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§ 352
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 2, 2017 (KSKF/2017:6)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Socialnämndens beslut om rapport den 24 augusti 2017 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 31 augusti 2017, för kvartal 2 2017
anmäls och läggs till handlingarna.
2. Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att komplettera
kommande rapporter med redovisning av vilka insatser som getts i väntan på
verkställighet av biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
3. Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att komplettera
kommande rapporter med redovisning av vilka insatser som omprövas utifrån
att den enskilde antingen tackat nej till insatsen eller inte velat medverka till
verkställighet, samt resultat av eventuell omprövning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att 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 kvartal 2 2017 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 31 augusti 2017, § 80 (VON/2017:70) omfattar sammanlagt 33 ärenden
som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Insänd rapportering för kvartal 2 2017 från socialnämnden, nämndens beslut den 24
augusti 2017, § 53 (SOCN/2017:6) omfattar sammanlagt 31 ärenden som ej
verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
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Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många där bristande verkställighet beror på resursbrist, främst när
det gäller adekvata bostäder. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som
Eskilstuna kommun står inför. Även bristen på lämpliga uppdragstagare är
påfallande många, där kontaktperson/kontakfamilj är det beslutade biståndet.
När långvarig väntan på verkställighet sker, är det viktigt att personens behov av
stöd ändå tillgodoses. Den systematiska rapporteringen av ej verkställda beslut, bör
kompletteras med en beskrivning av vilka andra alternativa insatser som ges, i
väntan på att ett beslut om bistånd ska verkställas.
När det anges att det är brukarens/vårdtagarens egen inställning till insatsen som är
hinder till verkställighet, bör det framgå om det finns anledning till att ompröva
beslutet. I de fall brukaren/vårdtagaren avböjt insatsen bör det även framgå om
behovet upphört eller om det är aktuellt att pröva för annan insats.
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.
______
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2017-10-27
KSKF/2017:6

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL
(kvartal 2 2017)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Socialnämndens beslut om rapport den 24 augusti 2017 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 31 augusti 2017, för kvartal 2
2017 anmäls och läggs till handlingarna.
2. Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
komplettera kommande rapporter med redovisning av vilka insatser som
getts i väntan på verkställighet av biståndsbeslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen.
3. Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
komplettera kommande rapporter med redovisning av vilka insatser som
omprövas utifrån att den enskilde antingen tackat nej till insatsen eller inte
velat medverka till verkställighet, samt resultat av eventuell omprövning.

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).
Denna rapport omfattar de beslut från vård- och omsorgsnämnden samt
socialnämnden, som under kvartal 2, 2017 inte blivit verkställda inom tre månader
eller där avbrott i verkställigheten varat mer än tre månader.
Vård- och omsorgsnämnden rapporterar 33 nedanstående beslut:
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Socialpsykiatrin, boende
Sju boendebeslut, varav ett beslut om utrednings- och rehabiliteringsplats, har inte
kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde fyra kvinnor och tre män. Orsaken
är resursbrist, det vill säga lägenhets-/platsbrist.
Socialpsykiatrin, boendestöd
Sju beslut om boendestöd har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten
gällde tre kvinnor och fyra män. En brukare har varit inlagd på Karsudden och en
brukare är för närvarande utomlands, vilket inneburit hinder för verkställighet.
Flera av brukarna har inte medverkat till verkställighet.
Avlösning
Ett beslut om avlösning har inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet
gällde en kvinna. Insatsen har nu avslutats på den enskildes egen begäran.
Hemtjänst
Fyra beslut om hemtjänst har inte kunnat verkställas inom tre månader och två
ärenden om avbrott i verkställigheten har varat längre än tre månader. Besluten
gällde tre kvinnor och tre män. De två avbrotten gällde brukare som beviljats och
vistats på korttidsboende, varav en av dem sedan flyttade in på vård- och
omsorgsboende.
Korttidsvistelse/växelvård
Två beslut om korttidsvistelse/växelvård har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Beslutet gällde två kvinnor. Ett av besluten har avslutats, då brukaren
beviljats och fått en plats på ett vård- och omsorgsboende. Brukaren var
dessförinnan inlagd på psykiatrisk mottagning. Den andra brukaren avböjde
insatsen.
Stöd vid anställning/sysselsättning
Två beslut om stöd vid anställning/sysselsättning har inte kunnat verkställas inom
tre månader. Besluten gällde en kvinna och en man. Båda besluten är nu
verkställda.
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
Tio beslut om vård- och omsorgsboende/särskilt boende (äldreboende och
demensboende) har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten gällde fem
kvinnor och fem män. Samtliga beslut är nu eller kommer att vara verkställda innan
den sista augusti.
Socialnämnden rapporterar nedanstående 31 beslut, varav tre även omfattades av
rapporteringen för kvartal 1:
KÖN

BESLUTSDATUM

TYP AV BISTÅND

ORSAK

M
K

2016-07-01
2016-10-28

Boendestöd
Kontaktperson

Behov tillgodoses ensamkommade
Svårmotiverad och ej träff med rätt
uppdragstagare.
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K

2016-11-01

Kontaktperson

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

K

2016-11-08

Kontakfamilj

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2016-11-25

Boendestöd

Brukare bor externt boendestöd, väntar
internt. Brist på boende.

