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Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt 
socialtjänstlagen (SoL), och lagen och stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2, år 2020 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal 2, år 
2020 och överlämnar den till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är enligt lag skyldig att anmäla samtliga gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Syftet är att stärka rättssäkerheten för enskilda som 
beviljats bistånd. När en beviljad insats inte verkställts inom tre månader ska ansvarig 
nämnd rapportera detta till kommunens revisorer, kommunfullmäktige och Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). Rapportering till IVO sker separat via e-tjänst. Nämnden 
ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. 
För kvartal 2, år 2020, har socialnämndens verksamheter sammanlagt 17 ej verkställda 
gynnande beslut/avbrott i verkställighet. Dessa avser korttidsvistelse enligt LSS, 
kontaktperson enligt LSS, kontaktfamilj enligt SoL, bostad med särskild service enligt 
LSS respektive SoL och särskilt boende enligt SoL. Flera av de ej verkställda 
besluten/avbrott i verkställighet är kopplade till Corona/Covid -19. 
På grund av situationen med Covid-19 har det även skett avbrott i verkställighet i ett 
antal insatser/aktiviteter främst för äldre. Avbrotten i verkställighet redovisas inte per 
individ, utan sammanfattningsvis. De aktuella avbrotten avser dagverksamhet (76 
personer), växelvård (27 personer) och hemtjänst (42 personer). Flertalet av dessa 
verksamheter har åter startat upp.   

Karin Hallberg  
Förvaltningschef  
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1 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2, år 2020  

Nr Född Kön Insats och lagrum som 
beslutet gäller 

Datum för det 
gynnande 
beslutet 

Tid som förflutit 
från 
beslutsdatum 

Övriga kommentarer 

1 1989  M Biträde av 
kontaktperson 9 § 4 
LSS 

2019-07-30 11 månader  Svårigheter att verkställa insatsen. Den 
insatsberättigade har mått/mår dåligt och har 
inte varit i balans att ta emot insatsen. 
Personen har beslut om en bostad med särskild 
service som nu verkställs genom köp av 
boende på annan ort, även detta försvårar 
verkställigheten.  
 

2 1972  M Biträde av 
kontaktperson 9 § 4 
LSS 

Avbrott i 
verkställigheten 
2019-07-31 

8 månader Svårigheter att hitta lämplig kontaktperson 
som kan tecken som stöd. En manlig 
kontaktperson som kan teckenspråk har 
rekryterats men på grund av situationen med 
Covid-19 har den tilltänkta kontaktpersonen 
inte fått besöka bostaden med särskild service 
för att presenteras för den insatsberättigade.  
 

3 1993  M Biträde av 
kontaktperson 9 § 4 
LSS 

Avbrott i 
verkställigheten 
2020-01-04 

6 månader Kontaktpersonen avsade sig sitt uppdrag och 
en ny kontaktperson skulle introduceras  
2020-03-26 men den enskilde/mamman 
avbokade besöket på grund av sjukdom. Vid 
ny kontakt meddelade den enskildes mamma 
att det fortfarande inte går att träffas på grund 
av sjukdom och att de hör av sig när det är 
möjligt. 
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2 

Nr Född Kön Insats och lagrum som 
beslutet gäller 

Datum för det 
gynnande 
beslutet 

Tid som förflutit 
från 
beslutsdatum 

Övriga kommentarer 

4 2006  M Korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 9 § 6 
LSS 

2019-10-08 9 månader Verkställigheten har annonserat efter en 
stödfamilj vid fyra tillfällen utan resultat. 
Ansvarig har erbjudit verkställighet på 
korttidshemmet men den enskilde vill inte 
detta. Den enskilde har även beslut om insatser 
via IFO och socialsekreteraren och 
kontaktpersonen har efter ett motiveringsarbete 
fått med pojken på ett studiebesök på 
korttidshemmet tillsammans med hans 
mamma. Pojken är dock bestämd med att han 
inte vill vara på korttidshemmet utan vill att 
insatsen verkställs genom en stödfamilj. 
 

5 
 

2002  M Korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 9 § 6 
LSS 

Avbrott i 
verkställigheten 
2020-04-01 

3 månader Vårdnadshavaren meddelar att de väljer att inte 
lämna sonen på korttidshemmet på grund av 
oro över Covid-19 då han tillhör riskgruppen. 
 

