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Ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) första kvartalet 
2020 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar: 

att godkänna upprättad rapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap. 1 § SoL som 2020-03-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet 
med nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL, och 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden avge rapporten till 
kommunfullmäktige. 

Föredragning 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f- h §§ SoL skyldighet att kvartalsvis rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 §SoL som ej verkställts inom tre månader 
från dagen för respektive beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten 
gäller och hur långtid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Det senaste kvartalet har totalt 20 beslut rapporterats som ej verkställt inom tre 
månader. Anledningen till att besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (17 ärenden) 
• Resursbrist dagverksamhet (2 ärenden där den enskilde önskar specifik plats) 
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• Annat skäl ( 1 ärende där personen har vistats på sjukhus) 

Med anledning av detta har förvaltningen upprättat en rapport enligt ovan och 
utformat ett förslag till skrivelse från nämnden till kommunfullmäktige (bilaga 2) att 
bifogas rapporten (bilaga 1). Nämnden föreslås godkänna upprättad rapport och 
skrivelse till kommunfullmäktige samt låta expediera dessa till kommunstyrelsen för 
beredning till kommunfullmäktige. 

Äldreförvaltningen 

Carina Juhlin 

Förvaltningsdirektör 

Bilagor 

Skrivelse till kommunfullmäktige med bilagor 
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Handläggare: 
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Rapportering till kommunfullmäktige av 
ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) första kvartalet 
2020 
Kommuner har jämlikt 16 kap. 6 f- h §§ SoL skyldighet att rapportera beslut om 
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i 
verkställigheten överstiger tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 

Ansvarig nämnd ska varje kvartal till kommunfullmäktige rapportera antalet gynnande 
sådana beslut enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och inte kunna härledas till enskild 
person. 

Det ska dock framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män. 

Föreliggande rapport avser perioden 1 januari till och med 31 mars 2020. 

Antal beslut som inte verkställts inom tre månader under perioden var 20, varav 12 
beslut gällde kvinnor och 8 beslut gällde män. 

Anledningen till att besluten inte verkställdes var: 

• Att den enskilde har tackat nej (17 ärenden) 
• Resursbrist dagverksamhet (2 ärenden där den enskilde önskar specifik plats) 
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• Annat skäl ( 1 ärende där personen har vistats på sjukhus) 

Största enskilda grupp som inte fått sina beslut verkställda i tid är kvinnor som väntar 
på Dagverksamhet demens, där 35 procent fått vänta mer än tre månader. 

Äldrenämnden har i bifogad rapport (bilaga 1) sammanställt alla gynnande beslut som 
den 31 mars 2020 ej hade verkställts inom tre månader. 

Caroline Hoffstedt Annie Arkebäck Moren 

Ordförande Nämndsekreterare 

Bilagor 

la Sammanställning av ej verkställda beslut 

lb Tid för verkställighet 
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Äldrenämnden 

Bilaga la Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020 

Tabell 1. Antal ej verkställda beslut 

Kön ÅR Q1 ÅR Q2 ÅR Q3 ÅR Q4 

 

Män 
Kvinnor 

   

8 

         

              

   

12 

       

               

               

 

Summa 

 

20 

  

0 

 

0 

 

0 

 

             

Tabell 1. Antalet kvinnor och män vilkas beslut ej verkställts Inom tre månader. 

Kommentar till tabell 1: Under första kvartalet 2020 är det 20 personer som fått vänta mer än 90 dagar på att beslut ska verkställas, 8 män 
och 12 kvinnor. 

Tabell 2. Insatskategori ej verkställda beslut 

Insats Antal män Antal kvinnor Totalt antal Andel 

Särskilt boende demens SoL 3 1 4 20% 
Särskilt boende omvårdnad SoL 2 2 10% 
Parboende på särskilt boende SoL 2 2 10% 
Dagverksamhet demens SoL 3 4 7 35% 
Dagverksamhet omvårdnad SoL 1 1 2 10% 
Ledsagning SoL 1 1 5% 
Växelvård/Kortidsvård 2 2 10% 
Summa antal ej verkställda 8 12 20 100% 
Tabell 2. Typ av beslut som ej verkställts Inom tre månader. 

Kommentar till tabell 2: Av andelen ej verkställda beslut under första kvartalet 2020 utgörs största delen av dagverksamhet demens med 
35 procent. Särskilt boende demens utgör 20 procent. Dagverksamhet ovårdnad, särskilt boende omvårdnad, parboende och växelvård 
utgör 10 procent. Ledsagning utgör 5 procent. 

Tabell 3. Andelen ej verkställda beslut av alla giltiga beslut 

Insats Giltiga beslut Andel ej Giltiga beslut Andel ej 
män verkställda kvinnor verkställda 

beslut män beslut kvinnor 
Särskilt boende demens SoL 293 1,0% 557 0% 
Särskilt boende omvårdnad SoL 296 0,0% 553 0% 
Parboende på särskilt boende SoL 9 0,0% 16 13% 
Dagverksamhet demens SoL 63 4,8% 73 5% 
Dagverksamhet omvårdnad SoL 15 6,7% 30 3% 
Ledsagning SoL 42 2,4% 81 0% 
Växelvård/kortidsvård 106 0,0% 73 3% 
Summa och andel 2019-12-31 824 1,0% 1383 0,9% 
Tabell 3. Andel ej verkställda beslutas alla giltiga beslut. 

