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Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL
(kvartal 1 2016)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 13 juni 2016, Torshälla stads nämnds beslut
om rapport den 17 maj 2016, samt vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport
den 19 maj 2016, för kvartal 1 2016 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En gång per kvartal ska varje kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL. Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 § SoL
och avser icke verkställda beslut inom tre månader från beslutsdatum samt avser
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för det första kvartalet 2016 från socialnämnden, Torshälla
stads nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden – elva (11) ärenden, åtta (8) pojkar/män respektive tre (3)
flickor/kvinnor. Tre (3) av dessa ärenden är rapporterade som ej verkställda i
kvartal 4 2015. Därutöver har 33 ärenden som har legat över tre månader från
beslutsdatum verkställts eller avslutats.
Fem (5) av de elva ej verkställda besluten gäller kontaktfamilj/kontaktperson, tre
(3) ärenden gäller boendestöd samt tre (3) ärenden barn och förälder insats. De
flesta förseningar beror på resursbrist samt svårigheter att hitta lämpliga
kontakpersoner.
Torshälla stads nämnd – åtta (8) ärenden. Sex (6) av de ej verkställda gynnande
biståndsbesluten i Torshälla stads nämnd gäller särskilt boende inom
äldreomsorgen. Ett (1) ärende avser daglig verksamhet samt ett (1) boendestöd.
Vuxennämnden – 42 ärenden varav:
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Boende inom socialpsykiatrin. Tre (3) män. Förseningen vid alla ärenden
handlar om resursbrist.
Boendestöd inom socialpsykiatrin. 14 personer, fem (5) kvinnor och nio (9)
män, har fått vänta på verkställighet av sina beslut. Besluten har inte kunnat
verkställas på grund av resursbrist.
Avlösning. En (1) man har väntat på att beslutet verkställs.
Hemtjänst, yngre. En (1) kvinna har väntat på verkställigheten längre än tre
månader.
Hemtjänst, äldre. Ett (1) beslut om nattillsyn har inte kunnat verkställas.
Dagverksamhet, demens. Ett (1) beslut.
Korttidsvistelse, ett tillfälligt behov. Ett (1) beslut.
Korttidsvistelse, växelvård. Ett (1) beslut.
Trygghetslarm. Två (2) beslut.
Äldreboende. 17 personer varav 13 kvinnor. Den största orsaken till
förseningen är avsaknad av lediga bostäder. Samtliga beslut är dock nu
verkställda.

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
står inför.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten
positivt för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det
sociala arbetet.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
kommundirektör