6 
 

2011 K Korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 9 § 6 
LSS 

2019-12-05 7 månader Introduktion skulle påbörjas på 
korttidshemmet under februari/mars 2020. 
Mamman meddelar att hon inte var nöjd med 
planeringen då hon önskade att några dygn 
skulle vara inplanerade på helg. 
2020-03-16 meddelar mamman att dottern inte 
kommer att påbörja vistelsen på 
korttidshemmet på grund av oro för Covid-19 
då dottern tillhör en riskgrupp. Ett 
uppföljningssamtal kommer att ske under 
vecka 35. 
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Nr Född Kön Insats och lagrum som 
beslutet gäller 

Datum för det 
gynnande 
beslutet 

Tid som förflutit 
från 
beslutsdatum 

Övriga kommentarer 

7 
 

1970  M Bostad med särskild 
service 9 § 9 LSS 

2019-08-20 10 månader  En man som är mycket känslig för 
förändringar. Har tillsammans med sina åldriga 
föräldrar vädjat om att verkställigheten ska få 
ta tid. Föräldrarna har flyttat in i en ny bostad 
och det är en stor förändring för den enskilde 
att vänja sig vid innan han själv flyttar. 
Mannen har nu fått ett erbjudande om en 
bostad med särskild service som är mycket 
passande utifrån hans behov men han har inte 
gett besked ännu om att han tackar ja till 
erbjudandet. 

8 
 

1971  M Bostad med särskild 
service enligt  
4 kap. 1 § SoL 

2017-05-31 
Nytt avbrott 
2019-11-29 

7 månader Oförändrat. Befinner sig inom rättspsykiatrin 
sedan 2018-11-01. Flyttade till en köpt plats 
genom Jowa AB i Hössna under oktober 
månad 2019 men var åter till Rättspsykiatrin 
redan 2019-11-29 och det är inte läge att 
planera för ett boende utanför denna vård.  
 

9 
 

1969  K Bostad med särskild 
service enligt  
4 kap. 1 § SoL 

2019-11-12 7 ½ månad Kvinnan bor i en bostad med särskild service i 
Trollhättans stad. Den enskilda har varit 
mycket tydlig med önskan om ett specifikt 
boende. Vid verkställighetens kontakt med 
kvinnan företrädare har nu den 
biståndsberättigade uppgett att hon kan tänka 
sig annat boende.  
Något lämpligt boende utefter kvinnan 
specifika behov har dock inte kunnat erbjudas. 
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Nr Född Kön Insats och lagrum som 
beslutet gäller 

Datum för det 
gynnande 
beslutet 

Tid som förflutit 
från 
beslutsdatum 

Övriga kommentarer 

10 1958  K Särskilt boende enligt 
4 kap. 1 § SoL 

2019-10-01 9,5 månader Kvinna som erbjuds plats i Säbo 2019-11-28, 
tackar nej till erbjudandet 2019-12-12, uppger 
att hon vill ha större bostad än det som erbjuds. 
Erbjuds på nytt plats i Säbo 2020-01-30 – 
större boende än vid erbjudande 1 - tackar nej 
även till detta erbjudande 2020-02-05. 
Biståndshandläggare kontaktar kvinnan, 
kvinnan önskar då fortsatt särskilt boende, 
handläggare bedömer att behov av särskilt 
boende kvarstår, kvinnan kvarstår i kö för nya 
erbjudanden. Har beslut om hemtjänst dag och 
natt. Kvinnan tackade ja till tredje erbjudandet 
2020-05-22 insatsen verkställdes 2020-07-10 
när hon flyttade in på Säbo. Att verkställighet 
dröjde från det att hon erbjöds boende, berodde 
på att kvinnan behövde motiveras då hon var 
ambivalent i sin önskan till att flytta in på 
Säbo. 
 

