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Äldrenämnden 

E j verkställda gynnande beslut 

Förslag till beslut 

Kontoret för hälsa vård och omsorg föreslår Äldrenämnden besluta: 

att godkänna upprättad rapport (bilaga 1) om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL och 9 § LSS som 2013-03-31 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med 
nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS 

att tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten til l 
kommunfullmäktige samt 

att låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning til l 
kommunfullmäktige. 

Föredragning 

Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis 
rapportera t i l l Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige gynnande 
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller och hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Det senaste kvartalet var det totalt 18 beslut som inte verkställdes inom tre månader. 
Anledningen til l att besluten inte verkställdes var: 

• Den enskilde har tackat nej, 17 stycken. 
• Andra orsaker, 1 ärende 

Med anledning av detta har kontoret upprättat en rapport enligt ovan och utformat ett förslag 
ti l l skrivelse från nämnden til l kommunfullmäktige att bifogas rapporten. Nämnden föreslås 
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godkänna upprättad rapport och skrivelse ti l l kommunfullmäktige samt låta expediera dessa 
ti l l kommunstyrelsen för beredning til l kommunfullmäktige. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Chef/direktör 
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Statistik till kommunfullmäktige 

H a n d l ä g g a r e : Karin Al lard och Ida Sverkersson 

Rapport ej verkställda beslut mars 2013 
Äldrenämnden 

Antal personer Antal % 

Män 5 
Kvinnor 13 

28% 
72% 

S u m m a 18 100% 
Tabell 1. Antalet kvinnor och män vilkas beslut ej verkställts inom tre månader, 31 mars 2013 

Typ av ej verkställda beslut 2013-03-31 Antal män Antal kvinnor Totalt % 

Särskilt boende demens SoL 4 
Särskilt boende omvårdnad SoL 1 

7 
6 

11 
7 

6 1 % 
39% 

S u m m a ej verkställda 2013-03-31 5 13 18 100% 
Tabell 2. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader, 31 mars 2013 

Kommentar t i l l tabell 2: Antalet ej verkställda beslut motsvarar de beslut som inte var verkställda 

den 31 mars 2013. Av dessa har två personer rapporterats för fjärde gången (1 demensboende och 1 

omvårdnadsboende). 

Observera att inga beslut enligt LSS har rapporterats för ÄLN kvartal 1 2013  

Andel ej verkställda beslut av antalet giltiga beslut Antal ej Antal % 
Män verkställda giltiga beslut 

Särskilt boende demens SoL 4 205 2,0% 
Särskilt boende omvårdnad SoL 1 284 1,4% 
Totalt ej verkställda 2013-03-31 5 489 1,0% 
Tabell 3. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader, 31 mars 2013 

Andel ej verkställda beslut av antalet giltiga beslut Antal ej Antal % 
Kvinnor verkställda giltiga beslut 

Särskilt boende demens SoL 7 451 1,6% 
Särskilt boende omvårdnad SoL 6 602 1,0% 
Totalt ej verkställda 2013-03-31 13 1053 1,2% 
Tabell 4. Typ av beslut som ej verkställts inom tre månader, 31 mars 2013 



Uppgiven orsak till att beslut ej verkställts Antal 
(Socialstyrelsens definition) män 

Antal 
kvinnor 

Totalt % 

Den enskilde har tackat nej 5 
Annat skäl 0 

12 
1 

17 
1 

94% 
6% 

S u m m a 5 13 18 100% 
Tabell 5. Orsak ti l l att beslut ej verkstäl l ts inom 90 dagar, 31 mars 2013 

Kommentar till tabell 5: Annat skäl har angetts vara "den enskilde önskar specifikt boende." 

Den enskilde har beslut om demensboende men bor på ett omvårdnadsboende och vill flytta inom huset till 

en avdelning med demensinriktning. 

Beslutet avslutat av annan anledning Antal 
män 

Antal 
kvinnor 

Totalt % 

Återtagen ansökan 1 0 1 100% 
S u m m a 1 0 1 100% 
Tabell 6. Antal ej verkställda beslut som avslutats av annan anledning, 31 mars 2013 

Beslut som verkställts under första kvartalet 2013 Antal 
som rapporterades ej verkställda 2012-12-31 män 

Antal 
kvinnor 

Totalt % 

Särskilt boende demens SoL 2 4 6 100% 
S u m m a 2 4 6 100% 
Tabell 7. Antal beslut som rapporterades ej verkställda 31 december som verkställ ts 31 mars 2013 

Avbrott i verkställighet av beslut Antal män Antal kvinnor Totalt % 

0 0 0 0% 
S u m m a 0 0 0 0% 
Tabell 8. Antal beslut med avbrott i verkstäl l ighet som överstiger tre månader, 31 mars 2013 

Kommentar till tabell 8: Inga beslut med avbrott i verkställighet har rapporterats in för ÄLN 

kvartal 1 2013. 
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Inrapporterade beslut enligt SoL och LSS til l Socialstyrelsen kvartal 1 2013 
Äldrenämnden 

