SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-17

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 98

Dnr KS 2021/00212-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 december 2020
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 2020 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 2020.
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 2020 anmäls och läggs till handlingarna.
Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Individ- och familjenämnden
Äldrenämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

1

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Diarienr

2021-02-16

KS 2021/00212- 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 2020
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 2020 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 2020.
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.
Helene Öhrling

Pia Svennerholm Moberg

Stadsdirektör

Kanslichef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-28

VÄSTERÅS STAD

Individ- och familjenämnden

§ 11

Dnr IFN 2021/00002-1.6.2

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per
den 31 december 2020
Beslut
Individ- och familjenämnden tar del rapportering av ej verkställda beslut
enligt 4 kap. 1 § SoL per den 31 december 2020 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Individ- och familjenämnden beslutar att komplettera rapporteringen med en
analys och sammanställning likt motsvarande rapport från äldrenämnden.
Yrkanden
Marcus Jacobson (M) yrkar att förvaltningen kompletterar rapporteringen av
ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL med en analys och
sammanställning likt motsvarande rapport från äldrenämnden.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt Marcus
Jacobsons (M) yrkande.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

1 (7)

2021-01-04

Individ- och familjeförvaltningen

IFN 2021/00002 1.6.2

Individ- och familjenämnden

Icke verkställda beslut under Kvartal 4 (2020-10-01 till 2020-12-31)
Verksamhet: Barn och ungdom 1, Maria Öberg
Antal icke verkställda beslut: 7
Verksamhet: Barn och ungdom 2, Anna-Maria Stigevik
Antal icke verkställda beslut: 1
Verksamhet: Barn och ungdom 3, Johan Hillman
Antal icke verkställda beslut: 3
Verksamhet: Bostadssociala enheten, Dijana Iveta Sörell
Antal icke verkställda beslut: 0
Verksamhet: Enheten för vuxna med missbruk, Minna Kuosmanen
Antal icke verkställda beslut: 7
Verksamhet: Enheten för stöd och skydd, VIR Barn, Emeli Lanninge
Antal icke verkställda beslut: 6

2

Verksamhet: Enheten för stöd och skydd, VIR Vuxen, Susanne Sandkvist
Antal icke verkställda beslut: 1

Nr
Kön
Beslutsdatum
Barn och ungdom 1

Typ av bistånd

1

Pojke

200610

KF

2

Pojke

200610

KF

3

Pojke

200610

KF

Skäl till att beslutet inte
verkställts -avbrott i
verkställigheten
VH önskar alla tre syskon
i samma hem, försvårar
rekryteringen. Annons
har lagts ut.
201202 beslutet
verkställs inte. Mamma
får stöd på annat håll
varpå behovet inte
längre kvarstår.
VH önskar alla tre syskon
i samma hem, försvårar
rekryteringen. Annons
har lagts ut.
201202 beslutet
verkställs inte. Mamma
får stöd på annat håll
varpå behovet inte
längre kvarstår.
VH önskar alla tre syskon
i samma hem, försvårar
rekryteringen. Annons
har lagts ut.
201202 beslutet
verkställs inte. Mamma
får stöd på annat håll

Vad har erbjudits under tiden

3

4

5

Flicka

Pojke

200504

200504

KF

KF

varpå behovet inte
längre kvarstår.
Kommunikationsbrist
varför rekrytering ej har
påbörjats förrän 201008.
201109 får
vårdnadshavare
information om att det
finns en tilltänkt
kontaktfamilj.
201113 föräldrarna
önskar inte längre
insatsen då behovet inte
kvarstår och
hemsituationen har
förbättrats. Beslutet
verkställs därmed inte.
Kommunikationsbrist
varför rekrytering ej
harpåbörjats förrän
201008.
201109 får
vårdnadshavare
information om att det
finns en tilltänkt
kontaktfamilj.
201113 föräldrarna
önskar inte längre
insatsen då behovet inte
kvarstår och
hemsituationen har
förbättrats. Beslutet
verkställs därmed inte.

Har haft insats via Vingar AB för att strukturera
upp i hemmet.

Har haft insats via Vingar AB för att strukturera
upp i hemmet.

