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§ 72 Dnr KS 2023/00344-1.6.2 

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 december 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 oktober till och med 
december 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 oktober till och 
med december 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 oktober till och med 
december 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

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 

2023-02-06 
Diarienr 

KS 2023/00344- 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 31 december 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 oktober till och med 

december 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 oktober till och 

med december 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 oktober till och med 

december 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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Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 
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§ 9 Dnr IFN 2022/00520-1.6.2 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per 
den 31 december 2022 

Beslut 

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

enligt 4 kap. 1 § SoL per den 31 december 2022 och lägger den till 

handlingarna samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kapitlet 6 f-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. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Individ- och familjeförvaltningen 
Maria Bly 
Epost: maria.bly@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
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Datum 

2022-12-21 
Diarienr 

IFN 2022/00520- 1.6.2  

  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Individ- och familjenämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1 § SoL per den 31 december 2022 

Förslag till beslut 

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

enligt 4 kap. 1 § SoL per den 31 december 2022 och lägger den till 

handlingarna samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kapitlet 6 f-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. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ej verkställda beslut, fjärde 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 sju ej verkställda beslut per den 
31 december 2022, sex beslut om kontaktfamilj och ett beslut om kontaktperson. 
Av de sex kontaktfamiljsbesluten är det två syskonpar. I alla ärenden förutom ett 
har erbjudanden om kontaktfamilj eller kontaktperson lämnats, i vissa fall två olika 
erbjudanden. Familjerna har valt att tacka nej till förslagen. I det ärende där förslag 
om kontaktfamilj ännu inte lämnats så pågår ett arbete tillsammans med 
familjehemsenheten där annons bland annat lagts ut på familjehemsbanken. 
Familjen har i januari fått träffa en tilltänkt kontaktfamilj, familjen och 
kontaktfamiljen ska nu fundera och återkomma. Ett syskonpar och dess föräldrar 
har pågående familjebehandling, och alla familjer har kontakt med handläggare 
under tiden sökande efter kontaktfamilj/kontaktperson pågår. Handläggare gör 
också ett arbete med familjerna gällande dess förväntningar på insatsen då de 
tackat nej till erbjudna kontaktfamiljer vid ett eller två tillfällen. 
  
Verksamhetsområde vuxen redovisar totalt 28 ej verkställda beslut per den 31 
december 2022. Av dessa beslut är 24 inom Enheten för vuxna med missbruk, 3 
inom Ekonomiskt bistånd samt 1 beslut inom VIR barn.  
 
Inom vuxen missbruk avser 23 av besluten någon form boende. De flesta, 12 
personer, väntar tilldelning av lägenhet inom Bostad först. Merparten av dessa 
personer har ett annat boende i avvaktan på egen lägenhet. 
Övriga boendebeslut gäller framför allt plats på lågtröskelboende och personen har 
i flera fall tackat nej till erbjuden plats på ett drogfritt stöd- och motivationsboende.  
Andra beslut har inte kunnat verkställas då personen finns inom annan vård för 
närvarande. 
 
Ekonomiskt bistånd redovisar 2 ej verkställda beslut. Alla avser beslut om någon 
form av arbetsrehabiliterande insats hos Arbetsmarknadsenheterna.  
 
Inom VIR barn gäller beslutet kontaktfamilj. Förälder lämnade eget förslag på 
kontaktfamilj vilket dock inte kunde verkställas. Rekrytering pågår av annan 
kontaktfamilj.  
 
 

x  1 

  

230113  

  
  

Individ- och familjeförvaltningen 
Katja Nordström, Päivi Viisteensaari 
 
 
 

  

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Icke verkställda beslut under Kvartal 4 (2022-10-01 till 2022-12-31) 
 
 
 

Verksamhet: Barn och ungdom 1, Maria Öberg  
Antal icke verkställda beslut: 2 
 
Verksamhet: Barn och ungdom 2, Alexandra Lorenzson 
Antal icke verkställda beslut: 2 
 
Verksamhet: Barn och ungdom 3, Jeanette Ejestrand 
Antal icke verkställda beslut: 3 
 
Verksamhet: Bostadssociala enheten, Kajsa Sahlin 
Antal icke verkställda beslut: 0 
 
Verksamhet: Enheten för vuxna med missbruk, Minna Kuosmanen 
Antal icke verkställda beslut: 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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, Sara Akkurt,  
Antal icke verkställda beslut: 3 
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Individ- och familjeförvaltningen 
 

 
Individ- och familjenämnden 
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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 