Handläggare: Karin Allard 

Särskilt boende demens SoL 

Beslutet ej 
Antal dagar från 

besluts-
/avbrottsdatum till 

Beslutet är 
Antal dagar från 

besluts-
/avbrottsdatum till 

Beslutet är 
Antal dagar från 

besluts-
/avbrottsdatum till Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum verkställt den 

31 mars 2013 

Antal dagar från 
besluts-

/avbrottsdatum till 
verkställt 
(datum) 

Antal dagar från 
besluts-

/avbrottsdatum till 
avslutat 
(datum) 

Antal dagar från 
besluts-

/avbrottsdatum till verkställt den 
31 mars 2013 

den 31 mars 2013 

verkställt 
(datum) verkställighetsdatum 

avslutat 
(datum) avslutsdatum 

Kvinna 2012-10-01 2013-01-04 95 

Kvinna 2012-10-05 2013-01-11 98 
Kvinna 2012-10-12 2013-01-20 100 
Kvinna 2012-07-17 2013-01-03 170 

Man 2012-10-03 2013-01-24 113 

Man 2012-10-08 2013-02-20 135 

Kvinna 2012-10-31 X 151 
Kvinna 2012-11-27 X 124 
Kvinna 2012-11-26 X 125 
Kvinna 2012-12-14 X 107 
Kvinna 2012-12-28 X 93 
Kvinna 2012-05-14 X 321 
Kvinna 2012-03-14 X 382 
Man 2012-10-12 X 170 
Man 2012-11-16 X 135 
Man 2012-06-14 X 290 
Man 2012-07-19 X 255 
Särskilt boende omvårdnad SoL 

Beslutet ej 
Antal dagarfrån 

besluts-
/avbrottsdatum till 

Beslutet är 
Antal dagar från 

besluts-
/avbrottsdatum till 

Beslutet är 
Antal dagarfrån 

besluts-
/avbrottsdatum till Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum verkställt den 

31 mars 2013 

Antal dagarfrån 
besluts-

/avbrottsdatum till 
verkställt 
(datum) 

Antal dagar från 
besluts-

/avbrottsdatum till 
avslutat 
(datum) 

Antal dagarfrån 
besluts-

/avbrottsdatum till verkställt den 
31 mars 2013 

den 31 mars 2013 

verkställt 
(datum) verkställighetsdatum 

avslutat 
(datum) avslutsdatum 

Man 2012-07-02 2013-02-25 238 
Man 2012-12-19 X 102 
Kvinna 2012-12-03 X 118 
Kvinna 2012-11-30 X 121 
Kvinna 2012-11-22 X 129 
Kvinna 2012-09-24 X 188 
Kvinna 2012-06-19 X 285 
Kvinna 2012-03-29 X 367 
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Handläggare 
Karlsson Elisabeth 

Datum 
2013-06-12 

Diarienummer 
ALN-2013-0133.30 

FÖRSLAG 

E j verkställda gynnande beslut 

Kommuner har jämlikt 16 kap 6 f - h § § S o L och 28 f - h §§ LSS skyldighet att rapportera 
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 
tre månader och där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader ti l l Socialstyrelsen, 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 

Ansvarig nämnd ska varje kvartal t i l l kommunfullmäktige rapportera antalet gynnande sådana 
beslut enligt SoL och insatser enligt LSS 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 t i l l enskild person. 
Det ska dock framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män. 

Rapportern avser perioden 1 januari t i l l och med 31 mars 2013. 
Verksamhetssystem (Siebel) infördes under 2013 och fortfarande tas en del statistik fram 
manuellt. 

Antal beslut som inte verkställts inom 3 månader enligt ovan uppgick 31 mars 2013 ti l l 18 
stycken, varav 13 var kvinnor och fem var män. 

Anledningen ti l l att besluten inte verkställdes var: 
o Att den enskilde tackat nej ti l l erbjudanden, 17 stycken. 
o Andra anledningar, ett ärende. 

Under den aktuella perioden hade 1 542 personer beviljade insatser inom SoL och LSS i de 
rapporterade beslutskategorierna, kvinnor har beviljats fyra gånger så många insatser som 
män i de rapporterade beslutsgrupperna, men i jämförelse av ej verkställda beslut är var de ej 
verkställda besluten 1,2% för kvinnor och 1 % för män. Att äldre kvinnor i större 
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utsträckning beviljas insatser än äldre män i Uppsala ligger i stort på samma nivå som övriga 
Sverige, vid en jämförelse av socialstyrelsens rapport: Insatser t i l l kvinnor och män med 
funktionsnedsättning- Kartläggning och analys av könsskillnader inom LSS och SoL. 

Äldrenämnden har i bifogad rapport (bilaga 1) sammanställt alla gynnande beslut som den 31 
mars 2013 ej hade verkställts inom tre månader. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch 
Ordförande 

Annie Arkebäck Morén 
Nämndsekreterare 


