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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 429 Dnr KS 2021/01943-1.6.2 

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 september 2021 

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 
2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till kom-
munfullmäktige 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 2021.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med 
september 2021 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 

1 (2) 

Datum 

2021-10-29 
Diarienr 

KS 2021/01943- 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 2021 

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 
2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd 
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- 
och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal juli till och med 
september 2021.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september 
2021 anmäls och läggs till handlingarna. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2021-11-10 
Diarienr 

KS 2021/01943- 
1.6.2  

Sida 

2 (2) 

 

 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Individ- och familjenämnden 2021-10-27 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 225 Dnr IFN 2021/00410-1.6.2 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per 
den 30 september 2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av rapporten av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL per den 30 september 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icke verkställda beslut under Kvartal 3 (2021-06-01 till 2021-09-30) 
 

Verksamhet: Barn och ungdom 1, Maria Öberg  
Antal icke verkställda beslut: 7 
 
Verksamhet: Barn och ungdom 2, Anna-Maria Stigevik 
Antal icke verkställda beslut: 8 
 
Verksamhet: Barn och ungdom 3, Johan Hillman 
Antal icke verkställda beslut: 2 
 
Verksamhet: Bostadssociala enheten, Dijana Iveta Sörell 
Antal icke verkställda beslut: 0 
 
Verksamhet: Enheten för vuxna med missbruk, Minna Kuosmanen 
Antal icke verkställda beslut: 8 
 
Verksamhet: VIR-enheten, VIR Barn, Emeli Lanninge 

Antal icke verkställda beslut: 1 
 
Verksamhet: VIR-enheten, VIR Vuxen, Susanne Sandkvist 

Antal icke verkställda beslut: 0 

   
  
  

 
 

2021-10-12 IFN 2021/00410 

 
Individ- och familjeförvaltningen 
 

 
Individ- och familjenämnden 
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Nr Kön Beslutsdatum 

Typ av bistånd 
jml 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten 

Vad har erbjudits under 
tiden 

 
Barn och ungdom 1 MARIA ÖBERG 
     

1 Pojke 210330 Kontaktperson 

Rutin har inte följts - ansvarig socialsekreterare har inte lämnat uppdraget till 
kontaktpersonsrekryteringen förrän 210601. Framkommer att det funnits en 
tilltänkt kontaktperson, men att beslutet inte har kunnat verkställas utifrån 
kontaktpersonen. Rekrytering pågår därmed fortsatt. Inget 

2 Pojke 201123 Kontaktfamilj 

Rutin har inte följts - ansvarig socialsekreterare har inte lämnat uppdraget till 
kontaktfamiljsrekryteringen förrän 210204. Familjens önskemål om att alla tre 
syskon får samma kontaktfamilj har försvårat rekryteringen. Annons lades ut 
210317. 210406 överenskoms att man söker skilda kontaktfamiljer till syskonen 
(det ena syskonets har redan verkställts). Har funnits ett förslag men ej gått att 
verkställa då barnet hade rädsla för kontaktfamiljens djur. Finns nu ett nytt förslag 
för två av syskonen, förmöte har dock ej gått att boka in ännu utifrån bla. sjukdom i 
familjen. Återkoppling inväntas från berörda parter om tid för förmöte. Inget 

3 Pojke 201123 Kontaktfamilj 

Rutin har inte följts - ansvarig socialsekreterare har inte lämnat uppdraget till 
kontaktfamiljsrekryteringen förrän 210204. Annons lades ut 210317. Familjens 
önskemål att alla tre syskon får samma kontaktfamilj har försvårat rekryteringen. 
210406 överenskoms att man letar skilda kontaktfamiljer till syskonen. Förslag har 
funnits men inte gått att verkställa, dels utifrån tilltänkt kontaktfamilj inte haft 
utrymme, dels då barnet hade rädsla för kontaktfamiljens djur och även utifrån 
brist på erfarenhet hos kontaktfamiljen. Finns nu ett nytt förslag för syskonen, 
förmöte har dock ej gått att boka in ännu utifrån bla. sjukdom i familjen. 
Återkoppling inväntas från berörda parter om tid för förmöte. Inget 

4 Flicka 210525 Kontaktperson 

Samma dag som beslut fattas skickas anmälan om behov av kontaktperson till 
ansvarig rekryterare. Under sommaren hittas ingen lämplig kontaktperson. Finns 
nu ett förslag där kontaktpersonutredning pågår och registerutdrag inväntas, 
därefter kommer förmöte att bokas in. 

