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Äldrenämnden 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom 3 
månader 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättad rapport (bilaga 1) om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL och 9 § LSS som 2012-12-31 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 ti l l 
kommunfullmäktige samt 

att låta expediera rapport och missiv t i l l kommunstyrelsen för beredning ti l l 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

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

• Den enskilde har tackat nej 
• Andra orsaker 

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 
godkänna upprättad rapport och skrivelse t i l l kommunfullmäktige samt låta expediera dessa 
ti l l kommunstyrelsen för beredning til l kommunfullmäktige. 
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Ärendet 
Äldrenämnden har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att kvartalsvis 
rapportera ti 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. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Chef/direktör 
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Statistik till kommunfullmäktige 

Handläggare: Karin Allard och Ida Sverkersson 

Rapport ej verkställda beslut december 2012 
Äldrenämnden 

Antal personer Antal % 

Män 1 25% 
Kvinnor 3 75% 
S u m m a 4 100% 

Tabell 1. Antalet kvinnor och män vilkas beslut ej verkställts inom 90 dagar, 31 december 2012 

Typ av ej verkställda beslut 2012-12-31 Antal män Antal kvinnor Totalt % 

Särskilt boende omvårdnad SoL 1 3 4 100% 
S u m m a ej verkställda 2012-12-31 1 3 4 100% 
Tabell 2. Typ av beslut som ej verkställts inom 90 dagar, 31 december 2012 

Kommentar till tabell 2: Antalet ej verkställda beslut motsvarar de beslut som inte var verkställda 

2012-12-31. Av dessa har en rapporterats för andra gången (omvårdnadsboende) och en för tredje gången 

(omvårdnadsboende).  

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

Antal 
giltiga beslut 

% 

Särskilt boende omvårdnad SoL 1 272 0,4% 
Totalt ej verkstäl lda 2012-12-31 1 272 0,4% 
Tabell 3. Typ av beslut som ej verkställts inom 90 dagar, 31 december 2012 

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

Antal 
giltiga beslut 

% 

Särskilt boende omvårdnad SoL 3 594 0,5% 
Totalt ej verkstäl lda 2012-12-31 3 594 0,5% 
Tabell 4. Typ av beslut som ej verkställts inom 90 dagar, 31 december 2012 

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

Antal 
kvinnor 

Totalt % 

Den enskilde har tackat nej 1 3 4 100% 
S u m m a 1 3 4 100% 
Tabell 5. Orsak till att beslut ej verkställts inom 90 dagar, 31 december2012 



Beslutet avslutat av annan anledning Antal 
män 

Antal 
kvinnor 

Totalt % 

Avliden 0 
Avsagt sig insatsen 1 

1 
0 

1 
1 

50% 
50% 

S u m m a 1 1 2 100% 
Tabell 6. Antal ej verkställda beslut som avslutats av annan anledning, 31 december 2012 

Beslut som verkställts under fjärde kvartalet 2012 Antal 
som rapporterades ej verkställda 2012-09-30 män 

Antal 
kvinnor 

Totalt % 

Särskilt boende demens SoL 0 
Särskilt boende omvårdnad SoL 1 
Särskilt boende socialpsykiatri SoL 0 

2 
1 
1 

2 
2 
1 

40% 
40% 
20% 

S u m m a 1 4 5 100% 
Tabell 7. Antal beslut som rapporterades ej verkställda 30 september som verkställts 31 december 2012 

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 verkställighet som överstiger 90 dagar, 31 december 2012 

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

kvartal 4 2012. 
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Handläggare 

Karlsson 
Datum 

2013-02-01 
Diarienummer 

ALN-2012-0125.30 

Kommunfullmäktige 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom 3 
månader 

Sammanfattning 
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 
90 dagar t i l l Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kornmunfullmäktige. 

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. 

Under perioden har ett nytt verksamhetssystem (Siebel) införts, varför viss avvikelse av 
statistiken kan förkomma. 

Ärendet 
Antal beslut som inte verkställts inom 3 månader enligt ovan uppgick 31 december 2012 ti l l 4 
stycken, varav tre var kvinnor och en var man. 

Anledningen t i l l att besluten inte verkställdes var: 
o Att den enskilde tackat nej t i l l erbjudanden. 

Under den aktuella perioden hade 866 personer beviljade insatser inom SoL och LSS i de 
rapporterade beslutskategorierna, kvinnor har beviljats mer än dubbelt så många insatser som 
män i de rapporterade beslutsgrupperna, men i jämförelse av ej verkställda beslut är var de ej 
verkställda besluten 0,5 % för kvinnor och 0,4 % 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 
december 2012 ej hade verkställts inom tre månader. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch 
Ordförande 

Annie Arkebäck Morén 
Nämndsekreterare 


