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§ 390 Dnr KS 2022/01477-1.6.2 

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 september 2022 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-

nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september 

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, individ- 

och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal juli till och med 

september 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 familje-

nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september 

2022 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 



 

 
 

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
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Datum 

2022-11-15 
Diarienr 

KS 2022/01477- 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 september 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-

nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september 

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, individ- 

och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal juli till och med 

september 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 familje-

nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september 

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. 
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Datum 

2022-11-15 
Diarienr 

KS 2022/01477- 
1.6.2  
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Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 
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§ 274 Dnr NF 2022/00483-1.6.2 

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 september 2022 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapport av ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 september 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 juli till och med 30 september 

2022. Totalt är det under den perioden fem beslut som rapporteras ej 

verkställda inom tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten 

överstiger tre månader. Det är tre 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 september 2022 

och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 

 



Bilaga 1: Ej verkställda beslut NF SoL, Q3 2022                                                                                                                                    Diarienr: NF 2022/00483-1.6.2 

 

 

 

 

  
Antal ej verkställda 
beslut 

Totalt antal pågående 
beslut 2022-XX-XX 

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 

Bostad med särskild 
service 

1 3     3  1   

Kontaktperson  1       1   

Summa  
 

1 4     3  2   



Bilaga 2: Ej verkställda beslut SoL kvartal 3, 2022 Diarienr: NF 2022/00483-1.6.2 

       

Kön 
Besluts-
datum 

Datum för 
avbrott Lagrum Typ av insats 

Beslutet 
verkställt 

Beslutet 
avslutat 

Man 2022-05-10  SoL Särskilt boende 2022-10-15  

Kvinna 2022-06-14  SoL Särskilt boende   

Kvinna 2022-05-31  SoL Särskilt boende   

Kvinna 2022-03-16  SoL Särskilt boende 2022-09-01  

Kvinna 2022-05-11  SoL Kontaktperson   
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Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3, 

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 juli till och med 30 september 

2022. Totalt är det under den perioden fem beslut som rapporteras ej verkställda 

inom tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten överstiger tre 

månader. Det är tre beslut som kvarstår som ej verkställda hos IVO. 

    

     

Redovisning av ej verkställda beslut per insats 

 

Bostad med särskild service SoL 

Totalt har fyra bostad med särskild service/särskilt boende beslut rapporterats ej 

verkställda. Tre är nya för perioden och en är kvar från förra perioden, den är nu 

verkställd. Denna period har en av klienterna fått erbjudanden, men tackat nej. 

Anledningen är att klienten upplever att området är för mörkt och det ej fanns 

cykelförråd. 

 

Kontaktperson 

Totalt ett beslut på insatsen kontaktperson. Klienten har erbjudits två olika 

förslag på kontaktperson men tackat nej. Det har bland annat varit en fråga om 

ålder och att få någon med gemensamt intresse. Inväntar svar för ett tredje 

erbjudande som är på gång.  

 

  

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Biståndsenheten funktionsnedsättning SoL 

Enhetschef: Marie-Louise Ohlander 
Teamledare: Helen Eriksson och Maria Roth 
Diarienr:   NF 2022/00483-1.6.2 
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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.  

 

 

 

Tabell 2; Kvarvarande ej verkställda beslut hos IVO 

 

 

Av fem rapporterade beslut har två verkställts, vilket framgår i bilaga 2. Samtliga 

beslut som inte verkställs inom tre månader ska rapporteras utifrån inspektionen 

för vård och omsorgs (IVO) anvisningar.  

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Män över 18 år
(beslut enligt SoL)

Kvinnor över 18 år
(beslut enligt SoL)

Totalt

Q 4 2021

Q 1 2022

Q 2 2022

Q 3 2022

Kön per beslut Q4-2021 Q1-2022 Q2-2022 Q3-2022 

Män (över 18 år) SoL 2 4 1           1 

Kvinnor (över 18 år) SoL 0 2 1           4 

       

Totalt       2 6 2            5 
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Analys 

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

rapporteringsperioden. Antalet beslut som är fortsatt ej verkställda är tre. 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. 