Familjen har haft öppenvård 
i form av Högstöd 
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Nr Kön Beslutsdatum 

Typ av bistånd 
jml 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten 

Vad har erbjudits under 
tiden 

5 Pojke 210621 Kontaktfamilj 

En av tre i syskonskara. Anmälan om behov om kontaktfamilj skickas samma dag 
som beslut fattas till rekryterare. Inledningsvis har mamma önskat alla tre barnen i 
samma kontaktfamilj vilket försvårat rekryteringen. Efter samtal har mamma sagt 
att hon kan tänka sig en egen kontaktfamilj för ett barn och en för de två andra. 
Framkommer av journal att en tilltänkt familj tackat nej till uppdraget och att 
mamma har tackat nej till ett annat förslag då hon ser ett behov av en manlig 
förebild till barnet. Sedvanlig rekrytering pågår och en familj är under utredning för 
pojken.  Inget 

6 Pojke 210621 Kontaktfamilj 

En av tre i syskonskara. Anmälan om behov om kontaktfamilj skickas samma dag 
som beslut fattas till rekryterare. Inledningsvis har mamma önskat alla tre barnen i 
samma kontaktfamilj vilket försvårat rekryteringen. Efter samtal har mamma sagt 
att hon kan tänka sig en egen kontaktfamilj för ett barn och en för de två andra. 
Framkommer av journal att en tilltänkt familj tackat nej till uppdraget och att 
mamma har tackat nej till ett annat förslag då hon ser ett behov av en manlig 
förebild till barnet. Sedvanlig rekrytering pågår. Inget 

7 Pojke 210621 Kontaktfamilj 

En av tre i syskonskara. Anmälan om behov om kontaktfamilj skickas samma dag 
som beslut fattas till rekryterare. Inledningsvis har mamma önskat alla tre barnen i 
samma kontaktfamilj vilket försvårat rekryteringen. Efter samtal har mamma sagt 
att hon kan tänka sig en egen kontaktfamilj för ett barn och en för de två andra. 
Framkommer av journal att en tilltänkt familj tackat nej till uppdraget och att 
mamma har tackat nej till ett annat förslag då hon ser ett behov av en manlig 
förebild till barnet. Sedvanlig rekrytering pågår. Inget 

 
Barn och ungdom 2 ANNA-MARIA STIGEVIK 
     

1 Flicka 200924 Kontaktperson 

210309 sker ett avbrott i insatsen då kontaktpersonen sagt upp sitt uppdrag på 
grund av personliga skäl.  
210719 får KP förfrågan om uppdrag, förmöte hålls 210909, båda parter tackar ja. 
Planerat upptaktsmöte 210930 ombokas av handläggare till 211007 vilket avbokas 
av klient, nytt uppstartsmöte kommer bokas inom snar framtid.  Inget  
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Nr Kön Beslutsdatum 

Typ av bistånd 
jml 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten 

Vad har erbjudits under 
tiden 

2 Pojke 171003 Kontaktperson 

210108 meddelar kontaktpersonen att denne ska flytta utomlands, uppdraget 
avslutas i samband med detta. Sedan dess har två tilltänkta kontaktpersoner tackat 
nej till uppdraget. Pojken själv har tackat nej till ytterligare en kontaktperson. 
 