1 Flicka 220907 Kontaktfamilj 

Rutin har efterföljts och anmälan om behov av kontaktfamilj har 
skickats i enlighet med den. Familjen har tackat nej till en tilltänkt 
kontaktfamilj 221122 och önskat att barnens morbror ska bli 
kontaktfamilj istället. Bedömningen har gjorts att kontaktfamiljen bör 
vara extern för att utöka barnens kontaktnät. Familjen har uteblivit 
från förmöte. Sedvanlig rekrytering pågår och man har samtalet med 
föräldrarna kring detta. Familjen har pågående familjebehandling 

2 Flicka  220907 Kontaktfamilj 

Rutin har efterföljts och anmälan om behov av kontaktfamilj har 
skickats i enlighet med den. Familjen har tackat nej till en tilltänkt 
kontaktfamilj 221122 och önskat att barnens morbror ska bli 
kontaktfamilj istället. Bedömningen har gjorts att kontaktfamiljen bör 
vara extern för att utöka barnens kontaktnät. Familjen har uteblivit 
från förmöte. Sedvanlig rekrytering pågår och man har samtalet med 
föräldrarna kring detta. Familjen har pågående familjebehandling 

      

 
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 220907 Kontaktperson 

221118 sker samtal med mamma med förslag på kontaktperson. 
221123 meddelar mamma att barnet önskar en yngre kontaktperson 
och därmed tackar nej. 221124 ges förslag på ny kontaktperson från 
handläggare på familjehemsenheten. 221129 sker samtal med 
mamma och besök bokas med familjen och tilltänkt kontaktperson 
221214. 221214 bokar mamma av besöket. Nytt besök bokas 230110.  Inget.  

2. Pojke 220921 Kontaktfamilj 

221101 gör familjehemssekreterare akanteckning om att en lämplig 
och kunnig kontaktfamilj som matchar de behov XX har för en 
kontaktfamiljsinsats har ännu ej funnits. Rekrytering och utredning av 
kontaktfamiljer fortsätter för att finna en kontaktfamilj som passar 
för XX. 221116 läggs en annons upp på Familjehemsbanken. 221229 Inget 
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sker samtal med mamma och besök bokas med familjen och tilltänkt 
kontaktfamilj 230109. Besök skedde 230109 och överenskommelse är 
att både familj och föreslagen kontaktfamilj återkopplar till 
barnhandläggare respektive familjehemssekreterare inom några 
dagar kring om de vill gå vidare med processen.  

      

 
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 Pojke 220518 Kontaktfamilj Två förslagsfamiljer har erbjudits men vårdnadshavare har sagt nej 
Möte med vårdnadshavare för att prata 
förväntningar på insatsen 

2 Pojke 220518 Kontaktfamilj Två förslagsfamiljer har erbjudits men vårdnadshavare har sagt nej 
Möte med vårdnadshavare för att prata 
förväntningar på insatsen 

3 Pojke 220802 Kontaktfamilj 

Två förslagsfamiljer har erbjudits, vårdnadshavare har tackat nej en 
gång och förslagsfamilj har tackat nej vid ett annat. Sedan 221213 
utreds ny förslagsfamilj för ev matchning  

      

 
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 

      

 
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 211119 Boende 
Avbrott i verkställighet. Bodde på boende 220207-220316. Utskriven 
pga brutit mot boendets regler. Återuppsatt i kö till boende. Avvaktar 

Ej aktuellt med tillfällig lösning i avvaktan på 
ledig plats på lågtröskelboende. 
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fortsatt plats. Ej funnits tillgänglig plats på lämpligt boende 
(lågtröskelboende)  

3 M 211215 Boende 

Ej funnits ledig boendeplats inom 3 månader varför det inte varit 
möjligt att verkställa.  
Uppdatering 221230: Avvaktar till 230704 

Placerad på HVB-(skyddstillsyn med särskild 
föreskrift) sedan 221010. Pågår till 230704 och 
boendeplats aktuellt därefter. 

4 K 211118 Bostad Först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. 

Beviljades stöd- och motivationsboende 220225. 
Detta är avslutat och enskild är nu erbjuden 
lågtröskelplats 221223. 

5 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. 

6 M 220131 Kontaktperson 

Den enskilde vill avvakta till september 2022 då han önskar specifik 
kontaktperson. 
Uppdatering 221230: Önskad KP tar ej emot uppdrag. 

Har pågående insatser och annat stöd i avvaktan 
på att hitta ny lämplig kontaktperson. 

7 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. 
Uppdatering 221230: Undersöks om kan 
godkännas som hyresgäst för lägenhet med 
inflytt 230201. 