4

6

Pojke

190404

KF

7

Pojke

200120

KP

Resursbrist/ej hittat
lämplig kontaktfamilj
utifrån pojkens behov.
Annons har lagts ut och
dialog har förts med vh
kring att tillsätta KP. VH
tackat nej till tilltänkt KP
efter möte med denne.
Under hösten har
rekryteringen fortsatt
kring KP och KF.
Resursbrist/de har
funnits förslag men ej
gått att verkställa.
Tilltänkt KP och pojke ej
fått kontakt, letar ny.
201218 bokar in möte
med pojken och tilltänkt
KP 210121.

Barn och ungdom 2
Familjens egna förslag
backade ur. Några andra
familjer har tackat nej.
Annons läggs ut.

1

Pojke

200417

KF

201223 bokas förmöte in
210111 med tilltänkt KF.
210113 meddelar
föräldrarna att de är
osäkra på om familjen
passar barnet och vill

Fört dialog kring KP istället. Haft
familjebehandling under perioden 190626200707.

5

fundera och sedan
återkomma.

Barn och ungdom 3

1

M

200626

KF

2

K

200825

KP

3

M

200203

KP

Bostadssociala enheten
Enheten för vuxna med missbruk

201023 tackar matchad
KF nej till uppdraget.
201112
rekryteringförsök via
sociala medier,
familjehemsbanken mm
utan att lämplig
kontaktfamilj ännu
Finns pågående öppenvårdsinsatser i form av
hittats.
Vingar och familjestöd.
Finns förslag på KP och
uppstartsmöte bokades
till 210107. Mötet
ställdes in samma dag
pga. akut förhinder från
den tilltänkta KP.
201016 tilltänkt KP
tackar nej.
201113 möte med ny KP.
201119 KP säger ja till
uppdraget.
201211 och 2011214
inställt uppstartsmöte
pga. förkylningssymptom Familjebehandling pågår.
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1

M

200415

2

M

200506

3

M

200508

4

M

200511

5

M

200528

Ej tilldelats någon
lämplig lägenhet från
hyresvärdarna inom 3
månader varför det inte
var möjligt att verkställa
tidigare. Nu erbjuden
lägenhet med inflytt
1/12
BESLUTET VERKSTÄLLT
SoL/Bostad först jml 4 kap 1§ 201201
Ej tilldelats någon
lämplig lägenhet från
hyresvärdarna inom 3
månader varför det inte
varit möjligt att
verkställa tidigare.
BESLUTET VERKSTÄLLT
SoL/Bostad först jml 4 kap 1§ 201201
Den enskilde önskar
avvakta med socialt
kontrakt och uppger sig
SoL/socialt kontrakt jml 4
vara redo efter årskiftet.
kap 1§
2020/2021
Ej tilldelats någon
lämplig lägenhet från
hyresvärdarna inom 3
månader varför det inte
SoL/socialt kontrakt jml 4
varit möjligt att
kap 1§
verkställa.
Ej tilldelats någon
lämplig lägenhet från
hyresvärdarna inom 3
SoL/Bostad först jml 4 kap 1§ månader varför det inte

Beviljades bostad med särskild service från
191031-201130

Under perioden varit erbjuden och även
beviljats andra boendelösningar; boende med
särskild service och stödboende. Dock blivit
sammanbrott och skrivits ut pga att enskild
inte följt reglerna på boendena.

Beviljad utslussboende sedan 200427.

Beviljad boende med särskild service sedan
110623.

210108 beviljad bistånd till särskilt boende.

7

6

7

K

M

200529

200728

varit möjligt att
verkställa.
Ej tilldelats någon
lämplig lägenhet från
hyresvärdarna inom 3
månader varför det inte
varit möjligt att
verkställa tidigare.
BESLUTET VERKSTÄLLDES
SoL/Bostad först jml 4 kap 1§ 201201
Ej tilldelats någon
lämplig lägenhet från
hyresvärdarna inom 3
månader varför det inte
varit möjligt att
SoL/Bostad först jml 4 kap 1§ verkställa.