Marita Skog
utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till:
IVO (Inspektion för vård och omsorg)
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§ 51
Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL kvartal
1 2016 (VON/2016:58)
Beslut
Godkänna redovisningen och överlämna den till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 § f-h socialtjänstlagen ska rapportering ske kvartalsvis av alla
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) avseende gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Denna rapport omfattar samtliga
beslut som under kvartal 1, 2016 inte blivit verkställda inom tre månader.
Avlösning
Ett beslut om avlösning har inte kunnat verkställas inom tre månader på grund av
att den enskilde avvaktat i väntan på operation. Beslutet gällde en man.
Socialpsykiatrin, boende och boendestöd
Tre boendebeslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde tre män.
Orsaken är resursbrist.
Fjorton beslut om boendestöd har inte heller kunnat verkställas inom tre månader.
Besluten gällde fem kvinnor och nio män. Orsaken är resursbrist. Två beslut har nu
avslutats på egen begäran. Övriga är eller har varit möjliga att verkställa under
första kvartalet.
Hemtjänst, yngre
Ett beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet gällde en kvinna.
Orsaken är att den enskilde velat avvakta på grund av avgiften.
Hemtjänst, äldre
Ett beslut om nattillsyn har inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet
gällde en kvinna. Orsaken var att den enskilde inte ville lämna ut någon nyckel.
Insatsen har nu avslutats på egen begäran eftersom behovet inte längre kvarstår.
Dagverksamhet, demens
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Ett beslut om dagverksamhet för dementa har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Beslutet gällde en kvinna. Den enskilde uteblev på frivillig grund.
Beslutet har nu avslutats på den enskildes egen begäran.
Korttidsvistelse, tillfälligt behov
Ett beslut om korttidsvistelse på grund av tillfälligt behov har inte kunnat
verkställas inom tre månader. Beslutet gällde en kvinna. Beslutet är nu avslutat på
den enskildes egen begäran. Behovet kvarstår inte längre.
Korttidsvistelse, växelvård
Ett beslut om korttidsvistelse i form av växelvård har inte kunnat verkställas inom
tre månader. Beslutet gällde en man. Beslutet är nu verkställt.
Trygghetslarm
Två beslut om trygghetslarm har inte kunnat verkställas inom tre månader.
Besluten gällde en man och en kvinna. I det ena fallet har beslutet nu avslutats på
den enskildes egen begäran. I det andra fallet har beslutet nu verkställts. Orsaken
till dröjsmålet var att den enskilde först kände sig tveksam till att lämna ut nyckel.
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
Samtliga beslut om boende för demenssjuka har kunnat verkställas i tid.
Sjutton beslut om äldreboende har inte kunnat verkställas inom tre månader.
Besluten gällde tretton kvinnor och fyra män. Orsaken är resursbrist. Ett beslut är
nu avslutat på grund av att den enskilde avlidit. Ett beslut är avslutat på den
enskildes egen begäran. Övriga beslut är nu verkställda.
Rapporten ska lämnas till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
____
Utdrag till:
IVO
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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Rapportering avseende gynnande beslut enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen och överlämna den till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendet
Enligt 16 kap 6 § f-h socialtjänstlagen ska rapportering ske kvartalsvis av alla
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) avseende gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Denna rapport omfattar samtliga
beslut som under kvartal 1, 2016 inte blivit verkställda inom tre månader.
Avlösning
Ett beslut om avlösning har inte kunnat verkställas inom tre månader pga den
enskilde avvaktat i väntan på operation. Beslutet gällde en man.
Socialpsykiatrin, boende och boendestöd
Tre boendebeslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde tre män.
Orsaken är resursbrist.
Fjorton beslut om boendestöd har inte heller kunnat verkställas inom tre månader.
Besluten gällde fem kvinnor och nio män. Orsaken är resursbrist. Två beslut har nu
avslutats på egen begäran. Övriga är eller har varit möjliga att verkställa under
första kvartalet.
Hemtjänst, yngre
Ett beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet gällde en kvinna.
Orsaken är att den enskilde velat avvakta pga avgiften.

Postadress
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631 86 ESKILSTUNA

E-post

Webbplats

pia.moberg@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se

Värjan, Alva Myrdalsg 5

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax

Mobiltelefon

073-950 81 37
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Hemtjänst, äldre
Ett beslut om nattillsyn har inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet
gällde en kvinna. Orsaken var att den enskilde inte ville lämna ut någon nyckel.
Insatsen har nu avslutats på egen begäran eftersom behovet inte längre kvarstår.
Dagverksamhet, demens
Ett beslut om dagverksamhet för dementa har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Beslutet gällde en kvinna. Den enskilde uteblev på frivillig grund.
Beslutet har nu avslutats på den enskildes egen begäran.
Korttidsvistelse, tillfälligt behov
Ett beslut om korttidsvistelse pga tillfälligt behov har inte kunnat verkställas inom
tre månader. Beslutet gällde en kvinna. Beslutet är nu avslutat på den enskildes
egen begäran. Behovet kvarstår inte längre.
Korttidsvistelse, växelvård
Ett beslut om korttidsvistelse i form av växelvård har inte kunnat verkställas inom
tre månader. Beslutet gällde en man. Beslutet är nu verkställt.
Trygghetslarm
Två beslut om trygghetslarm har inte kunnat verkställas inom tre månader.
Besluten gällde en man och en kvinna. I det ena fallet har beslutet nu avslutats på
den enskildes egen begäran. I det andra fallet har beslutet nu verkställts. Orsaken
till dröjsmålet var att den enskilde först kände sig tveksam till att lämna ut nyckel.
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
Samtliga beslut om boende för demenssjuka har kunnat verkställas i tid.
Sjutton beslut om äldreboende har inte kunnat verkställas inom tre månader.
Besluten gällde tretton kvinnor och fyra män. Orsaken är resursbrist. Ett beslut är
nu avslutat pga att den enskilde avlidit. Ett beslut är avslutat på den enskildes egen
begäran. Övriga beslut är nu verkställda.
Rapporten ska lämnas till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sara Schelin
Förvaltningschef