 

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. Vilket är fallet i ett ärende som rapporteras denna gång. Klienten 

får ett tredje erbjudande och om klienten tackar nej kommer biståndshandläggare 

följa upp behovet. Biståndshandläggare och kontaktpersonhandläggare har en tät 

samverkan vilket bidrar till att hålla koll på ärendet och att enheten inte fortsätter 

att ha ej verkställda beslut i onödan. 

 

Det är tre beslut gällande bostad med särskild service 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 

bostad med särskild service. Alternativt se om behovet kvarstår.  

 

Ett av ärendena gäller en klient som varit inlagd inom slutenpsykiatrin och 

gjorde en ansökan om bostad med särskild service. I planering för utskrivning 

från slutenvård beviljades klienten korttidsplats psykiatri i väntan på boende. 

Efter en tid på korttidsplats väljer klienten att återgå till sin bostad med 

boendestöd i väntan på erbjudande. Biståndshandläggare har tät kontakt med 

klient för att följa upp behoven. 

 

De två beslut som blev verkställda under perioden gäller insatsen bostad med 

särskild service där en är från annan kommun och den andra är från 

Rättspsykiatrin i Sala. I det senare ärendet är det alltid en tät och lång planering 

tillsammans med boendesamordnare, teamledare, biståndshandläggare, 

vårdpersonal och klient för att det ska bli en bra utslussning från sluten 

rättspsykiatriskvård.  
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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. Biståndsenheten funktionsnedsättning SoL har förnärvarande 18 

biståndshandläggare vilket är en liten utökning från förra året och bidrar även till 

att möjligheten till planeringen för att följa upp systematiskt och ha en tätare 

samverkan med klienten och externa aktörer runt klienten har förbättrats något.  
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§ 207 Dnr IFN 2022/00375-1.6.2 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per 
den 30 september 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av rapportering av ej verkställda beslut 

enligt 4 kap. 1 § SoL per den 30 september 2022  och lägger den till 

handlingarna samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ej verkställda beslut, första kvartalet 2022 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  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 

 
  

 
Verksamhetsområde barn och ungdom rapporterar tre ej verkställda beslut per den 
30 september 2022, ett beslut om kontaktperson och två beslut om kontaktfamilj 
som avser ett syskonpar. I ärendet avseende kontaktperson har berörd ungdom 
träffat en tilltänkt kontaktperson. I kontaktfamiljsärendet avseende två syskon finns 
en tilltänkt uppdragstagare under utredning. Vårdnadshavaren har stödsamtal 
under rekryteringstiden.  
 
  
Verksamhetsområde vuxen redovisar totalt 30 ej verkställda beslut per den 30 
september 2022: 20 inom vuxen missbruk (varav 19 boendebeslut), 1 inom VIR och 
9 inom ekonomiskt bistånd.  
 
Avseende beslut om boende står de enskilda i kö till en bostad anpassad för den 
enskildes behov. Beslut om Bostad först inväntas tilldelning av lägenhet. Som 
framgår av redovisningen så finns de personer som berörs i flera fall i annat boende 
i väntan på att beslutet kan verkställas. 
 
Ekonomiskt bistånd redovisar 9 ej verkställda beslut. Alla avser beslut om 
arbetsrehabiliterande insats hos Arbetsmarknadsenheterna. 7 av besluten har ej 
kunnat verkställas p g a kö till en specifik önskad arbetsplats, 1 p g a den enskilde 
varit sjuk vid flertal inskrivningstillfällen och 1 då den enskilde tackat nej till 
erbjuden plats. Alla personer har haft uppföljande kontakt med socialsekreterare 
under väntetiden samt kontakt med andra aktörer ffa Regionen. 
3 personer har påbörjat en arbetsrehabiliterande insats efter 
inrapporteringstillfället.  
 