Två personer har sedan föregående rapportering tackat nej till uppdrag. 211007 
meddelar rekryteringen att det finns en KP som är intresserad av uppdrag, 
gemensamt förmöte kommer hållas snarast möjligt.  Inget 

3 Pojke 210408 Kontaktperson Finns KP som tackat ja till uppdrag och förmöte kommer hållas 211014. Inget 

4 Pojke 210526 Kontaktfamilj 
Svårigheter att hitta matchande KF. 211005 meddelar rekrytering att det finns en 
KF som fått förfrågan, vill fundera och sedan återkomma med besked.  Inget 

5 Flicka 210524 Kontaktperson 
Ingen matchande KP har hittats. Ungdom inkom själv med förslag på KP 210714 
och denna är under utredning.  Inget 

6 Pojke 210630 Kontaktfamilj 

Inget matchande KF hittats. Finns önskemål om att tre bröder ska vara i samma KF. 
Utifrån svårigheter att hitta KF som kan ta tre syskon är det nu beslutat att 
separera syskon. Äldsta broder till en KF och två yngre till en.  Inget 

7 Pojke 210630 Kontaktfamilj  

Inget matchande KF hittats. Finns önskemål om att tre bröder ska vara i samma KF. 
Utifrån svårigheter att hitta KF som kan ta tre syskon är det nu beslutat att 
separera syskon. Äldsta broder till en KF och två yngre till en. Inget 

8 Pojke 210630 Kontaktfamilj 

Inget matchande KF hittats. Finns önskemål om att tre bröder ska vara i samma KF. 
Utifrån svårigheter att hitta KF som kan ta tre syskon är det nu beslutat att 
separera syskon. Äldsta broder till en KF och två yngre till en. Inget 

 
Barn och ungdom 3 JOHAN HILLMAN 
     

1 M 210408 Kontaktfamilj 

När beslutet fattades var planeringen att även ett syskon som hade samma insats 
skulle ha samma kontaktfamilj och rekrytering skedde utifrån det. 210913 
meddelade vårdnadshavare att syskonet inte längre skulle/ville ha en kontaktfamilj 
varför rekrytering nu pågår utifrån det. Potentiell kontaktfamilj i nätverket har 
kontaktats men tackat nej. Rekrytering pågår och extern annons planeras.  
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Nr Kön Beslutsdatum 

Typ av bistånd 
jml 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten 

Vad har erbjudits under 
tiden 

2 K 210525 Kontaktfamilj 

Rekrytering pågår på olika vis och en tilltänkt kontaktfamilj tackade nej i september 
månad. Flickan har svårigheter bl. a i form av att hon självskadar sig vilket försvårar 
en rekrytering. Socialsekreterare på såväl BoU 3 och familjehemsenheten har en 
återkommande kontakt med vårdnadshavare gällande kontaktfamiljsinsatsen. 

I juni månad 2021 
verkställdes och startades 
insatsen kontaktperson. 
Vårdnadshavare har sedan 
200909 haft insatsen 
”högstöd” vilke  alltjä t är 
pågående.  

 
Bostadssociala enheten       Dijana Iveta Sörell 
  
    

INGET ATT RAPPORTERA 
 
Enheten för vuxna med missbruk MINNA KUOSMANEN 
  

1 M 201109 Socialt kontrakt 

Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 månader varför det 
inte varit möjligt att verkställa samt att den enskilde i dagsläget ej bedöms vara 
redo för flytt. 

Beviljad boende med särskild 
service sedan 161001 

2 K 201207 Socialt kontrakt 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 månader varför det 
inte varit möjligt att verkställa. 

Den enskilde har tackat nej 
till erbjudande om tillfälliga 
boendelösningar i avvaktan 
på att det ska komma en 
lämplig lägenhet från 
hyresvärdarna. 210602 
Erbjöds lägenhet men 
framkom uppgifter som gör 
att den lägenheten inte 
bedömdes som lämplig 
utifrån den enskildes behov. 
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Nr Kön Beslutsdatum 

Typ av bistånd 
jml 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten 

Vad har erbjudits under 
tiden 
Väntar på ny lämplig 
lägenhet. 

3 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 

4 M 210409 Socialt kontrakt 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 månader varför det 
inte varit möjligt att verkställa. 

Beviljad skyddat boende 
sedan 201119. 

5 M 210421 
Bostad med 
särskild service 

Ej funnits ledig plats på bostad med särskild service  inom 3 månader varför det 
inte varit möjligt att verkställa.  

Den enskilde har informerats 
men är ej intresserad av 
tillfälliga lösningar (på t.ex 
stöd- och 
motivationsboende) i 
avvaktan på en ledig plats. 