Pia Svennerholm Moberg
Biståndschef

Utdrag till:
IVO
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Postadress

Besöksadress

631 86 ESKILSTUNA

E-post

Webbplats

pia.moberg@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se

Värjan, Alva Myrdalsg 5

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax

016-12 50 46

Mobiltelefon

073-950 81 37

Tabell icke verkställda gynnande beslut enligt SoL, kvartal 1 2016, Dnr VON/2016:58
Insatstyp Insats

Födelseår

Kön

Verkställd

Beslutad

1
2

SoL
SoL

Avlösning
1929
Boende med särskilt stöd enligt SoL 1950

Man
Man

2016-02-19 2015-10-13
2015-11-24

3
4

SoL
SoL

Boende med särskilt stöd enligt SoL 1991
Boende med särskilt stöd enligt SoL 1981

Man
Man

2015-11-26
2015-12-29

5
6
7

SoL
SoL
SoL

Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd

1996
1986
1995

Man
2015-10-07
Kvinna 2016-01-15 2015-10-14
Kvinna 2016-02-24 2015-10-20

8

SoL

Boendestöd

1957

Man

2015-10-26

9

SoL

Boendestöd

1976

Man

2015-10-29

10

SoL

Boendestöd

1946

Man

2016-02-23 2015-11-11

11

SoL

Boendestöd

1973

Man

2016-03-07 2015-11-27

12

SoL

Boendestöd

1972

Kvinna 2016-03-22 2015-12-01

13

SoL

Boendestöd

1984

Man

2016-03-21 2015-12-03

14

SoL

Boendestöd

1967

Man

2015-12-14

15

SoL

Boendestöd

1973

Man

2016-03-21 2015-12-15

16

SoL

Boendestöd

1991

Man

2015-12-15

17

SoL

Boendestöd

1974

Kvinna

2015-12-17

Avbrott

(Boende) erbjudande
avböjt
Avslutad

Avslutsorsak

Resurs

Kommentarer

Har avvaktat på egen
begäran, inväntar
operation
Resursbrist
Möjligt
verkställighetsdatum
Bellmansgatan 2016-05-01
Resursbrist
Möjligt
verkställighetsdatum
Boendestöd
2016-01-21
Boendestöd
Boendestöd
Behovet kvarstår
2016-02-09 ej
2016-03-09Egen begäran

Möjligt
verkställighetsdatum
2016-01-28
Möjligt erbjudande
Hjälp i hemmet datum 2016-01-28
Möjligt erbjudande
Boendestöd
datum 2016-02-15
Möjligt
verkställighetsdatum
Boendestöd
2016-02-25
Möjligt
verkställighetsdatum
Boendestöd
2016-02-29
Möjligt
verkställighetsdatum
2016-03-10 svarar inte i
Boendestöd
telefon och kan inte nås
Möjligt
verkställighetsdatum
Boendestöd
2016-03-21
Möjligt
verkställighetsdatum
Boendestöd
2016-03-18
Möjligt
verkställighetsdatum
Boendestöd
2016-03-17