Enheten för stöd och skydd, VIR-barn
1
M
200603
Kontaktfamilj

2

M

200720

Barngrupp/Trappan-samtal

3

K

200403

Kontaktfamilj

4

K

200512

Familjebehandling

Resursbrist
Resursbrist avseende
barngrupp, pga av det
omformulerades
uppdraget och Trappansamtal lades till. Därefter
resursbrist.
Resursbrist (svårt flera
syskon)
Först miss av
handläggare i att knyta
uppdraget, därefter att
förälder haft specifika
önskemål kring vilken
behandlare som skulle ta

Beviljad boende i form av träningslägenhet
140115-201130

Beviljad bistånd till särskilt boende sedan
200706

Inget

Uppdraget omformulerades pga resursbrist
Inget

Inget

8

5

M

200403

Kontaktfamilj

6

M

200513

Familjebehandling

uppdraget. Verkställt
sedan 201005.
Resursbrist (svårt flera
syskon)
Inget
Först miss av
handläggare i att knyta
uppdraget, därefter att
förälder haft specifika
önskemål kring vilken
behandlare som skulle ta
uppdraget. Verkställt
sedan 201005.
Inget

Kontaktperson

Svårigheter i och med
covid-19

Enheten för stöd och skydd, VIRvuxen
1

Kvinna

200728

Inget utöver detta.
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Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-27

Dnr NF 2021/00005–1.6.2

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30
december 2020
Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapporten av ej
verkställda beslut enligt SoL per den 30 december 2020 och lägger dem till
handlingarna.
Yrkanden
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt det.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Bilaga 1: Ej verkställda beslut NF SoL, Q4 2020
Antal ej verkställda
beslut
SoL-insats
Bostad med särskild
service SoL

Summa

Diarienr: NF 2021/00005-1.6.2
Totalt antal pågående Andel ej
beslut 2020-12-31
verkställda
män

kvinnor

män

Orsak till ej verkställt beslut

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

män

kvinnor

1

3

2

2

1

3

2

2

Bilaga 2: Ej verkställda beslut SoL kvartal 4, 2020

Kön
Kvinna

Beslutsdatum

Datum för
avbrott

Lagrum
SoL

200116
SoL

Kvinna

Kvinna

Man

Diarienr: NF 2021/00005-1.6.2
Beslutet
Typ av insats
verkställt
Bostad med särskild
service
Bostad med särskild
service

200814

210111
SoL

Bostad med särskild
service

SoL

Bostad med särskild
service

200908

200608

Beslutet
avslutat

201201

1/4

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndsenheten funktionsnedsättning
SoL enheten

Enhetschef: Marie-Louise Ohlander
Teamledare: Helen Eriksson och Maria Roth
Diarienr: NF 2021/00005-1.6.2

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4,
2020
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
2020. Totalt är det under den perioden 4 beslut som rapporteras ej verkställda
inom tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten överstiger tre
månader. Men endast ett två beslut kvarstår som ej verkställda hos IVO.

Redovisning av ej verkställda beslut per insats
Särskilt boende SoL
Totalt har fyra särskilda boendebeslut rapporterats ej verkställda. Två nya och
två sedan förra perioden.
I ett av besluten har klienten önskat specifikt område i Västerås och studiebesök
har ej genomförts då klienten vill avvakta på grund av Coronapandemin. Denna
period har klienten fått erbjudanden, men tackat nej. I det andra, som är nytt för
denna rapporteringsperiod, har klienten fått flera erbjudande men tackat nej då
hen väntar på god man. Vid senaste erbjudandet så återtar klient sin ansökan och
beslutet avslutas. Orsaken är att klient inte är redo att flytta. I det tredje som även
är nytt för denna rapporteringsperiod så är det platsbrist som är orsaken till ej
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verkställt, har erbjudits andra insatser i väntan på boende. I det fjärde var det
platsbrist, med det är nu verkställt.
Kön per beslut
Q1-2020 Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020
Män (över 18 år) SoL
4
4
2
1
Kvinnor (över 18 år) SoL
2
7
4
3
Totalt

6

11

6

4

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 4 rapporterade beslut har 2 verkställts alternativt 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 två beslut sedan
förra rapporteringsperioden. Antalet beslut som är fortsatt ej verkställda är två,
vilket är en minskning jämfört med föregående rapporteringsperiod.
Boendebeslut och kontaktpersons beslut är de insatser som fortfarande är svårast
att verkställa. Men vid denna rapportering fanns inga kontaktpersonsbeslut,
vilket är en klar förbättring i uppföljningsarbetet.
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 har antalet varken ökat eller minskat
sedan föregående rapportering. Det vill säga det är två beslut gällande särskilt
boende som fortfarande ej är verkställda. Dessa kvarstår hos IVO. Klienterna
kommer fortsatt att få erbjudanden samt följa upp om andra insatser kan vara
lämpliga i väntan på boende.
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4,5
4
3,5
3
Q 1 2020