 

x  1 

  

2022-10-18  

  
  

Individ- och familjeförvaltningen 
Magnus Edström, Päivi Viisteensaari 
 
 
 

  

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Icke verkställda beslut under Kvartal 3 (2022-07-01 till 2022-09-30) 
 
 
 

Verksamhet: Barn och ungdom 1, Maria Öberg  
Antal icke verkställda beslut: 0 
 
Verksamhet: Barn och ungdom 2, Alexandra Lorenzson 
Antal icke verkställda beslut: 1 
 
Verksamhet: Barn och ungdom 3, Johan Hillman 
Antal icke verkställda beslut: 2 
 
Verksamhet: Bostadssociala enheten, Kajsa Sahlin 
Antal icke verkställda beslut: 0 
 
Verksamhet: Enheten för vuxna med missbruk, Minna Kuosmanen 
Antal icke verkställda beslut: 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Verksamhet: Enheten för stöd och skydd, VIR Barn, Emeli Lanninge 
Antal icke verkställda beslut: 1 
 
Verksamhet: Enheten för stöd och skydd, VIR Vuxen, Susanne 
Sandkvist 
Antal icke verkställda beslut: 0 
 
Verksamhet: Ekonomiskt bistånd, Johanna Andersson, Sarah 
Braithwaite, Linda Pousette, Sara Akkurt 
Antal icke verkställda beslut: 9  
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Individ- och familjeförvaltningen 
 

 
Individ- och familjenämnden 
 



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 Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten Vad har erbjudits under tiden 

      

1 Pojke 220628 Kontaktperson 

220817 ställs frågan om uppdrag till en specifik kontaktperson. 
220928 sker ett förmöte tillsammans med ungdomen och den 
tilltänkta kontaktpersonen. Sedan dess har handläggare försökt få 
kontakt med ungdomen för att ta reda på om denne tackar ja till 
tilltänkt kontaktperson. Handläggare har dock inte fått tag på 
ungdomen.  
 Inget.  

      

Socialkontor Barn och ungdom 3     
Nr Kön Beslutsdatum Typ av bistånd Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten Vad har erbjudits under tiden 

1 M 220518 KF 

1 och nr 2 är syskon, de hade en KF som sa upp sig 220518 pga 
bråk i familjen mellan barnen. Barnen har en 
beteendeproblematik med utåtagerande beteenden som lett till 
svårigheter att hitta en lämplig familj. 
 

Stödsamtal till mamma av ansvarig 
socialsekreterare. 

2 M 220518 KF 

1 och nr 2 är syskon, de hade en KF som sa upp sig 220518 pga 
bråk i familjen mellan barnen. Barnen har en 
beteendeproblematik med utåtagerande beteenden som lett till 
svårigheter att hitta en lämplig familj. 

Stödsamtal till mamma av ansvarig 
socialsekreterare. 
 

      

Bostadssociala enheten 
 
Nr Kön Beslutsdatum Typ av bistånd Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten Vad har erbjudits under tiden 

      

Inget att rapportera. 



3 

 

      

 
Enheten för vuxna med missbruk 
  
Nr Kön Beslutsdatum Typ av bistånd Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten Vad har erbjudits under tiden 

1 M 210209 Bostad Först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. Beviljad boende med särskild service sedan 210629 

2 M 210803 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. 

Den enskilde har informerats om men är ej 
intresserad av tillfälliga lösningar i avvaktan på en 
ledig plats. 

3 K 210921 Bostad Först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. 

Den enskilde har informerats om men är ej 
intresserad av tillfälliga lösningar i avvaktan på en 
ledig plats. 

4 M 211119 Boende 

Avbrott i verkställighet. Bodde på boende 220207-220316. 
Utskriven pga brutit mot boendets regler. Återuppsatt i kö till 
boende. Avvaktar fortsatt plats. Ej funnits tillgänglig plats på 
lämpligt boende (lågtröskelboende)  

Ej aktuellt med tillfällig lösning i avvaktan på ledig 
plats. 

5 M 211215 Boende 

Ej funnits ledig boendeplats inom 3 månader varför det inte varit 
möjligt att verkställa. 220907 enskild häktad, avvaktar besked 
gällande detta.  

6 K 211213 Bostad Först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. 

Beviljad stöd- och motivationsboende sedan 
220225. 