8 M 220504 Bostad först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. Beviljad boende från 221118. 

9 M 220511 Boende 
Ej funnits tillgänglig plats på lämpligt boende+Den enskilde tackat nej 
till erbjudanden. 

Erbjuden plats 220928. Tackade nej.  
Erbjuden plats 221021. Tackade nej. 

10 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 

11 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 

12 M 220629 Boende Den enskilde har tackat nej till erbjudna platser. 

220906 erbjuden plats på boende. Tackat nej till 
denna 220916. 
220927 erbjuden plats på annat boende. Tackat 
nej. 
221230 Erbjuden boendeplats. Avvaktar svar. 

13 M 220714 Boende Den enskilde gick ej att nå 

Tilldelades plats 221130 men inte möjligt att få 
kontakt med enskild trots flera försök. 
Omprövning beslut gjordes 221221. 

14 K 220714 Boende Ej längre i behov av boende 
Fullföljde sin öppenvårdsbehandling och därefter 
blev det inte aktuellt med boendeplacering och 
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ärendet avslutades utan att verkställa 
boendebeslutet. 

15 M 220729 Bostad först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. 

Beviljad boendeplacering 220902-221024. 
Därefter ordnat en egen tillfällig lösning. 

16 K 220804 Boende Ej funnits tillgänglig plats på lämpligt boende (lågtröskelboende) 

Blev erbjuden plats 221010 på drogfritt stöd- och 
motivationsboende. Tackade nej till erbjudandet 
221013. Önskar lågtröskelplats, står i kö. 

17 M 220825 Boende Ej längre i behov av boende 
Blev beviljad bistånd till boende men från 
221111 ordnat eget lägenhetskontrakt. 

18 K 220905 Bostad Först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. 

Tillfälliga boendelösningar har diskuterats 
(lågtröskel och drogfritt stöd- och 
motivationsboende) 

19 M 220906 Boende Ej funnits tillgänglig plats på lämpligt boende (lågtröskelboende)  

20 M 220915 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 
221101 

21 M 220916 Bostad först 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. Ej intresserad av tillfälliga boendelösningar.  

22 M 220921 Boende Den enskilde har tackat nej till erbjuden plats 

Blev erbjuden plats 221026 på drogfritt stöd- och 
motivationsboende. Tackade nej till erbjudandet 
221116. Står i kö. 

23 K 220927 Socialt kontrakt 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 
månader varför det inte varit möjligt att verkställa. 

Undersöks om enskild kan godkännas som 
hyresgäst för lägenhet med inflytt 230201 

24 M 220927 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 
190504 

      

 
Enheten för stöd och skydd, VIR-barn 
  
Nr Kön Beslutsdatum Typ av bistånd Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten Vad har erbjudits under tiden 

1 K 220810 Kontaktfamilj Förälder lämnade eget förslag till KF. Utredning drog ut på tiden då 
föreslagen kf inte svarade på telefonsamtal, bokade av besök osv. 
Förälder och föreslagen KF blev sedemera osams på grund av detta 
vilket resulterade i att lämnat förslag inte bedömdes som lämpligt. 
Under december månad gjordes detta ställningstagande. Mamma har 

Inget 
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nu förmedlat att hon kan tänka sig uppdragstagare utsedd av 
socialtjänsten istället. Således pågår rekryteringen. 

      

  
Enheten för stöd och skydd, VIR Vuxen 
 
Nr Kön Beslutsdatum Typ av bistånd Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten Vad har erbjudits under tiden 

Inget att rapportera 

      

Ekonomiskt bistånd 1+2 
 
Nr Kön Beslutsdatum Typ av bistånd Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten Vad har erbjudits under tiden 

1 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.  

2 Kvinna 220713 
Arbetsrehabilitering 
AME (Sesam) Väntar på plats hos AME, Sesam.  

Studerar SFI i väntan på plats, regelbundna 
uppföljningar på denna planering.  

3 Kvinna 220930 

Arbetsrehabilitering 
SOF 
(samordnings.t) 

Hade tid för inskrivning/uppstart 221208, blev avbokat pga. sjukdom. 
Har fått ny tid 230117. 

Inget, finns ingen annan insats som bedöms 
passa. Sjukskriven på heltid, regelbundna 
uppföljningar med socialsekreterare. 