6 M 210426 Socialt kontrakt 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 månader varför det 
inte varit möjligt att verkställa. 

Beviljad utslussboende 
sedan 210125. 

7 M 210507 
Bostad med 
särskild service 

Ej funnits ledig plats på bostad med särskild service  inom 3 månader varför det 
inte varit möjligt att verkställa. 

Den enskilde har informerats 
är ej intresserad av tillfälliga 
lösningar (på t.ex stöd- och 
motivationsboende) i 
avvaktan på en ledig plats. 

8 M 210601 Socialt kontrakt 
Ej tilldelats någon lämplig lägenhet från hyresvärdarna inom 3 månader varför det 
inte varit möjligt att verkställa. 

Beviljad stöd-och 
motivationsboende sedan 
190926. 
210701 Erbjöds den enskilde 
lägenhet men tackade nej 
210708 och framkom 
uppgifter som gör att den 
lägenheten inte bedömdes 
som lämplig utifrån den 
enskildes behov. Väntar på 
ny lämplig lägenhet. 
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Nr Kön Beslutsdatum 

Typ av bistånd 
jml 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen Skäl till att beslutet inte verkställts -avbrott i verkställigheten 

Vad har erbjudits under 
tiden 

 
VIR-enheten, VIR-barn 
       

1 Pojke 210531 Kontaktperson 

Pojken beviljas kontaktperson 210531. Begäran om sådan lämnas till 
Familjehemsenheten 210603. 210901 tillfrågas kontaktperson om uppdrag. 210920 
genomförs en första träff mellan uppdragstagare och klient, de träffas därefter på 
prov två gånger, varefter klient och uppdragstagare förmedlar att de vill 
formalisera uppdraget. Insatsen verkställs därmed 211001. 

Inget har erbjudits under 
tiden. Dock pågick under 
tiden familjebehandling. 

      

VIR-enheten, VIR Vuxen 

 
INGET ATT RAPPORTERA 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej verkställda beslut, tredje kvartalet 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  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 17 ej verkställda beslut per den 

30 september 2021, 6 beslut om kontaktperson och 11 beslut om kontaktfamilj. 

Som framgår av redovisningen är aktiv rekrytering av uppdragstagare pågående. I 

flera fall är möten med tilltänkta uppdragstagare inbokade. I några fall har familjen 

tackat nej till föreslagen uppdragstagare, fortsatt rekrytering pågår i dessa.  

 

Verksamhetsområde vuxen redovisar 8 ej verkställda beslut inom missbruk. 

Gemensamt för dessa är att de rör olika former av boenden. Som framgår av 

redovisningen så finns de personer som berörs i flera fall i annat boende i väntan på 

att beslutet kan verkställas. I två fall har den enskilde tackat nej till erbjudet boende 

i väntan på verkställighet av biståndet.  

 

Verksamhetsområde vuxen redovisar även ett ej verkställt beslut avseende 

kontaktperson vid VIR-enheten. Som framgår av redovisningen så har familjen haft 

familjebehandling under väntetiden.  

x  1 

  

2021-10-13  

  

  

Individ- och familjeförvaltningen 

Magnus Edström, Jonas Boman 

 

 

  

 

 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

1 (1) 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2021-10-20 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 265 Dnr NF 2021/00337-1.6.2 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 
september 2021 

Beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapporten ej 

verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2021 lägger den till 

handlingarna och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 juli till och med 30 september 

2021. Totalt är det under den perioden 8 beslut som rapporteras ej 

verkställda inom tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten 

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

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 

 



 

 
 

 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Marie-Louise Ohlander 
Epost: marie-louise.ohlander@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 

1 (1) 

Datum 

2021-10-13 
Diarienr 

NF 2021/00337- 1.6.2  

  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 
september 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning tar del av rapporten ej 

verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2021 och överlämnar den 

till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 juli till och med 30 september 

2021. Totalt är det under den perioden 8 beslut som rapporteras ej 

verkställda inom tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten 

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

 

 



Bilaga 1: Ej verkställda beslut NF SoL, Q3 2021                                                                                                                                    Diarienr: NF 2021/00337-1.6.2 