18

SoL

Boendestöd

1991

Kvinna

2015-12-14

19

SoL

Dagverksamhet demens

1929

Kvinna

2015-10-14

20

SoL

Hemtjänst

1964

Kvinna

2015-11-19

21

SoL

Korttidsvistelse tillfälligt behov

1957

Kvinna

22

SoL

Korttidsvistelse/Växelvård

1940

Man

23

SoL

Nattinsats hemtjänst

1959

Kvinna

2015-11-03

24

SoL

Trygghetslarm

1940

Kvinna

2016-03-29 2015-12-02

25

SoL

Trygghetslarm

1948

Man

26

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1928

Kvinna

2015-10-02

27

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1956

Kvinna

2016-02-25 2015-10-02

28

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1934

Kvinna

2016-02-08 2015-10-06

29

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1924

Kvinna

2016-02-17 2015-10-08

30

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1943

Kvinna

2016-02-17 2015-10-08

31

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1957

Kvinna

2015-10-08

32

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1929

Kvinna

2016-02-15 2015-10-12

33

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1929

Man

2016-02-12 2015-10-12

34

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1932

Kvinna

2016-02-16 2015-10-15

35

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1931

Kvinna

2015-10-16

36

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1932

Kvinna

2016-02-16 2015-10-20

37

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1923

Kvinna

2016-02-15 2015-10-22

38

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1919

Kvinna

2016-02-06 2015-10-26

39

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1934

Kvinna

2016-02-08 2015-11-05

40

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1943

Man

2016-02-18 2015-11-09

41

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1933

Man

2016-02-15 2015-10-09

42

SoL

Vård och omsorgsboende Äldreboende 1939

Man

2016-03-23 2015-12-03

Boendestöd
2016-02-05Avböjt insatsen

Möjligt
verkställighetsdatum 201603-15
Hon uteblev på egen
begäran
Ville avvakta pga avgiften

Behovet kvarstår
2016-02-10 ej

2015-10-08
2016-03-22 2015-10-22

Behovet kvarstår
2016-03-03 ej
Lämnade ej ngn nyckel
Avböjt insatsen 17/3 , vill ej lämna nyckel, avbokat hembesök
Behovet kvarstår
2016-03-17Avböjt insatsen ej

2015-12-11
2016-02-05

2016-02-09Avböjt insatsen

2016-02-10Avböjt insatsen

2016-01-14Avliden
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Protokollsutdrag
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§ 41
Rapportering av icke verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
SOL, kvartal 1, år 2016 (TSN/2016:87)
Beslut
Redovisningen godkänns och överlämnas till Inspektionen för Vård och omsorg,
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 13 april 2016, förslag till
beslut.
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 2016, perioden 1 januari till och med 31 mars.
För första kvartalet 2016 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 8 ärenden.
Särskilt boende inom äldreomsorgen
 6 brukare som väntar på permanent boendeplats har rapporterats som icke
verkställda under första kvartalet 2016. Den brukare som väntat plats längst
har stått i kö till önskat boende i Eskilstuna och har tackat nej till erbjuden
insats vid två tillfällen. 1 brukare som väntat på plats på särskilt boende har
fått insatsen verkställd under detta kvartal.
Övriga brukare som väntar plats har andra insatser.


1 brukare har erbjudits daglig verksamhet, men har inte tackat ja då försök
gjorts att påbörja insatsen.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Omsorg om funktionshindrade
 1 brukare har erbjudits insats i form av boendestöd, men har avböjt
erbjudna tider för uppstart av insatsen.
Individ- och familjeomsorg
 Inget icke verkställt beslut har rapporterats under perioden.
Föredragande: Caroline Andersson
____
Beslutet skickas till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd
Torshälla stads förvaltning
Socialtjänsten Torshälla
Pia Andersson, 016-710 73 51

Datum

Diarienummer

2016-04-13

TSN/2016:87

1 (2)

Torshälla stads nämnd

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
SoL, kvartal 1, 2016
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 2016, perioden 1 januari till och med 31 mars.
För första kvartalet 2016 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 8 ärenden.
Särskilt boende inom äldreomsorgen
 6 brukare som väntar på permanent boendeplats har rapporterats som icke
verkställda under första kvartalet 2016. Den brukare som väntat plats längst har
stått i kö till önskat boende i Eskilstuna och har tackat nej till erbjuden insats
vid två tillfällen. 1 brukare som väntat på plats på särskilt boende har fått
insatsen verkställd under detta kvartal.
Övriga brukare som väntar plats har andra insatser.
 1 brukare har erbjudits daglig verksamhet, men har inte tackat ja då försök
gjorts att påbörja insatsen.
Omsorg om funktionshindrade
 1 brukare har erbjudits insats i form av boendestöd, men har avböjt
erbjudna tider för uppstart av insatsen.
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Individ- och familjeomsorg
 Inget icke verkställt beslut har rapporterats under perioden.

