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Redovisning av ej verkställda beslut
inom äldreomsorgen kvartal 3, 2021
Samlingsärende
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Äldreomsorgen i Bromma stadsdelsförvaltning har för kvartal 3,
2021 rapporterat totalt 30 individrapporter till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) avseende beslut som ej verkställts inom tre
månader.
Av dessa avsåg 20 rapporter där bistånd inte hade verkställts inom
tre månader, eller där det skett ett avbrott i verkställighet och där
biståndet inte åter verkställts inom tre månader. Nio ärenden avsåg
beviljade insatser som inte verkställts inom 3 månader, men där
bistånden nu har verkställts. Ett ärende avslutades utan verkställan.
En stor del av besluten där det skett ett avbrott i verkställigheten
beror på att den enskilde valt att pausa sin insats med anledning av
pågående covid-19-pandemi. Några beslut har inte kunnat
verkställas inom tre månader på grund av att den enskilde valt att
tacka nej till de erbjudanden som getts. Det kan till exempel handla
om att den enskilde vill bo på ett specifikt boende.
Av de 30 individrapporterna gällde:
- 14 beslut om hemtjänst
- 15 beslut om särskilt boende
- 1 beslut om avlösning
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Av samtliga rapporter var det tre stycken som för första gången
rapporterats till IVO som ej verkställda, resterande 27 rapporter
avsåg återrapportering.
Bakgrund
Enligt Socialtjänstlagen, SoL, är kommunerna skyldiga att anmäla
alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader.
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Rapportering ska ske till IVO, kommunens revisorer samt till
kommunfullmäktige. En kommun som inte tillhandahåller bistånd
enligt SoL inom skälig tid kan åläggas att betala en särskild avgift.
Verkställandet av beslut om bistånd får senareläggas på begäran av
den sökande, om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem
enligt lagen om valfrihetssystem. Någon särskild avgift ska då inte
åläggas kommunen.
Ärendet
Äldreomsorgen i Bromma har för kvartal 3, 2021 rapporterat 30
individrapporter till IVO avseende beslut som ej verkställts inom tre
månader.
Av dessa gällde 14 beslut om hemtjänst, 15 beslut om särskilt
boende och 1 beslut om avlösning. Ungefär hälften av rapporterna
gällde avbrott i verkställigheten där den enskilde valt att ta en paus i
bistånden då det finns en oro och säkerhet kring smittorisken i och
med pågående covid-19-pandemi. Den andra hälften av rapporterna
avser att den enskilde tackar nej till erbjudande då den vill avvakta.
Tabell 1.
Verk-

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Enskilde har

Resursbrist

samhet

2021

2021

2021

tackat nej, väntar

kvartal 3

på önskat
boende/verksamhet eller
avvaktar.
Kvartal 3
Äldreomsorg

70

61

30

30

0

Tabell 1. Antal beslut som inte var verkställda inom tre månader i äldreomsorgen
de senaste tre kvartalen
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Tabell 2
Insats

Antal avbrott verkställighet

Antal rapporterade ej
verkställda beslut

Hemtjänst
Dagverksamhet
Sysselsättning
Kontaktperson
Boendestöd
Ledsagning
Avlösning
Vård och omsorgsboende
Servicehus
Totalt

14

0

0
0
0
0
0
1
0
0
15

0
0
0
0
0
0
13
2
15

Tabell 2. Fördelning av antal avbrott i verkställighet samt icke verkställda beslut
inom tre månader i äldreomsorgen per insatsområde. Avser kvartal 3.

Vård- och omsorgsboende
 Beslutsdatum 2021-01-14
84-årig man som tackat nej till 7 erbjudanden.
Beslutet verkställt 2021-08-25.
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Beslutsdatum 2021-02-19
101-årig kvinna som tackat nej till 3 erbjudanden.
Beslutet verkställt 2021-08-13.



Beslutsdatum 2018-07-05
82-årig man som tackat nej till 20 erbjudanden. Vill bo på
Brommagården men det är inte aktuellt med flytt just nu.



Beslutsdatum 2019-10-07
95-årig kvinna som tackat nej till 17 erbjudanden. Har uppgett
att hon inte är redo att flytta än



Beslutsdatum 2020-05-19
77-årig kvinna som tackat nej till 10 erbjudanden.



Beslutsdatum 2021-02-01
91-årig kvinna som tackat nej till 5 erbjudanden.



Beslutsdatum 2021-02-04
90-årig kvinna som tackat nej till 4 erbjudanden.



Beslutsdatum 2021-02-09
90-årig man som tackat nej till 4 erbjudanden.
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Beslutsdatum 2021-02-26
82-årig kvinna som tackat nej till 4 erbjudanden.



Beslutsdatum 2021-05-17
90-årig kvinna som tackat nej till 2 erbjudanden.



Beslutsdatum 2021-06-10
85-årig kvinna som tackat nej till 2 erbjudanden.



Beslutsdatum 2021-06-30
94-årig kvinna som tackat ner till 3 erbjudanden.

Servicehus
 Beslutsdatum 2020-08-28
85-årig kvinna som ställts i kö till servicehus 2020-09-04. På
grund av systemtekniska fel har köhanteringen inte
uppmärksammat detta, avvikelserapport är skickad. Har därefter
tackat nej till fyra erbjudanden.
Beslutet verkställt 2021-08-27.


Beslutsdatum 2018-05-24
98-årig kvinna som har tackat nej till 28 erbjudanden. Inte
aktuellt med flytt just nu.

Hemtjänst
Äldreomsorgen har rapporterat 14 individrapporter till IVO
avseende beslut om hemtjänst som ej verkställts inom tre månader.
Av dessa var 7 kvinnor och 7 var män. Samtliga beslut gäller
avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader. Anledningen till att besluten inte kunnat verkställas är att
den enskilde har valt att pausa sina insatser på grund av oro och
osäkerhet med anledning av covid-19.
9 personer har avstått helt från hemtjänstinsatser.
5 beslut har rapporterats som nu verkställda.
Avlösning
 Beslutsdatum 2020-12-07
92-årig man, vill avvakta med insatsen på grund av covid-19.
Beslut verkställt 2021-09-21.
Jämställdhetsanalys
Inom avdelning äldreomsorg kvartal 3, 2021 var det 19 kvinnor och
11 män vars beslut inte har verkställts inom tre månader. Enligt
uppgift från Socialstyrelsen är fler kvinnor än män beviljade
äldreomsorg (statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2019,
Socialstyrelsen).
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Ärendets beredning
Det här tjänsteutlåtandet har beretts inom avdelning äldreomsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Nämnden tar del av redovisningen och lägger ärendet till
handlingarna.

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör
Bromma stadsdelsförvaltning
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Caroline Hoffstedt
Avdelningschef
Bromma stadsdelsförvaltning
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