 

 

 

 

  
Antal ej verkställda 
beslut 

Totalt antal pågående 
beslut 2021-09-30 

Andel ej 
verkställda Orsak till ej verkställt beslut     

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

Resursbrist 
personal 

Den enskilde 
tackat nej 

Avbrott i 
verkställighet 

Annat 
skäl 

Bostad med särskild 
service 

3 1     2  2   

Kontaktperson 3 1       1  3 

Summa  
 

6 2     2  3  3 



Bilaga 2: Ej verkställda beslut SoL kvartal 3, 2021  Diarienr: NF 2021/00337-1.6.2 

       

Kön 
Besluts-
datum 

Datum för 
avbrott Lagrum Typ av insats 

Beslutet 
verkställt 

Beslutet 
avslutat 

Kvinna 200116  SoL 
Bostad med särskild 
service   

Man 201127  
SoL Bostad med särskild 

service   

Man 210317  
SoL Bostad med särskild 

service 210930  

Man 210318  
SoL Bostad med särskild 

service   

Man 210520  SoL 
Kontaktperson 
   

Kvinna 210621  SoL 
Kontaktperson 
   

Man 200703 210430 SoL 
Kontaktperson 
   

Man 210614  SoL 
Kontaktperson 
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Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3, 

2021 

 

Kommuner är enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldiga att 

rapportera beslut om bistånd (enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 § LSS) 

som inte har verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller både beslut 

som inte verkställts inom tre månader och avbrott i verkställigheten som pågår 

längre än tre månader.  

 

Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige 

antalet gynnande beslut enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts 

inom tre månader från dagen för beslut, eller där avbrott i verkställigheten varit 

längre än tre månader. I rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som besluten 

gäller och hur lång tid som gått sedan varje beslut togs. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade och ska inte kunna spåras till en enskild person. I 

rapporten redovisas resultatet fördelat på kvinnor respektive män.  

 

Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 juli till och med 30 september 

2021. Totalt är det under den perioden 8 beslut som rapporteras ej verkställda 

inom tre månader eller där avbrottstiden i verkställigheten överstiger tre 

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

    

     

Redovisning av ej verkställda beslut per insats 

 

Kontaktperson SoL 

Totalt har fyra kontaktpersonsbeslut rapporterats ej verkställda. Alla är nya för 

denna period. Det gäller nya beslut samt ett som är avbrott. 

 

I tre av besluten har klienterna fått erbjudande om kontaktperson varav en har 

tackat nej, en är osäker och vill fundera och den tredje har inte givit svar om hen 

vill fortsätta med erbjuden kontaktperson. I det fjärde gäller det ett avbrott där 

det framkommit att det finns behov av uppföljning avseende behov och 

lämplighet av insatsen. Klienten har andra insatser för att få stöd i vardagen, 

såsom boendestöd och sysselsättning psykiatri. I ett av ärendena har det gjorts en 

lex Sarah av kontaktpersonhandläggare då det inte uppmärksammades att en 

beställning hade skickats till dom och därför har inte insatsen verkställts. 

 

  

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Biståndsenheten funktionsnedsättning 

SoL enheten 

Enhetschef: Marie-Louise Ohlander 
Teamledare: Helen Eriksson och Maria Roth 
Diarienr: NF 2021/00337-1.6.2   
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Bostad med särskild service SoL 

Totalt har fyra bostad med särskild service beslut rapporterats ej verkställda. Två 

nya och två sedan förra perioden.  

 

I två av besluten har klienten önskat specifikt område i Västerås. Denna period 

har dessa två klienter fått erbjudanden, men tackat nej. I de övriga två så är det 

platsbrist som är orsaken till ej verkställt, de har andra insatser i väntan på 

boende. Dessa har också fått erbjudande, en som inväntar svar på samt en som 

tackat ja till en extern placering i samråd med den öppen rättspsykiatriska 

vårdgivaren, Treklövern. 

