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Torshälla stads nämnd

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
SoL, kvartal 1, 2017
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen och överlämna den till Inspektionen för Vård och omsorg,
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 § f – h socialtjänstlagen ska rapportering ske kvartalsvis
av alla beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen avseende SoL-beslut där
verkställighet dröjt mer än 90 dagar.
I redovisningen finns samtliga beslut där verkställighet dröjt mer än 90 dagar.
Kolumnen ”Möjlig verkställighet” visar det datum då beslutet kunde blivit
verkställt om personen tackat ja till erbjudandet.
Enligt SoL (socialtjänstlagen) 16 kap 6f § gäller att icke verkställda beslut enligt
SoL 4 kap 1§ varje kvartal ska inrapporteras till socialstyrelsen. Denna rapport
avser första kvartalet 2017, perioden 1 januari till och med 31 mars.
För första kvartalet 2017 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 6 ärenden.
Äldreomsorg- icke verkställda beslut
Inga beslut inrapporterade för kvartal 1.
Omsorg om funktionshindrade- icke verkställda beslut
 1 brukare har inte fått insatsen hemtjänst verkställd på grund av att brukaren
inte har gått att nå varken per telefon eller brevledes trots upprepade försök.
Brukaren har under perioden varit ambivalent till om denne vill ta emot
insatsen. Insatsen avslutas 2017-03-31 på brukarens egen begäran utan att
ha verkställts.
 1 brukare har inte fått insatsen trygghetslarm på grund av att denne inte har
gått att nå varken per telefon eller brevledes trots upprepade försök. Kontakt
fås med brukaren i januari 2017, därefter har hemtjänst inväntat
bostadsnyckel.
Insatsen avslutas 2017-03-31 på brukarens egen begäran utan att ha
verkställts.
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1 brukare har väntat på insatsen boendestöd. Insatsen har inte kunnat
verkställas då flera inbokade uppstartsmöten har avbokats av brukaren själv.
2017-02-22 avslutades insatsen på brukarens egen begäran, utan att ha
verkställts.

Individ- och familjeomsorg- icke verkställda beslut
 1 brukare har väntat på insats i form av boende på Vilsta slussen. Insatsen har
inte kunnat verkställas på grund av resursbrist då det har saknats ledig
boendeplats på Vilsta slussen. Brukaren återtar sin ansökan 2017-04-13 utan att
insatsen har verkställts.
 1 brukare har väntat på insats i form av kontaktfamilj. Insatsen har inte kunnat
verkställas på grund av resursbrist då det saknas lämplig uppdragstagare.
Insatsen är verkställd 2017-03-03.
 1 brukare har väntat på insatsen kontaktperson. Insatsen kunde inte verkställas
då brukaren inte kom till inbokat uppstartsmöte. Nytt uppstartmöte har bokats
in för verkställighet. Insatsen är verkställd 2016-12-30.
TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Postadress

Brogatan 13
644 32 Torshalla

Besöksadress

Brogatan 13

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax

016-35 59 67
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Webbplats

Sandra.carlsson@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se/torshalla

Mobiltelefon

070-089 32 46

Rapport till Torshälla Stads Nämnd över beslut enligt SOL
där verkställighet dröjt mer än 90 dagar.
Kvartal 1 (20170101-20170331)
Kön
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Verkställighetsdatum

Väntan Skäl till väntan/anmärkning
antal dgr

Äldreomsorg- icke
verkställda beslut

K

OF-icke verkställda
beslut
Hemtjänst

2016-09-02

September

210

K

Trygghetslarm

2016-09-02

September

210

K

Boendestöd

2016-09-02

2016-10-07

M

IFO-icke verkställda
beslut
Kontaktperson

2016-09-26

2016-12-23

K

Kontaktfamilj

2016-09-20

M

Bostad

2016-08-30

173

2016-12-30

103

2017-03-03

164
226

Brukaren har varit svår att nå per telefon och post.
Brukaren har varit ambivalent till om hon vill erhålla
insatsen. 2017-03-31 avslutas insatsen på brukarens egen
begäran utan att ha verkställts.
Hemtjänst har inväntat bostadsnyckel från brukaren. 201703-31 avslutas insatsen på brukarens egen begäran utan att
ha verkställts.
Har inte kunnat verkställas då flera inbokade
uppstartsmöten har ställts in av brukaren. 2017-02-22
avslutades insatsen på brukarens egen begäran, utan att ha
verkställts.

Brukare kom ej till inbokat uppstartsmöte. Verkställdes vid
nytt möte 2016-12-30.
Insatsen har inte kunnat verkställas pga resursbrist, har inte
funnits uppdragstagare. Insatsen är nu verkställd.
Insatsen har inte kunnat verkställas pga kö till Vilsta
slussen. Brukaren har återtagit sin ansökan 2017-04-13.