7 M 211214 Bostad först 

Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. 220806 Enskild 
dömd till vård enligt LVM.  Pågående LVM-vård. 

8 M 220131 Kontaktperson 
Den enskilde vill avvakta till september 2022 då han önskar 
specifik kontaktperson 

Har pågående insatser och annat stöd i avvaktan på 
KP 

9 M 220224 Boende 
Ej gått att verkställa då det krävs drogfrihet för att flytta in. 
Avvaktar nytt erbjudande om plats. 

Erbjöds plats på stöd- och motivationsboende 
220315 men lämnade inget negativt drogtest och 
därmed var inflytt inte möjlig. 

10 M 220323 Bostad Först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. Beviljad boende med särskild service sedan 170821 

11 M 220331 Boende Ej funnits tillgänglig plats på lämpligt boende (lågtröskelboende) Tillfälligt boende på drogfritt boende ej aktuellt. 
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12 M 220420 Bostad först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. 

Den enskilde har informerats om men är ej 
intresserad av tillfälliga lösningar i avvaktan på en 
ledig plats. 

13 K 220427 Bostad först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. Beviljad boende med särskild service sedan 220723 

14 M 220504 Bostad först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. 

Den enskilde har informerats om men är ej 
intresserad av tillfälliga lösningar i avvaktan på 
lämplig lägenhet. 

15 M 220511 Boende Ej funnits tillgänglig plats på lämpligt boende Erbjuden plats 220928 ännu inte fått svar. 

16 K 220518 Boende Ej funnits tillgänglig plats på lämpligt boende (lågtröskelboende) 

Den enskilde har informerats om men är ej 
intresserad av tillfälliga lösning på drogfritt boende i 
avvaktan på lågtröskelboende 

17 K 220531 Bostad först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. Beviljad boende med särskild service sedan 120427 

18 M 220516 Boende 
Ej funnits tillgänglig plats på lämpligt boende och den enskilde 
behöver förberedelsetid till boendet. Placerad på HVB sedan 220519 

19 K 220614 Bostad först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. Beviljad boende med särskild service sedan 211220 

20 M 220629 Boende Den enskilde har tackat nej till erbjuden plats. 

220906 erbjuden plats på boende. Tackat nej till 
denna 220916. 
220927 erbjuden plats på annat boende. Avvaktar 
svar. 
 
 

      

 
Enheten för stöd och skydd, VIR-barn 
  

1 M 220621 Kontaktfamilj 

Mamma har haft eget önskemål på kontaktfamilj utifrån behov av 
att kontaktfamilj har tydligt säkerhetstänk. Mamma har erbjudits 
en färdigutredd kontaktfamilj nyligen, arbete kring att introducera 
mamma och kontaktfamilj pågår för närvarande. Insatsen 
förväntas verkställas inom kort. Inget. 
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 Enheten för stöd och skydd, VIR Vuxen 
      

Inget att rapportera. 

      

Ekonomiskt bistånd 1+2 

1 Kvinna 220121 
Arbetsrehabilitering 
AME (Utv.centrum) 

Fått plats på arbetsrehabiliterande insats 220314, var ej förmögen 
att kunna påbörja planeringen då pga hälsobesvär, varpå uppstart 
sköts fram. Fick ny plats 220509, även den sköts upp pga 
hälsobesvär. Ny plats erbjöds 220812, fick tid för uppstart 220902 
samt 220912. Tiderna avbokades pga vab från klients sida. Ny tid 
för inskrivning 220920 avbokas pga personal från AME är sjuk. Tid 
för inskrivning 220928 avbokas pga klient sjukanmäld. Planerad ny 
tid för inskrivning är 221005.  

Ingen insats, klient har haft planering med vården 
samt haft förhinder för uppstarterna.  

2 Kvinna 220303 AME (Utv.centrum) Kö hos AME 
Ingen insats. Regelbundna möten kring planering 
med vården som redan finns.  