 

 

 

 

 

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 8 rapporterade beslut har 1 verkställts, 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 ökat med fyra beslut sedan förra 

rapporteringsperioden. Antalet beslut som är fortsatt ej verkställda är sju. Bostad 

med särskild service beslut och kontaktpersons beslut är de insatser som 

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

Kön per beslut Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 

Män (över 18 år) SoL 1 1 3           6 

Kvinnor (över 18 år) SoL 3 3 1           2 

       

Totalt       4 4 4            8 
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framgår att det arbete som görs kontinuerligt gällande att förebygga ej 

verkställda beslut ger resultat. Vilket framgår i analysen. 

 

När det gäller insatsen särskilt boende så är antalet samma, fyra, sedan 

föregående rapportering. Men 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. En har i dagsläget pågående 

insats i form av öppenvård via IFF (Spindeln) och den andra är i dagsläget 

placerad av annan kommun på HVB, har även rättspsykiatrisk öppenvårdsinsats 

via Treklöver. Klienten har särskilda skäl samt en önskan att bo i Västerås 

kommun och har därefter gjort en ansökan om bostad med särskild service i 

Västerås.  

 

När det gäller insatsen kontaktperson är det en ökning med fyra sedan 

föregående rapportering, då det inte fanns något kontaktpersonsbeslut att 

rapportera. Det kan tolkas som en effekt av att fler ansöker om insatser för att 

bryta isolering och stöd till utåtriktade aktiviteter i takt med att samhället öppnar 

upp mer efter coronapandemin.  

 

 

Tabell 2; Kvarvarande ej verkställda beslut hos IVO 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Män över 18 år
(beslut enligt SoL)

Kvinnor över 18 år
(beslut enligt SoL)

Totalt

Q 4 2020

Q 1 2021

Q 2 2021

Q 3 2021
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Sammanfattande analys 

I tabell 1 ovan framgår att antalet inrapporterade ej verkställda beslut är samma 

som föregående inrapporteringsperiod. I tabell 2 framgår kvarstående beslut efter 

rapporteringsperioden till IVO och som ej är verkställda. Den visar att det är en 

ökning med tre beslut jämfört med föregående period. De beslut som inte 

verkställs är bostad med särskild service och kontaktperson.  

 

När det gäller bostad med särskild service är mycket beroende av hur lediga 

platser finns tillgängliga att erbjuda. I det arbetet sker det en tät samverkan med 

boendesamordnaren på enheten. Boendesamordnare har även samordningsansvar 

för Biståndsenheten LSS. Och det senaste året har ett intensivt arbete lagts ner 

för att ordna rockader mellan boendena för att frigöra platser, vilket utöver detta 

har påverkat boendesamordnare höga arbetsbelastning ännu mer. På NF boenden 

kan klienter bo på beslut om bostad med särskild service enligt LSS eller SoL 

och detta innebär att det sker en total prioritering av alla beslut för att erbjuda en 

plats. I perioder kan det därför variera att vissa SoL beslut får vänta i förmån av 

LSS beslut, och vice versa. Det görs alltid en individuell bedömning när det 

gäller prioritering av att erbjuda plats. 

 

Sammantaget har det skett en ökning av ansökningar gällande bostad med 

särskild service och som kommer från sluten psykiatrisk vård med ett brådskande 

behov av insatsen. Och där andra insatser inte har varit lämpliga att bevilja i 

avvaktan på verkställighet. Dessa går genom individuella bedömningen alltid 

före i prioriteringskön. 

 

I arbetet med att verkställa ett beslut så är i två fall ett stort behov av 

motivationsarbete med klienterna. Detta då det finns specifika önskemål gällande 

vart i staden klienterna vill bo, men även oro och tveksamheter hos klienterna 

inför flytt. 

 

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. 

 

När det gäller kontaktperson framkommer det i denna rapportering att 

majoriteten har fått ett erbjudande. Vi ser det som ett utvecklingsområde att föra 
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en tätare samverkan med kontaktpersonhandläggare för att se om arbetssättet kan 

verkställas snabbare. Exempelvis att det ska finnas en ram för hur omfattande en 

matchning ska vara samt ramar för i vilken utsträckning klienten kan få igenom 

sina önskemål etc.   