      

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2023-01-25 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr NF 2023/00010-1.6.2 

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 december 2022 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapport av ej 

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 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 oktober till och med 31 

december 2022. Totalt är det under den perioden 3 beslut som rapporteras ej 

verkställda inom tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten 

överstiger tre månader. Det är 2 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 31 december 2022 

och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4, 

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 oktober till och med 31 december 

2022. Totalt är det under den perioden 3 beslut som rapporteras ej verkställda 

inom tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten överstiger tre 

månader. Det är 2 beslut som kvarstår som ej verkställda hos IVO. 

    

     

Redovisning av ej verkställda beslut per insats 

 

Bostad med särskild service SoL 

Totalt har tre bostad med särskild service beslut rapporterats ej verkställda. Ett är 

nytt för perioden och denna är en ansökan från annan kommun. Två är kvar från 

förra perioden, där en nu är avslutad. Denna period har en av klienterna fått 

erbjudanden, men tackat nej. Har nu fått ett nytt erbjudande och där inväntas 

svar. 

 

 

 

 

 

  

 

  

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Biståndsenheten funktionsnedsättning SoL 

Enhetschef: Marie-Louise Ohlander 
Teamledare: Helen Eriksson och Maria Roth 
Diarienr:   NF 2023/00010 
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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 tre rapporterade beslut har ett avslutats, 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 1 2022

Q 2 2022

Q 3 2022

Q 4 2022

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

Män (över 18 år) SoL 4 1 1           1 

Kvinnor (över 18 år) SoL 2 1 4           2 

       

Totalt       6 2 5            3 

     



 

VÄSTERÅS STAD 3/3 

Analys 

Antalet inrapporterade ej verkställda beslut har minskat med två beslut sedan 

förra rapporteringsperioden. Antalet beslut som är fortsatt ej verkställda är två. 

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.  

 

Det är två beslut gällande bostad med särskild service som fortfarande ej är 

verkställda. Dessa kvarstår hos IVO. En av klienterna har fått erbjudande och ska 

inkomma med svar.  Det andra ärendet gäller en klient som ansöker från annan 

kommun. I detta ärende är den nuvarande hemkommunen ansvarig fram till dess 

att klienten har fått boende i Västerås. Detta innebär att vi ej erbjuder andra 

insatser i väntan på att beslutet ska verkställas. Biståndshandläggare följer 

kontinuerligt upp om behovet av boende i Västerås kvarstår. 

 

I samband med uppföljning framkommer att behoven förändrats i ett av 

ärendena. Det beslutet gällde insatsen bostad med särskild service och där återtog 

klienten sin ansökan om boende efter uppföljningen. Idag kan behoven 

tillgodoses med andra insatser. 

 

 

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. Vi ser att över år 2022 har enheten relativt få ej verkställda beslut vilket 

vi ser är ett resultat av den planering och det arbete vi genomför på det här 

området och att det ger resultat. Under år 2023 har vi för avsikt att finslipa på 

arbetssättet i syftet att bibehålla utvecklingen och i den mån det går förbättra 

utvecklingen. Samverkan med leverantörer/utförare är även ett område som vi 

vill utveckla för att jobba vidare med att insatserna verkställs.  

 



Bilaga 1: Ej verkställda beslut NF SoL, Q4 2022                                                                                                                                    Diarienr: NF 2023/00010 

 

 

 

 

  
Antal ej verkställda 
beslut 

Totalt antal pågående 
beslut 2022-12-31 

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 2     1  1  1 

             

Summa  
 

1 2     1  1  1 



Bilaga 2: Ej verkställda beslut SoL kvartal 4, 2022 Diarienr: NF 2023/00010 

       

Kön 
Besluts-
datum 

Datum för 
avbrott Lagrum Typ av insats 

Beslutet 
verkställt 

Beslutet 
avslutat 

Kvinna 220531  SoL 
Bostad med särskild 
service    

Kvinna 220614  
SoL Bostad med särskild 

service  221219 

Man 220920  
SoL Bostad med särskild 

service   

 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Äldrenämnden 2023-01-24 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr AN 2022/01480-1.6.2 

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 december 2022 

Beslut 

Äldrenämnden tar del av rapport av ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 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 oktober till 31 december 2022. 

Under perioden är det sex beslut på särskilt boende som inte har verkställts 

inom tre månader. Fyra beslut rapporterades även kvartal 3. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har till äldrenämnden lämnat följande 

förslag till beslut:  

Äldrenämnden tar del av rapport av ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen (SoL) per den 31 december 2022 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 

 



  

 
Åsa 

 

 

Ås 

 Sida 

1 (2) 
Datum Diarienr  

2023-01-10 ÄN 2022/01480 

 Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

  

   

Maria Ljungdahl, Anna-Karin Juhlin   

  

Äldrenämnden 

 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4, 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 oktober till 31 december 2022.  