3 Kvinna 220303 
Arbetsrehabilitering 
AME (Utv.centrum) 

Kö hos AME. Beslut avslutas utan verkställighet 221012, 
arbetsrehabilitering är inte längre aktuellt.  

Ingenting, finns ingen annan insats som klient kan 
delta i. Andra insatser redan uttömda.  

4 Man 220308 AME Kö hos AME. Inbokad uppstart finns 221017.  
Ingenting, finns ingen annan insats som klient kan 
delta i.  

5 Kvinna 220331 
Arbetsrehabilitering 
AME (Utv.centrum) Kö hos AME 

Finns ingen annan insats som klient kan delta i. 
Regelbundna möten kring planering med vården 
som redan finns. 

6 Kvinna 220411 
Arbetsrehabilitering 
AME (SESAM) Kö hos AME 

Finns ingen annan insats som klient kan delta i. 
Regelbundna möten kring planering med vården 
som redan finns samt SFI-studier.  

7 Kvinna 220413 
Arbetsrehabilitering 
AME (SESAM) Kö hos AME 

Finns ingen annan insats som klient kan delta i. 
Regelbundna möten planering med AF samt SFI-
studier som redan finns. 

8 Kvinna 220531 AME (Utv.centrum) Kö hos AME. Har tid för uppstart 221019. Finns ingen annan insats som klient kan delta i. 

9 Kvinna 220218 
Arbetsrehabilitering 
AME (Utv.centrum) 

Fick plats hos AME med inskrivning 220519. Då hon inte klarade av 
att vara på den önskade arbetsplatsen, ställdes hon i kön till en 
annan arbetsplats inom utvecklingscentrum.    

Finns ingen annan insats som klient kan delta i. 
Planering mot vården och Vuxenutbildningscentrum 
har skett och fortsätter att ske parallellt.  
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Äldrenämnden 2022-10-25 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 244 Dnr AN 2022/01136-1.6.2 

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 september 2022 

Beslut 

Äldrenämnden tar del av rapporten ej verkställda beslut enligt SoL per den 

30 september 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 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 juli till 30 september 2022. 

Totalt rapporterades 11 ej verkställda beslut till IVO kvartal 3, 2022. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 

beslut: 

Äldrenämnden tar del av rapporten ej verkställda beslut enligt SoL per den 

30 september 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen 

Proposition 

Ordföranden frågar om nämnden kan följa förvaltningens förslag till beslut 

och finner att så sker. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



  

 
Åsa 

 

 

Ås 

 Sida 

1 (2) 
Datum Diarienr  

2022-10-07 ÄN 2022/01136-1.6.2 

 Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

  

   

Elin Cianciolo   

  

Äldrenämnden 

 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3, 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 juli till 30 september 2022.  

         

          

Redovisning av ej verkställda beslut per insats 

 

 

Särskilt boende SoL 

Under perioden är det 11 beslut på särskilt boende som inte har verkställts inom tre månader. Två beslut 

rapporterades även kvartal 2, 2022 varav det ena även rapporterades kvartal 3,4 2021 och kvartal 1 2022. 

 

 

Kön Q4-2021 Q1-2022 Q2-2022 Q3-2022 

Män 5 7 4 5 

Kvinnor 4 8 6 6 

     

Totalt 9 15 10 11 

 

 

 

Analys 

Totalt rapporterades 11 ej verkställda beslut till IVO kvartal 3, 2022.  

De rapporterade besluten gäller alla beslut om särskilt boende och av dessa 11 har samtliga fått flera 

erbjudanden om plats på särskilt boende inom tre månader från beslutsdatum men valt att tacka nej.  

Det är en ökning med ett beslut från kvartal 2 av ej verkställda beslut på särskilt boende.  

I samtliga 11 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 ett rapporterat beslut som varit rapporterat kvartal 3, 4 2021 och kvartal 1 och 2 2022 har enskild tackat ja 

under den rapporterade perioden och beslutet blir verkställt under oktober. Ett ytterligare beslut som 

rapporterats kvartal 2 2022 har under den rapporterade perioden tackat ja och beslutet blir verkställt i 

oktober. 