 

Alla beslut är väldokumenterade vilket är en förutsättning för att kommunen inte 

ska riskeras ett eventuellt vitesföreläggande om inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) väljer att granska besluten. Ett fortsatt arbete på enheten fortlöper 

är att säkerställa att beviljade insatser faktiskt verkställs. Detta kommer vi att 

arbeta med i kommande egenkontroller. Ett arbete pågår med att systematisera 

uppföljningar av beslut innan de blir ej verkställda. Vidare erbjuds klienterna 

andra insatser som stöd i väntan på verkställandet av bostad med särskild service 

och kontaktperson. 

 

Förutom den anledningen indikerar att det systematiska arbetet resulterat i en 

fortsatt positiv tendens då anledningen till ej verkställda beslut bland annat inte 

beror på att uppföljning ej har skett. Avsikten är att fortsatt arbeta vidare med 

detta i syfte att förbättra förutsättningarna för att ytterligare minska antalet ej 

verkställda beslut i den mån det är möjligt.   
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§ 280 Dnr NF 2021/00337-1.6.2 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 
september 2021 

Ärendebeskrivning 

Ärendet hanteras på nämndsammanträdet. 
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Äldrenämnden 2021-10-19 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 283 Dnr AN 2021/00963-1.6.2 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 
september 2021 

Beslut 

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

30 september 2021 och lägger den till handlingarna. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



  

 
Åsa 

 

 

Ås 

 Sida 

1 (1) 
Datum Diarienr  

2021-10-06 ÄN 2021/00963-1.6.2 
 

 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

  

   

Elin Cianciolo   

  

Äldrenämnden 

 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3, 2021  

 
Kommuner är enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldiga att rapportera beslut om bistånd 

(enligt 4 kap 1 § SoL) och insatser (enligt 9 § LSS) som inte har verkställts inom tre månader till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Det gäller både 

beslut som inte verkställts inom tre månader och avbrott i verkställigheten som pågår längre än tre månader.  

 

Den ansvariga nämnden ska varje kvartal rapportera antalet gynnande beslut enligt SoL som inte verkställts 

inom tre månader från dagen för beslut, eller där avbrott i verkställigheten varit längre än tre månader till 

kommunfullmäktige. I rapporten ska det stå vilka typer av bistånd som besluten gäller och hur lång tid som 

gått sedan varje beslut togs. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte kunna spåras till en 

enskild person. I rapporten redovisas resultatet fördelat på kvinnor respektive män.  

 

Den bifogade rapporten gäller för perioden 1 juli 2021 till och med 30 september 2021.  

         

          

Redovisning av ej verkställda beslut per insats 

 

Särskilt boende 

 

Särskilt boende SoL 

Under perioden är det 17 beslut på särskilt boende som inte har verkställts inom tre månader. Sex beslut 

rapporterades även kvartal 2, 2021 Ett av dessa har under perioden verkställts. Totalt har sju beslut verkställts 

under den rapporterade perioden. 

 

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

Män                                                                          8  5    4            4                   4 

Kvinnor                                                                   7 6    10 11                13 

       

Totalt 15                11    14 15                17 

 

Dagverksamhet 

 

Avbrott i verkställighet dagverksamhet SoL 

Dagverksamheten har öppet och det är nu ett beslut med av brott i verkställigheten. 

 

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

Män                                                                             24 3    1               0                    0 

Kvinnor                                                                      28 2    1 1                    1 

       

Totalt    52            5    2 1                    1 
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Analys 

Totalt rapporterades 18 ej verkställda beslut till IVO kvartal 3, 2021. Det är en ökning med två beslut av ej 

verkställda beslut på särskilt boende från kvartal 2. I ett beslut är anledningen att det fanns Covid-19 smitta 

vid det datumet som beslutet skulle verkställas vilket var inom tre månader från beslutsdatum och 

verkställigheten fick flyttas fram i nästan 3 veckor varvid det då blev mer än tre månader från beslut till 

verkställighet. I fyra beslut har det ej funnits lediga lägenheter att erbjuda som skulle kunna verkställas inom 

tre månader från beslutsdatum, samtliga beslut var på demensboende men samtliga är nu verkställda. 