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

E-post

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.
Kv 1 2016 ( 20160101-20160331)

Kön

f

Insats

Beslutsdatum

Möjligt
att verkställa

Verkställighetsdatum

TSN/2016

Väntan
antal dgr Skäl till väntan/anmärkning

Äldreomsorg
Icke verkställa beslut
K

Särskilt boende

2015-07-10

K

Särskilt boende

2015-09-22

M

Särskilt boende

2015-05-20

264
2016-01-27

2015-06-10,
2015-10-01

126

315

K

Särskilt boende

2015-10-16

166

M

Särskilt boende

2015-11-23

151

K

Särskilt boende

2015-12-04

K

Dagverksamhet

2015-11-16

2016-04-01

Bor på korttidsboende i avvaktan på permanent boende
Bott på korttidsboende i avvaktan på permanent plats. Verkställt
2016-01-27.
Brukaren tackat nej till boende på Djurgårdens vård och
omsorgsboende 20150601 samt Snäckberget 20151001, väntar
på önskat boende på Oxen. 20160404 har den enskilde ändrat
önskemål till äldreboende i Torshälla.
Har ännu inte blivit anvisad plats. Vistas i ordinärt boende med
hemtjänstinsatser.
Har ännu inte blivit anvisad plats. Vistas i ordinärt boende med
hemtjänstinsatser.
Fanns ej ledig plats inom 90 dagar. Har nu blivit anvisad plats på
särskilt boende.
Anhöriga och personal har inte lyckats motivera brukaren att
tacka ja till dagverksamhet. Brukaren vistas på korrtidsboende
sedan 160316.

OF- Icke verkställda beslut

K

Boendestöd

2015-12-07

2016-01-13

Brukaren tackat nej till erbjuda tider för uppstartsmöten
20160113 samt 20160215.

Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-06-13

Sida

1(1)

§ 60
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen - kvartal 1, 2016
(SOCN/2016:6)
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och översända den till
kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f -g socialtjänstlagen (2001:453), SoL ska en kommun till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt 4 kap 1§ SoL som inte verkställts inom tre månader. Denna rapport avser
tiden första januari 2016 till sista mars 2016.
För första kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 11 ärenden. Tre av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal tre 2015.
Därutöver har 33 ärenden verkställts eller avslutats som ligger över tre månader
från beslutsdatum till verkställighet. Sex av dessa 33 ärenden är rapporterade som
ej verkställda i kvartal fyra 2015.
För första kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 11 ärenden. Av dessa avser fem kontaktmannaskap, tre
boendestöd och tre barn och förälderinsats.
Sammanställningen visar att ärendena gäller åtta pojkar/män och tre
flickor/kvinnor. För dessa ärenden har det fram till och med sista mars 2016 gått i
genomsnitt cirka 160 dagar sedan beslut om bistånd fattades.
Under perioden har 33 ärenden verkställts eller avslutats som angetts ha över tre
månaders väntetid till verkställighet; 17 avsåg boendestöd, sex kontaktmannaskap,
sex vuxen/missbruk- insats, och fyra barn- och föräldrainsats. Ärendena avser
17 flickor/kvinnor och 16 pojkar/män.
Socialförvaltningen har upprättat en rapport, daterad den 19 april 2016.
______
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen och kommunens revisorer

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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05

Socialnämnden
Socialförvaltningen
Utredningsenheten Ungdom
Socialförvaltningen
Monica Helmisaari
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Socialnämnden

Rapportering avseende gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen 4 kap 1§ som inte verkställts inom
3 månader från beslutsdatum
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och översända den till
kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer.