11 1925  K Särskilt boende enligt 
4 kap. 1 § SoL 

2019-12-19 5 månader Kvinnan erbjuds plats i Säbo 2020-01-23, 
tackar nej till erbjudandet 2020-01-30, uppger 
att hon vill bo i centrala Vänersborg. Kvinnan 
står kvar i kö för ett 2:a erbjudande enligt 
rutin.  
Har beslut om hemtjänst. 
Kvinnan tackar ja till ett andra erbjudande om 
plats i Säbo 2020-05-12 och flyttar in 2020-05-
27. 
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Nr Född Kön Insats och lagrum som 
beslutet gäller 

Datum för det 
gynnande 
beslutet 

Tid som förflutit 
från 
beslutsdatum 

Övriga kommentarer 

12 1935  M Särskilt boende enligt 
4 kap. 1 § SoL 

2019-12-20 6 månader Mannen erbjuds plats i Säbo 2020-03-10, 
tackar nej till erbjudandet 2020-03-13, uppger 
att han vill bo på specifikt boende. Mannen 
står kvar i kö för ett 2:a erbjudande enligt 
rutin. Mannen erbjuds plats på nytt i Säbo 
2020-05-20 men maka uppger att mannen inte 
vill flytta till Säbo och att hon behöver mer tid 
att motivera honom till en flytt. Handläggare 
kontaktar makan för omprövning enligt rutin 
och bedömer att behov av plats i Säbo kvarstår. 
Enligt journalanteckningar uppger makan att 
hon nu ska ta hjälp av barnen för att få stöd att 
motivera mannen. Handläggaren har också 
stöttande telefonsamtal med makan utifrån att 
hon är den som stöttar mannen mycket i 
vardagen. 
 
2020-06-17 erbjuds mennen på nytt en plats i 
Säbo men tackar nej till detta tredje erbjudande 
också utifrån att makan och anhöriga (barn) nu 
inte känner trygghet i att genomföra en flytt till 
Säbo utifrån Covid-19. Mannen och makan 
uppger att de inte längre önskar någon plats i 
Säbo utan önskar avvakta rådande 
samhällssituation varpå mannens beslut om 
Säbo avslutas 2020-06-17. Mannen och makan 
sade också upp samtliga hemtjänstinsatser i 
2020-04-03 med anledning av Covid-19 och 
har än idag ingen hemtjänst.  
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Nr Född Kön Insats och lagrum som 
beslutet gäller 

Datum för det 
gynnande 
beslutet 

Tid som förflutit 
från 
beslutsdatum 

Övriga kommentarer 

13 1948  M Särskilt boende enligt  
4 kap. 1 § SoL 

2020-02-10 5 månader Mannen tackade nej till första erbjudandet 
2020-02-14, önskade boende i centrala 
Vänersborg. Blev på nytt erbjuden en plats i 
Säbo och tackade nej till andra erbjudandet 
2020-05-05 på grund av oro för 
Coronapandemin. Mannen fick stå kvar i kön 
för ett tredje erbjudande vilket han tackade ja 
till 2020-07-03. Insatsen Säbo verkställdes 
2020-07-13 då han flyttade in på Säbo. 
 

14 2004 F Kontaktfamilj enligt  
4 kap. § 1 SoL 

2019-12-19 5 månader 
drygt. 

Beslutet har avslutats utan verkställan. 
Behovet av kontaktfamilj finns inte längre då 
personen ska flytta och studera på annan ort. 
 

15 2011 M Kontaktfamilj enligt  
4 kap. § 1 SoL 

2019-11-28 7 månader Beslutet har avslutats utan verkställan.  
Barnet har placerats i familjehem. 
Kontaktfamiljinsatsen kom inte igång då 
kontaktfamiljen inte har kunnat träffa barnet på 
grund av Corona. 

16 2013 M Kontaktfamilj enligt  
4 kap. § 1 SoL 

2019-11-28 7 månader Beslutet har avslutats utan verkställan.  
Barnet har placerats i familjehem. 
Kontaktfamiljinsatsen kom inte igång då 
kontaktfamiljen inte har kunnat träffa barnet på 
grund av Corona. 
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Nr Insats Kön Insats och lagrum som 
beslutet gäller 

Datum för det 
gynnande 
beslutet 

Tid som förflutit 
från 
beslutsdatum 

Övriga kommentarer 

17 Dagverksamhet 56 K 
20 M 

Dagverksamhet enligt 4 
kap 1 § SoL (äldre) 

Avbrott 
2020-03-23 

Drygt 3 
månader 

76 personer har rapporterats med avbrott i 
verkställighet av tidigare beslut om 
dagverksamhet utifrån att Vänersborgs kommun 
2020-03-23 på grund av pågående 
Coronapandemi tog beslut om att pausa 
verkställighet för samtliga individer med 
inriktning somatisk dagverksamhet.  
 
