättningarna för att ytterligare minska antalet ej verkställda beslut.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1: Ej verkställda beslut NF SoL, Q2 2019                                                                                                                                   Diarienr: NF 2019/00283-1.6.2 

 

* Totalsiffran för pågående beslut avser totalt antal unika personer under 65 år med minst ett pågående beslut enligt SoL oavsett insatstyp och verkställighet. 

 

 

 

  
Antal ej verkställda 
beslut 

Totalt antal pågående 
beslut 2019-06-30 

Andel ej 
verkställda Orsak till ej verkställt beslut     

SoL-insats män kvinnor män kvinnor män kvinnor 
Resursbrist 
ledig bostad 

Resursbrist 
personal 

Den enskilde 
tackat nej 

Avbrott i 
verkställighet 

Annat 
skäl 

Kontaktperson 
(vuxen) 

2 4 72 107 3 % 4 %    2 4 

Särskilt boende 
(vuxen) 

4 0 96 54 4 %    2  2 

Summa  6 4 521* 553* 1 % 1 %   2 2 6 



Bilaga 2: Ej verkställda beslut SoL kvartal 2, 2019  

 
Diarienr:  
NF 2019/00283-1.6.2 

       

Kön 
Besluts-
datum 

Datum för 
avbrott Lagrum Typ av insats 

Beslutet 
verkställt 

Beslutet 
avslutat 

Man 
 

2019-03-29 
 SoL Säbo   

Man 2019-03-29 
 

SoL 
Säbo   

Man 2019-02-28 
 

SoL 
Säbo   

Man 2019-01-25 
 

SoL 
Säbo   

Man 2018-12-12 
 

SoL 
KP  2019-04-29 

Man 2018-01-10 
2018-12-17 

SoL KP 
2019-04-12  

Kvinna 
 

2018-11-15 
 

SoL KP 
  

Kvinna 
 

2018-12-07 
 

SoL KP 
2019-05-28  

Kvinna 
 

2018-11-09 
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