         

          

Redovisning av ej verkställda beslut per insats 

 

Särskilt boende SoL 

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

rapporterades även kvartal 3. 

 

 

Kön Q1-2022 Q2-2022 Q3-2022 Q4-2022 

Män 7 4 5 3 

Kvinnor 8 6 6 3 

     

Totalt 15 10 11 6 

 

 

Analys 

Totalt rapporterades sex ej verkställda beslut till IVO kvartal 4 år 2022. De rapporterade besluten gäller alla 

beslut om särskilt boende och av dessa sex 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 fem beslut från kvartal 3 och 

det är även en minskning från kvartal 1 och 2. I samtliga sex 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.  

 

Fyra rapporterade beslut blev även rapporterade kvartal 2 och 3. Två av dom har blivit verkställda under kvartal 

4, ett beslut har blivit återtaget och ett beslut är fortfarande inte verkställt då enskild tackat nej till flera 

erbjudanden. Två nya beslut rapporteras kvartal 4 varav ett beslut kommer att verkställas i januari 2023 och i 

ett beslut har enskild tackat nej till flera erbjudanden. 

 

Vi har inte något rapporterat beslut om avbrott i verkställigheten. 

 

 

 



 

VÄSTERÅS STAD 
Datum Diarienr Sida 

 2023-01-10 ÄN 2022/01480 

 

2 (2) 

    

 
 

 

Anledningar till att enskilda tackar nej 

 

Vid närmare granskning framkommer det att en vanlig orsak till att enskilda tackar nej till erbjudanden är att 

man har specifika önskemål om hur lägenheten ska vara belägen i huset, dess utformning och skick på 

lägenheterna. En annan orsak till att enskilda tackar nej är att enskilda önskar specifika namngivna boenden. I 

vissa fall tackar enskilda nej trots att de har fått erbjudanden enligt sina önskemål. I ett beslut har enskild tackat 

nej till flera erbjudanden och sedan valt att återta sin ansökan. 

 

I ett beslut där enskild har beviljats gruppboende från annan kommun har denne tackat nej till flera erbjudanden 

men inte uppgett anledning. I ett beslut där enskild är beviljad servicehus har denne fått flera erbjudanden men 

tackat nej på grund av ekonomiska skäl samt att lägenheten är felplacerad i det servicehus hen erbjuds. Andra 

orsaker kan vara att enskilda har nedsatt hälsotillstånd och därför uppger sig inte kunna flytta samt fel område. 

 

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, 2022. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

Nedsatt hälsotillstånd, orkar inte flytta (3)

Ej uppgett anledning (9)

Fel område (3)

Fel storlek på lgh, fel våning, felplanerad,
dåligt skick (9)

Namngivet boende (9)

Har ej råd (7)

Tackar nej och återtar (1)

Skäl till att tacka nej



Icke verkställda beslut under kvartal 4 (2022-10-01 till 2022-12-31) 
 
Period: 2022-10-01 till 2022-12-31  
Nämnd: Äldrenämnden 
Verksamhet: Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg 
Antal icke verkställda beslut: 6 
 
 
 
Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg 

Nr Kön Besluts-
datum 

Typ av 
bistånd 

Skäl till att beslutet inte verkställts-
avbrott i verkställigheten 
 

Övrigt 

1 Kvinna 220530 Särskilt 
boende 

220603, 220620, 220628, 220712, 
220815, 220901, 220926, 221014 

Rapporterades även kvartal 3. Tackar nej 
och återtar ansökan 221024 

2 Man 220607 Särskilt 
boende 

220609, 220610, 220801, 221018 Rapporterades även kvartal 3. Tackar ja 
221024 och beslutet verkställs 221108 

3 Man  220617 Särskilt 
boende 

220627, 220728, 220803, 220912, 

221006, 221103, 221205, 221209 

Rapporterades även kvartal 3. Tackar ja 
221209 och beslutet verkställs 221229  

4  Man  220628 Särskilt 
boende 

220705, 220707, 220715, 220727, 

220829, 220907, 220907, 220928, 

221003, 221003, 221014, 221024, 

221109, 221122, 221205, 221219 

Rapporterades även kvartal 3. 

5 Kvinna 220901 Särskilt 
boende 

220902, 221017, 221114, 221216  

6 Kvinna 220926 Särskilt 
boende 

220926, 221028, 221128, 221221 Tackar ja och beslutet verkställs 230111 
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