2,5

Q 2 2020

2

Q 3 2020
1,5

Q 4 2020

1
0,5
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 har minskat
sedan 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 två beslut jämfört med föregående
period.
De beslut som inte verkställs är särskilt boendebeslut. Det är mycket beroende av
hur lediga platser finns tillgängliga att erbjuda. I det arbetet sker det en tät
samverkan med boendesamordnaren på enheten.
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.
Under detta kvartal har Coronapandemin påverkat att verkställandet av vissa
insatser har fördröjts eller gett avbrott. Trots fördröjning/avbrott har en fortsatt
planering pågått kring klienterna.

VÄSTERÅS STAD
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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.
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.
Förutom den anledningen indikerar på 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.
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Äldrenämnden

§9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-26

Dnr AN 2021/00002-1.6.2

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 31
december 2020
Beslut
Äldrenämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Äldrenämnden önskar återkoppling av hur läget ser ut och vilka insatser som
görs ifråga om dagverksamhet samt vad som görs för att avlasta anhöriga.
Yrkanden
Anna Nordin (M) yrkar på en återkoppling av hur läget ser ut och vilka
insatser som görs ifråga om dagverksamhet samt vad som görs för att avlasta
anhöriga.
Elisabeth Wäneskog (KD) bifaller moderaternas yrkande.
Ordföranden yrkar bifall till Anna Nordins yrkande.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

1 (1)
Datum

Diarienr

2021-01-04

ÄN 2021/00002 -1.6.2

Åsa
Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Kalander
Ås
Äldrenämnden

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4, december
2020
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 till och med 31 december 2020.

Redovisning av ej verkställda beslut per insats
Särskilt boende
Särskilt boende SoL
Under perioden är det 11 beslut på särskilt boende som inte har verkställts inom tre månader. Alla har tackat
nej till erbjudet boende en eller flera gånger inom tre månader från fattat beslut. Tre beslut rapporterades
även kvartal 3, 2020.
Kön

Q1-2020

Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020

Män
Kvinnor

9
10

16
10

8
7

5
6

Totalt

19

26

15

11

Dagverksamhet
Dagverksamhet SoL
Dagverksamheterna stängde på grund av covid-19 200323. Dagverksamheten har nu startat igen och det är
inget beslut som inte har verkställts inom tre månader.
Kön

Q1-2020

Män
Kvinnor
Totalt

0

Q2-2020 Q3-2020 Q3-2020
1
2

4
1

0
0

3

5

0

Avbrott i verkställighet dagverksamhet SoL
Dagverksamheterna stängde på grund av covid-19 200323. Dagverksamheten har nu startat igen och alla har
erbjudits att påbörja dagverksamheten. Fem har valt att tacka nej till erbjudandet utifrån oro för covid-19.

Datum

VÄSTERÅS STAD

Kön

Q1-2020

Män
Kvinnor
Totalt

Diarienr

2020

0

Sida

2 (3)

Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020
29
37

24
28

3
2

66

52

5

Växelvård
Växelvård SoL
Växelvården vid Zethelius stängde 200406 och vid Gryta och Rösegården 200413. Växelvården har nu
startat igen och det är inga beslut som inte har kunnat verkställas inom tre månader.
Kön

Q1-2020

Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020

Män
Kvinnor
Totalt

0

0

3
0

0
0

3

0

Avbrott i verkställighet växelvård SoL
Växelvården vid Zethelius stängde 200406 och vid Gryta och Rösegården 200413. Växelvården har nu
startat igen och det är inga beslut som har avbrott i verkställigheten.
Kön

Q1-2020

Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020

Män
Kvinnor
Totalt

0

0

11
9

0
0

20

0

Trygghetsplats
Avbrott i verkställighet trygghetsplats SoL
Trygghetsplatserna vid Zethelius stängde 200407 och vid Gryta och Rösegården 200413. Trygghetsplatsen
har nu öppnat för bokningar igen.
Kön