Under pågående stängning av dagverksam-heten 
har samtliga individer haft regelbunden 
telefonkontakt med personal från 
dagverksamheten. Några individer har, utifrån 
individuella behov samt önskemål erbjudits 
individuell dagverksamhet form av t ex besök av 
personal för en kopp kaffe, pratstund eller 
promenad. Dagverksamheten startade upp igen 
2020-09-01 med anpassning till 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 
minskad smittspridning med grupper med bland 
annat lägre deltagarantal än vanligt kombinerat 
med individuella insatser där det behövs.  
 
28 personer har haft promenad med varierande 
regelbundenhet från 1 ggr/vecka till varannan 
vecka. Några enstaka har haft oftare än så. 9 
personer av dessa 28 har också haft samtalstund 
med ex fika eller tidningsläsning. 
 
17 personer har haft hembesök i varierande 
regelbundenhet från 1 ggr/vecka till varannan 
vecka. Några enstaka har haft oftare än så.  
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 Växelvård 8 K 
19 M 

Korttidsboende i form 
av växelvård enligt 4 
kap 1 § SoL (äldre) 

Avbrott 
2020-03-23 

Drygt 3 
månader 

27 personer har rapporterats med avbrott i 
verkställighet av tidigare beslut om växelvård 
utifrån att Vänersborgs kommun 2020-03-23 på 
grund av pågående Corona pandemi tog beslut 
om att pausa verkställighet för samtliga individer 
med beslut om växelvård.   
 
Under pågående stängning av växelvården har 
samtliga individer fått information om 
möjligheten att ansöka om utökad hemtjänst 
samt insats korttidsboende om behovet av akut 
avlastning skulle uppstå. 
 
Växelvården startade upp igen 2020-09-01 med 
anpassning till Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för minskad smittspridning. 
 
Under kvartal 2, dvs april, maj och juni har ingen 
av de 27 personerna rapporterats ha behövt 
utökad hemtjänst eller akut korttidsplats. 
Däremot beviljade 3 personer akut korttidsplats 
mellan 1-2 veckor under juni månad vilka hade 
fått beslut om växelvård bara några månader 
innan. Dessa har ej rapporterats till IVO. 
 
Utav de 27 personerna så beviljades 3 personer 
akut korttidsplats under slutet av juli samt under 
augusti, vilket egentligen är kvartal 3. 
 
Inga rapporter har inkommit att någon person har 
fått utökad hemtjänst under kvartal 2.  
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 Hemtjänst  Hemtjänst enligt 4 kap 
1 § SoL  

Avbrott 
2020-03-23 

Drygt 3 
månader 

42 personer har sammantaget rapporterats för 
avbrott i verkställigheten av beslut om 
hemtjänstinsatser inklusive Samhall (2  personer 
har rapporterats ha pausat inköp)  
 
13 personer har tackat nej till hemtjänst på grund 
av Corona. I vissa fall framgår att anhöriga 
stöttar, i andra fall finns ingen notering. 
 
28 personer har rapporterats för avbrott i 
verkställigheten avseende insatserna 
promenader, ledsagning, social tid och avlösning 
i hemmet enligt Vänersborgs kommuns beslut 
2020-03-23. 
 
Många fler än de 42 personerna ovan har 
rapporterats in med avbrott i verkställigheten, 
men där det av informationen snarare har varit 
insatser som borde varit avslutade av olika 
anledningar och därför har dessa ej rapporterats. 
Resp områdeshandläggare har fått dessa 
uppgifter till sig för att följa upp 
hemtjänstbesluten och se över det aktuella 
behovet och ompröva besluten.   
 
2020-03-23 tog Vänersborgs kommun på grund 
av pågående Corona pandemi beslut om att pausa 
verkställighet för hemtjänstinsatser så som social 
tid, avlösning i hemmet, promenader och 
ledsagning till sjukvårdsinrättningar. Dessa 
insatser planeras starta upp igen 2020-09-01. I 
vissa fall har under perioden en individuell 
prövning gjorts och vissa individer, har fått 
insatserna verkställda, varpå de inte är 

28
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rapporterade här. Avseende ledsagning 
förtydligas att för vissa individer säkerligen 
heller inte haft behov därav, men kan ändock 
vara rapporterade som ej verkställda då 
kommunen inte har kännedom om detta. Trots 
pausad verkställighet har kanske alltså inte 
behov förelegat.   
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