 

I 10 beslut är anledningen till att beslutet rapporteras som icke verkställt att den enskilde tackat nej till 

erbjudande om särskilt boende inom tre månader från beslutsdatumet. I två beslut har enskild tackat nej flera 

gånger tidigare till erbjudande om boende men har nu tackat ja och besluten är nu verkställda.  

 

Totalt har sju beslut verkställts på särskilt boende under den rapporterade perioden. 

 

 

Dagverksamheten är öppen och det är en person som valt att avvakta med att börja på dagverksamheten igen 

utifrån oro för Covid-19. Vi har enbart ett beslut med avbrott i verkställigheten. 

   

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, 2021. Vid de tillfällen enskilda har 

tackat nej till erbjudet boende och angett att man inte vill flytta nu, uppger färre än vid tidigare 

rapporteringstillfällen Covid-19 som skäl. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Icke verkställda beslut under Kvartal 3 (2021-07-01 till 2021-09-30) 
 

Period: 2021-07-01 till 2021-09-30  
Nämnd: Äldrenämnden 

Verksamhet: Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg 
Antal icke verkställda beslut: 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/   

  

2021-10-06  Diarienr: ÄN 2021/00963-1.6.2 
 
 

  
  

Elin Cianciolo 
 

  

Vård och omsorgsförvaltningen Äldrenämnden 
 



2 

 

Myndighetsutövning Biståndsenheten äldreomsorg 

Nr Kön Besluts-

datum 

Typ av 

bistånd 

Skäl till att beslutet inte verkställts-

avbrott i verkställigheten 

 

Övrigt 

1 

 

Kvinna 200323 Dagverk 

samhet 

Avbrott i verkställigheten. Den 

enskilde avvaktar med att börja på 

dagverksamheten igen på grund av 

covid-19 

Rapporterades även kvartal 2, 3 o 4 

2020 samt kvartal 1 och 2021 

2 Man 200826 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

200904, 201005, 201123, 210119, 

210203, 210318, 210428, 210617, 

210721, 210913 

Rapporterades även kvartal 4 2020 

samt kvartal 1 och 2 2021 

3 Kvinna 200917 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

200923, 201130, 201210, 210203, 

210326, 210518, 210722, 210913 

Rapporterades även kvartal 4 2020 

samt kvartal 1 och 2 2021 

4 Kvinna 

 

201026 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende  

201028, 201127, 210112, 210209, 

210330, 210610, 210812, 210917 

Rapporterades även kvartal 1 och 2 

2021 

5 Kvinna 

 

201217 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

201222, 210202, 210324, 210504, 

210623, 210921 

Rapporterades även kvartal 1 och 2 

2021 

6 Kvinna 210202 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

210204, 210430, 210517, 210705, 

210909 

Rapporterades även kvartal 2 2021 

7 Kvinna 210225 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

210303, 210506, 210615, 210709, 

210906 

Rapporterades även kvartal 2 2021, 

beslutet verkställdes 210927 

8 Man  210517 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

210524, 210727, 210906 

 

9 Kvinna 210520 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

210705, 210903 

Beslutet verkställdes 210928 



3 

10 Kvinna 210521 Särskilt 

boende 

Resursbrist Beslutet verkställdes 210831 

11 Kvinna  210527 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

210706, 210921 

 

12  Man  210525 Särskilt 

boende  

Tackat nej till erbjudet boende 

210709, 210927 

 

13 Kvinna 210528 Särskilt 

boende 

Resursbrist Beslutet verkställdes 210901 

14  Kvinna  210517 Särskilt 

boende 

Tackat nej till erbjudet boende 

210509, 210602, 210630, 210721, 

210907 

 

15 Kvinna  210611 Särskilt 

boende  

Tackat nej till erbjudet boende 

210618, 210706, 210805, 210824, 

210930 

 

16 Kvinna  210602 Särskilt 

boende 

Annat sätt Beslutet skulle verkställas 210901 men 

på grund av Covid på boendet 

verkställdes besluet 210924  

17 Man 210607 Särskilt 

boende 

Resursbrist Beslutet verkställdes 210923 

18 Kvinna 210609 Särskilt 

boende 

Resursbrist Beslutet verkställdes 210927 
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