Kommentar till tabell 3: Av samtliga giltiga beslut är det 1,0 procent av alla män som inte fått sina beslut verkställda inom tre månader 
under första kvartalet 2020 och 0,9 procent av alla giltiga beslut gällande kvinnor som inte verkställts i tid. Största enskilda grupp som inte 
fått sina beslut verkställda i tid är kvinnor som väntar på Parboende, där 13 procent fått vänta mer än tre månader. 



Tabell 4. Uppgiven orsak till att beslut ej verkställts 
Insats Antal ej 

verkställda 
Resursbrist 
ledig bostad 

Resursbrist 
personal 

Den enskilde 
har tackat nej 
till erbjudande 

Annat skäl 

Särskilt boende demens SoL 
Särskilt boende omvårdnad SoL 
Parboende på särskilt boende SoL 
Dagverksamhet demens SoL 
Dagverksamhet omvårdnad SoL 
Ledsagning SoL 
Växelvård/korttidsvård 

4 
2 
2 
7 
2 
1 
2 

2 

4 
2 
2 
4 
2 
1 
2 

1 

Totalt antal ej verkställda beslut 2019-12-31 20 2 0 17 1 

Andel 100% 10% 0% 85% 5% 
Tabell 4. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader. Uppgiven orsak till att beslut ej verkställts Inom tre månader enligt Inspektionen för vård och 
omsorgs definition. 

Kommentar till tabell 4: Orsaken till att besluten ej har verkställts inom 90 dagar under första kvartalet 2020, är i de flesta fall 
(85%), att den enskilde tackat nej till erbjudande. Orsaken till att beslut ej verkstälts på dagverksamhet beror på att de endast 
önskar plats på ett specifik dagverksamhet. Orsaken till att beslut ej verkställts på dagverksamhet i ett fall då personen vistats på 
sjukhus. 

Tabell 5. Beslut som avslutats av annan anledning 
Orsak till avslut Antal män Antal kvinnor Totalt antal Andel 

Avliden 1 0 1 17% 
Flyttat till särskilt boende 0 0 0 0% 
Flyttat till annan kommun 0 0 0 0% 
Avsagt sig insatsen 2 2 4 67% 
Annat 0 1 17% 
Summa antal avslut 3 3 6 100% 
Tabell 5: Antal beslut som avslutats av annan anledning. 

Kommentar till tabell 5: 6 ärenden som tidigare rapporterats som ej verkställda har avslutats det första kvartalet 2020, 4 personer har 
avsagt sig insatsen. Det beror på att antigen inte längre vill flytta eller ha insatsen. En person inte längre aktuellt att flytta till Uppsala. 1 
person har avlidit. 

Tabell 6. Verkställda beslut 
Insats Antal män Antal kvinnor Totalt antal Andel 

Särskilt boende demens SoL 1 3 4 44% 
Särskilt boende omvårdnad SoL 1 3 4 44% 
Korttidsboende/växelvård SoL 0 0% 
Dagverksamhet demens 0 0% 
Dagverksamhet omvårdnad 0 0% 
Ledsagning 0 0% 
Parboende på särskilt boende SoL 1 1 11% 
Summa antal verkställda 3 6 9 100% 
Tabell 6: Antal beslut som verkställts under kvartal 1 2020 som överstigit tre månader från beslut till verkställighet 

Kommentar till tabell 6: 9 ärenden som tidigare rapporterats som ej verkställda har verkställts det första kvartalet 2020. 4 ärenden 
gällande särskilt boende demens (44 procent), fyra ärenden gällande särskilt boende omvårdnad (44 procent) och ett ärende gällande 
Parboende (11 procent).  

Tabell 7. Avbrott i verkställighet av beslut 
Orsak Antal män Antal kvinnor Totalt antal Andel 

Avbrott 
Summa antal avbrott 0 0 0 0 
Tabell 7: Antal beslut med avbrott i verkställighet som överstiger tre månader. 

Kommentar till tabell 7: Under första kvartalet 2020 är det inget beslut med avbrott i verkställighet. 