I fem rapporterade beslut har enskilda tackat ja och besluten har blivit verkställda under den rapporterade 

perioden. 

 

Vi har inte något rapporterat beslut om avbrott i verkställigheten. 



 

VÄSTERÅS STAD 
Datum Diarienr Sida 

 2022 ÄN 2022/01136-1.6.2 
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Anledningar till att enskilda tackar nej 

 

Vid närmare granskning av fyra av besluten varav ett har varit rapporterade tidigare så har enskilda specifika 

önskemål om vilket boende man vill till. Det framkommer även att de har specifika önskemål om hur 

lägenheten ska vara belägen i huset samt utformning och skick på lägenheterna. Samtliga fyra av dessa 

rapporterade beslut gäller servicehus.  

En vanlig orsak till varför enskild tackar nej oavsett boendeform är att man har specifikt önskemål om 

boende. Även att man inte vill flytta nu är vanligt att enskild anger som orsak, detta trots att enskild ibland 

har fått erbjudande enligt sitt önskemål.     

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 3, 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. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Anledningar till att den enskilde tackar nej

Nedsatt hälsotillstånd, orkar inte flytta (4)

Inte flytta nu (12)

Fel område (6)

Fel storlek på lgh, fel våning (7)

Namngivet boende (15)

Ej angett skäl (4)



Icke verkställda beslut under Kvartal 3 ( 2022-07-01 till 2022-09-30) 
 
Period: 2022-07-01 till 2022-09-30  
Nämnd: Äldrenämnden 
Verksamhet: Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg 
Antal icke verkställda beslut: 11 
 
 
 
Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg 

Nr Kön Besluts-
datum 

Typ av 
bistånd 

Skäl till att beslutet inte verkställts-
avbrott i verkställigheten 
 

Övrigt 

1 Kvinna 210611 Särskilt 
boende 

Tackat nej till erbjudet boende 
210618, 210706, 210805, 210824, 
210930, 211117, 2111207, 211227, 
220120, 220201, 220201, 220215, 
220307, 220329, 220419, 220505, 
220530, 220622, 220706, 220715,  

Rapporterades även kvartal 3, 4 2021 och 
kvartal 1, 2, 2022 
Enskild blev erbjuden boende 220916 och 
tackade ja och beslutet verkställdes 
221010 

2 Kvinna 220325 Särskilt 
boende 

220328, 220331, 220420, 220428, 
220510, 220523, 220524, 220603, 
220614, 220616, 220623, 220713, 
220727, 220816,  
 

Rapporterades även kvartal 2 2022 
Enskild blev erbjuden boende 220909 och 
tackade ja och beslutet verkställdes 
221010 

3  Man 220404 Särskilt 
boende 

220408, 220503, 220530, 220628, 
220725 

Enskild blev erbjuden boende 220823 och 
tackade ja och beslutet verkställdes 
220912 

4  Kvinna 220405 Särskilt 
boende 

220412, 220412 220502, 220609, 
220711 

Enskild blev erbjuden boende 220823 och 
tackade ja och beslutet verkställdes 
220908 

5  Man 220413 Särskilt 
boende 

220422, 220505, 220511, 220523, 
220530, 220615, 220705 

Enskild erbjöds lägenhet 220713 och 
tackade ja och beslutet verkställdes 
220801 



6   Kvinna 220524 Särskilt 
boende 

220524, 220616 Enskild blev erbjuden boende 220815 och 
tackade ja och beslutet verkställdes 
220901 

7  Kvinna 220530 Särskilt 
boende 

220603, 220620, 220628, 220712, 
220815, 220901, 220926 

 

8  Kvinna 220602 Särskilt 
boende 

220629 Enskild blev erbjuden lägenhet 220822 
och tackade ja och beslutet verkställdes 
220912 

9  Man 220607 Särskilt 
boende 

220609, 220610, 220801  

10  Man  220617 Särskilt 
boende 

220627, 220728, 220803, 220912   

11   Man  220628 Särskilt 
boende 

220705, 220707, 220715, 220727, 

220829, 220907, 220907, 220928 
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