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6f -g socialtjänstlagen (2001:453), SoL ska en kommun till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt 4 kap 1§ SoL som inte verkställts inom tre månader. Denna rapport avser
tiden första januari 2016 till sista mars 2016.
För första kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 11 ärenden. Tre av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal tre 2015.
Därutöver har 33 ärenden verkställts eller avslutats som ligger över tre månader
från beslutsdatum till verkställighet. Sex av dessa 33 ärenden är rapporterade som
ej verkställda i kvartal fyra 2015.

Ärendet
Enligt 16 kap 6f -g socialtjänstlagen (2001:453), SoL ska en kommun till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera alla gynnande nämndbeslut
enligt 4 kap 1§ SoL som inte verkställts inom tre månader. Denna rapport avser
tiden första januari 2016 till och med sista mars 2016.
För första kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 11 ärenden. Av dessa avser fem kontaktmannaskap, tre
boendestöd och tre barn och förälderinsats.
Sammanställningen visar att ärendena gäller åtta pojkar/män och tre
flickor/kvinnor. För dessa ärenden har det fram t.om sista mars 2016 gått i
genomsnitt c:a 160 dagar sedan beslut om bistånd fattades.

Eskilstuna kommun
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Under perioden har 33 ärenden verkställts eller avslutats som angetts ha över tre
månaders väntetid till verkställighet; 17 avsåg boendestöd, sex kontaktmannaskap,
sex vuxen/missbruk insats, och fyra barn- och föräldrainsats. Ärendena avser 17
flickor/kvinnor och 16 pojkar/män.

Sammanställning till IVO över inrapporterade försenade beslut och
som ej verkställts under perioden första januari 2016 till och med
sista mars 2016

kön

Beslutsdatum

Typ av bistånd

Orsak

1:a uppdragstagare tackade nej,
ny uppdragtagare på gång
Resursbrist, tex saknar ledig
bostad.
Resursbrist, tex saknar ledig
bostad.
1:a uppdragstagare kom ej på
möte, brukares behov
svårmatchat.

(k)

2015-11-11

Kontaktperson

(m)

2015-11-27

Boendestöd

(m)

2015-12-07

Boendestöd

(m)

2015-12-15

Kontaktperson

(m)

2015-11-27

(m)

2015-11-27

(k)

2015-11-27

(k)

2015-10-13

Boendestöd

Resursbrist ex saknar ledig
bostad

(m)

2015-09-30

Kontaktperson

Brukares behov är svårmatchat

Barn- och förälderinsats
- strukturerad
Barn- och förälderinsats
- strukturerad
Barn- och förälderinsats
- strukturerad öppenvård

(m)

2015-07-03

Kontaktfamilj

(m)

2015-07-03

Kontaktfamilj

Resursbrist
Resursbrist
Resursbrist

Kontaktfamiljsförslag nummer
två finns på förslag i februari, i
mars tackar också denna nej till
uppdraget. Fortsatt rekrytering.
Kontaktfamiljsförslag nummer
två finns på förslag i februari, i
mars tackar också denna nej till
uppdraget. Fortsatt rekrytering.
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Sammanställning till IVO över inrapporterade försenade beslut som
verkställts eller där behovet har tillgodosetts på annat sätt under
perioden första januari 2016 till och med december 2015
Kön

(k)

Beslutsdatum

2015-10-05

Typ av bistånd

Barn- och
förälderinsats strukturerad
öppenvård
Barn- och
förälderinsats strukturerad
öppenvård
Barn- och
förälderinsats strukturerad
öppenvård

(m)

2015-12-08

(m)

2015-11-04

(m)

2015-09-08

Boendestöd

(k)

2015-09-17

Boendestöd

(m)

2015-09-23

Boendestöd

(k)

2015-10-15

Boendestöd

(k)

2015-10-20

Boendestöd

(k)

2015-10-21

Boendestöd

(m)