Q1-2020

Q2-2020 Q3-2020 Q4-2020

Män
Kvinnor
Totalt

0

0

42
27

0
0

69

0

Analys
Totalt rapporterades 16 ej verkställda beslut kvartal 4, 2020. Antalet inrapporterade ej verkställda beslut har
minskat sedan föregående inrapportering. De verksamheter som på grund av covid-19 hade stängt har nu
öppnat igen och besluten har kunnat verkställas.
Antal inrapporterade ej verkställda beslut på särskilt boende har minskat sedan föregående inrapportering.
Inget beslut rapporteras som resursbrist, i samtliga ärenden är anledningen till att beslutet rapporteras som
icke verkställt att den enskilde tackat nej till erbjudande som lämnats.
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, 2020. Vid de tillfällen enskilda har

Datum

VÄSTERÅS STAD

Diarienr

2020

Sida

3 (3)

tackat nej till erbjudet boende och angett att man inte vill flytta nu uppger de i hälften av gångerna covid-19
som skäl.

Anledningar till att enskild tackat nej till erbjudet särskilt boende

Framgår ej; 6

Övrigt; 7

Känsla; 2
Namngivet boende; 8

Vill inte flytta just nu;
26

Område; 3
”Fel” på lägenhet; 2

För liten lägenhet; 4

/
2021-01-04
Åsa Kalander

Vård och omsorgsförvaltningen

Äldrenämnden

Icke verkställda beslut under Kvartal 4 (2020-10-01 till 2020-12-31)
Period: 2020-10-01 till 2020-12-31
Nämnd: Äldrenämnden
Verksamhet: Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg
Antal icke verkställda beslut: 16

Diarienr: ÄN 2021/00002-1.6.2

Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg

Nr

Kön

Beslutsdatum

Typ av
bistånd

Skäl till att beslutet inte verkställtsavbrott i verkställigheten

Övrigt

1

Kvinna

190724

Särskilt
boende

Rapporterades även kvartal 4 2019 och
kvartal 1, 2 o 3 2020

2

Man

191001

Särskilt
boende

3

Man

200320

Särskilt
boende

4

Man

200323

Dagverk
samhet

5

Kvinna

200323

Dagverk
samhet

6

Kvinna

200323

Dagverk
samhet

7

Man

200323

Dagverk
samhet

8

Man

200323

Dagverk
samhet

Tackat nej till erbjudet boende
191122, 200109, 200305, 200513,
200616, 200729, 200828, 201005,
201126
Tackat nej till erbjudet boende
191213, 200123, 200422, 200525,
200701, 200727, 200918, 201014,
201202
Tackat nej till erbjudet boende
200408, 200512, 200623, 200803,
200902, 200925, 20114, 201106
Den enskilde avvaktar med att
börja på dagverksamheten igen på
grund av covid-19
Den enskilde avvaktar med att
börja på dagverksamheten igen på
grund av covid-19
Den enskilde avvaktar med att
börja på dagverksamheten igen på
grund av covid-19
Den enskilde avvaktar med att
börja på dagverksamheten igen på
grund av covid-19
Den enskilde avvaktar med att
börja på dagverksamheten igen på
grund av covid-19

Rapporterades även kvartal 1, 2 o 3
2020

Rapporterades även kvartal 2 o 3 2020

Rapporterades även kvartal 2 o 3 2020

Rapporterades även kvartal 2 o 3 2020

Rapporterades även kvartal 2 o 3 2020

Rapporterades även kvartal 2 o 3 2020

Rapporterades även kvartal 2 o 3 2020

9

Kvinna

200427

Särskilt
boende

10

Man

200616

Särskilt
boende

11

Man

200729

Särskilt
boende

12

Kvinna

200713

Särskilt
boende
Särskilt
boende
Särskilt
boende
Särskilt
boende
Särskilt
boende

13

Kvinna

200706

14

Kvinna

200817

15

Man

200826

16

Kvinna

200917

Tackat nej till erbjudet boende
200515, 200529, 200716, 200810,
200911, 201020, 201125
Tackat nej till erbjudet boende
200625, 200729, 200909, 201029,
201130
Tackat nej till erbjudet boende
200730, 200828, 200917, 201103,
191204
Tackat nej till erbjudet boende
200824, 200914
Tackat nej till erbjudet boende
200819, 201002, 201111, 201209
Tackat nej till erbjudet boende
200817, 201008, 201028
Tackat nej till erbjudet boende
200904, 201005, 201123
Tackat nej till erbjudet boende
200923, 201130, 201210

Rapporterades även kvartal 3 2020

Rapporterades även kvartal 3 2020

Verkställdes 201028