Uppsala 
kommun 

Äldrenämnden 

Bilaga 1b Tid för verkställighet kvartal Q1 2020 

Särskilt boende demens SoL 

Beslutet ej verkställt Antal dagar från 
Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 

den 31 mars 2020 beslutsdatum 

Kvinna 2019-04-26 

Kvinna 2019-06-13 

Kvinna 2019-06-25 

Kvinna 2019-08-13 x 231 

Man 2019-08-14 x 230 

Man 2019-09-23 

Man 2019-09-24 x 189 

Man 2019-09-25 x 188 
Man 2019-10-10 

Kvinna 2019-10-16 

Kvinna 2019-12-10 

Särskilt boende omvårdnad SoL 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 
Beslutet ej verkställt Antal dagar från 

den 31 mars 2020 beslutsdatum 

kvinna 2017-08-21 

kvinna 2017-10-09 

kvinna 2018-03-02 

Man 2018-09-14 
--- — 

2019-10-09 Kvinna 

Kvinna 2019-12-03 x 119 

Kvinna 2019-12-30 x 92 

Växelvård demens SoL 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 
Beslutet ej verkställt Antal dagar från 

den 31 mars 2020 beslutsdatum 

Kvinna 
Kvinna 

2019-10-11 x 172 

2019-12-05 x 117 

I Växelvård omvårdnad SoL 



Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 
Beslutet ej verkställt 

den 31 mars 2020 
Antal dagar från 

beslutsdatum 

Man 2019-11-04 

I Dagverksamhet omvårdnad SoL 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 
Beslutet ej verkställt 

den 31 mars 2020 
Antal dagar från 

beslutsdatum 

kvinna 
man 

2019-09-03 x 210 
2019-02-08 x 417 

Dagverksamhet demens SoL 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 
Beslutet ej verkställt Antal dagar från 

den 31 mars 2020 beslutsdatum 

kvinna 2019-08-30 x 214 
x 182 kvinna 

man 

Kvinna 

2019-10-01 

2019-09-26 

2019-10-15 

2019-11-14 

2019-12-13 

x 187 
x 168 

Man 

Man 
Kvinna 

x 138 
x 109_ 
x 158 2019-10-25 

Parboende omvårdnad SoL 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 
Beslutet ej verkställt Antal dagar från 

den 31 mars 2020 beslutsdatum 

Man 

Man 
Man 

2019-02-06 x 419 
2019-03-28 
2019-12-17 

Parboende demens SoL 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 
Beslutet ej verkställt Antal dagar från 

den 31 mars 2020 beslutsdatum 

Kvinna 2019-11-20 x 132 

Ledsagning SoL 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 
Beslutet ej verkställt Antal dagar från 

den 31 mars 2020 beslutsdatum 

Man 2019-12-16 x 106 



140 2020-03-04 
2020-03-25 106 

Beslutet är 
Antal dagar från 

Beslutet är verkställt 

2020-01-16 217 
2020-01-24 213 

2020-01-29 128 

2020-02-18 131 

2020-02-06 286 

Beslutet är verkställt 

(datum) 

Antal dagar från 

beslutsdatum till 

verkställighetsdatum 

Beslutet är 

avslutat (datum) 

Antal dagar från 

beslutsdatum till 

avslutsdatum 

Beslutet är verkställt 

(datum) 

Antal dagar från 

beslutsdatum till 

verkställighetsdatum 

(datum) 
beslutsdatum till 

verkställighetsdatum 
avslutat (datum) 

avslutsdatum 

2020-02-25 918 

2020-01-10 823 
2020-02-04 704 

2020-02-08 512 

2020-02-06 120 

Antal dagar från 
till beslutsdatum 

Beslutet är 

avslutat (datum) 

Antal dagar från 

beslutsdatum till 

avslutsdatum 



Beslutet är verkställt 

(datum) 

Antal dagar från 

beslutsdatum till 

verkställighetsdatum 

Beslutet är 

avslutat (datum) 

Antal dagar från 

beslutsdatum till 
avslutsdatum 

Antal dagar från 
Beslutet är verkställt 

beslutsdatum till 
(datum) 

verkställighetsdatum 

Beslutet är 
, 

avslutat (datum) 

Antal dagar från 
beslutsdatum till 

avslutsdatum 

2020-02-29 148 

Antal dagar från 
Beslutet är verkställt 

beslutsdatum till 
(datum) 

verkställighetsdatum 

Antal dagar från 
Beslutet är 

beslutsdatum till 
avslutat (datum) 

avslutsdatum 

Beslutet är verkställt 

(datum) 

Antal dagar från 

beslutsdatum till 
verkställighetsdatum 

Beslutet är 

avslutat (datum) 

Antal dagar från 

beslutsdatum till 
avslutsdatum 

104 
2020-03-16 354 

2020-03-30 

Beslutet är verkställt 

(datum) 

Antal dagar från 

beslutsdatum till 

verkställighetsdatum 

Beslutet är 

avslutat (datum) 

Antal dagar från 

beslutsdatum till 
avslutsdatum 

Beslutet är verkställt 
Antal dagar från 

(datum) 
beslutsdatum till 

verkställighetsdatum 

Beslutet är Antal dagar från 

avslutat (datum) beslutsdatum till 

avslutsdatum 



Rapporteringsdatum 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

Rapporteringsdatum 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

Rapporteringsdatum 

2020-03-31 
2020-03-31 



Ra pporteringsdatum 

2020-03-31 

Rapporteringsdatum 

2020-03-31 

2020-03-31 

Ra pporteringsdatum 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 

2020-03-31 
2020-03-31 

Rapporteringsdatum 

2020-03-31 

2020-03-31 
2020-03-31 

Rapporteringsdatum 

2020-03-31 

Rapporteringsdatum 

2020-03-31 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