2015-10-23

Boendestöd

(m)

2015-11-04

Boendestöd

(k)

2015-11-09

Boendestöd

(k)

2015-11-09

Boendestöd

(k)

2015-11-10

Boendestöd

notering

Verkställt/avslut
at datum

Insats avslutas och riktas mot
annan familjemedlem

2016-03-31

Går ej att nå pappa på ett tag
fördröjer verkställighet

2016-03-22

BuP kontakt kommer igång
som ersätter beviljad
öppenvårdsinsats

2016-02-01

Verkställs 23 dec 2015 och
avslutas snabbt
Pågående kontraktsvård,
kommunalt boende tar vid
enligt plan.
Resursbrist fördröjer
verkställighet ex brist på
bostäder
Avslutas då brukaren får
placering genom annan
huvudman
Boende verkställd en vecka,
sedan tackar brukare nej.
Resursbrist fördröjer
verkställighet ex brist på
bostäder
Brukare går ej att få kontakt
med.
Resursbrist fördröjer
verkställighet ex brist på
bostäder
Brukare ansöker ej längre
om stöd
Resursbrist fördröjer
verkställighet ex brist på
bostäder
Resursbrist fördröjer
verkställighet ex brist på
bostäder

2016-01-15
2016-02-01

2016-02-16
2016-01-15
2016-02-10
2016-02-01
2016-01-18
2016-03-07
2016-02-29
2016-02-24
2016-02-16

Eskilstuna kommun

2016-04-19

(k)

2015-11-10

Boendestöd

(k)

2015-11-27

Boendestöd

(m)

2015-12-08

Boendestöd

(k)

2015-12-11

Boendestöd

(m)

2015-12-15

Boendestöd

(k)

2015-12-16

Boendestöd

(m)

2015-10-08

Kontaktperson

(m)

2015-10-23

Kontaktperson

(m)

2015-09-22

Kontaktperson

(m)

2015-11-02

Kontaktperson

(k)

2015-11-24

Kontaktperson

(k)

2015-12-02

Kontaktperson

(m)

2015-12-02

(m)

2015-09-22

(k)

2015-09-30

(m)

2015-10-13

(m)

2015-10-13

(k)

2015-12-11

Ungdom och
förälderinsats Strukturerad
öppenvård
Vuxen/ missbruk
insatsVuxen/ missbruk
insatsVuxen/ missbruk
insatsVuxen/ missbruk
insatsVuxen/ missbruk
insats-
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Resursbrist fördröjer
verkställighet ex brist på
bostäder
Resursbrist fördröjer
verkställighet ex brist på
bostäder, bor just nu i
skyddat boende
Resursbrist fördröjer
verkställighet ex brist på
bostäder
Resursbrist fördröjer
verkställighet ex brist på
bostäder
Brukare varit på infobesök
på boende. Tackar nej.
Placering på institution.
Verkställighet fördröjs pga
av svårigheter att boka in tid.
Brukare är på institution.
Kontaktperson möter upp vid
hemflytt
Insats verkställs men brukare
tackar nej kort efter. Tar
tillbaka ansökan
Brukare på institution,
kontaktperson verkställs
enligt plan.
Svårmatchat,
familjehemsinsats pågick
fram till mars
Tar tid att matcha brukarens
behov mot uppdragstagare

2016-02-22

2016-02-22
2016-04-12
2016-03-31
2016-02-12
2016-01-11
2016-01-26
2016-02-22
2016-03-29
2016-03-01
2016-02-29

Resursbrist, pga av många
uppdrag. Ensamkommande

2016-03-03

Brukare har andra insatser

2016-01-28

Får ingen kontakt med
brukare, ärende avslutas.

2016-02-01

Brukare återtar ansökan.

2016-02-02

Brukare återtar ansökan.

2016-02-02

Resursbrist.

2016-04-12

Eskilstuna kommun

(k)

2015-12-04

2016-04-19

Vuxen/övrigt
insats

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef
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Brukare återtar ansökan.

2016-02-15