M

2016-12-14

Boendestöd

Resursbrist, saknar ledig bostad.

K

2016-12-27

Boendestöd

Resursbrist, saknar ledig bostad.

M

2016-12-27

Boendestöd

Resursbrist, saknar ledig bostad. Bor
externt boendestöd.

M

2017-01-16

Boendestöd

Resursbrist, saknar ledig bostad. Bor
mellanbo HVB.

M

2017-01-17

Boendestöd

Svårmotiverad

M

2017-01-26

Boendestöd

Resursbrist, saknar ledig bostad.

M

2017-02-07

Strukturerat
barn/familjeinsats

Svårmotiverad, oro ev. inleda ny
utredning.

M

2017-02-07

Boendestöd

Den enskilde tackat nej en gång.
Missade inflytt boende vilsta slussen –
kvar i kön.

K

2017-02-13

Kontakperson

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

K

2017-02-20

Boendestöd

Svårmatchad och har tidigare bott i
kommunkontrakt. Stor skuld blev
vräkt.

K

2017-02-21

Boendestöd

Väntar plats kvinnobo

M

2017-03-01

Kontaktperson

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2017-03-01

Kontaktperson

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

K

2017-03-01

Boendestöd

Väntar plats kvinnobo

K

2017-03-09

Öppenvård
vuxen/missbruk

Svårmotiverad

K

2017-03-14

Kontaktfamilj

Uteblir från besök tillsammans med
tilltänkt kontaktfamilj. Svårmotiverad.
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M

2017-03-15

Boendestöd

Resursbrist, saknar lämplig bostad.

M

2017-03-17

Kontaktfamilj

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.
Svårmatchad

K

2017-03-17

Boendestöd

Resursbrist, saknar lämplig bostad.

K

2017-03-20

Kontaktfamilj

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2017-03-20

Kontaktfamilj

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2017-03-20

Kontaktfamilj

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2017-03-20

Boendestöd

Resursbrist, saknar lämplig bostad.

M

2017-03-28

Boendestöd

Resursbrist, saknar lämplig bostad.

M

2017-03-29

Kontaktperson

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2017-03-30

Boendestöd

Resursbrist, saknar lämplig bostad.
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Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många där bristande verkställighet beror på resursbrist, främst när
det gäller adekvata bostäder. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som
Eskilstuna kommun står inför. Även bristen på lämpliga uppdragstagare är
påfallande många, där kontaktperson/kontakfamilj är det beslutade biståndet.
När långvarig väntan på verkställighet sker, är det viktigt att personens behov av
stöd ändå tillgodoses. Den systematiska rapporteringen av ej verkställda beslut, bör
kompletteras med en beskrivning av vilka andra alternativa insatser som ges, i
väntan på att ett beslut om bistånd ska verkställas.
När det anges att det är brukarens/vårdtagarens egen inställning till insatsen som är
hinder till verkställighet, bör det framgå om det finns anledning till att ompröva
beslutet. I de fall brukaren/vårdtagaren avböjt insatsen bör det även framgå om
behovet upphört eller om det är aktuellt att pröva för annan insats.
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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§ 80
Rapportering avseende gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum, enl.
socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 2017 (VON/2017:70)

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 (SoL) ska rapportering ske kvartalsvis av
alla beslut enligt 4 kap 1 § SoL avseende gynnande beslut som inte verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska även göras för de beslut där
verkställigheten varit avbruten mer än tre månader. Denna rapport omfattar de
beslut som under kvartal 2, 2017 inte blivit verkställda inom tre månader eller där
avbrott i verkställigheten varat mer än tre månader.
Socialpsykiatrin, boende
Sju boendebeslut, varav ett beslut om utrednings- och rehabiliteringsplats, har inte
kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde fyra kvinnor och tre män. Orsaken
är resursbrist, det vill säga lägenhets-/platsbrist.
Socialpsykiatrin, boendestöd
Sju beslut om boendestöd har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten
gällde tre kvinnor och fyra män. En brukare har varit inlagd på Karsudden och en
brukare är för närvarande utomlands, vilket inneburit hinder för verkställighet.
Flera av brukarna har inte medverkat till verkställighet.
Avlösning
Ett beslut om avlösning har inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet
gällde en kvinna. Insatsen har nu avslutats på den enskildes egen begäran.
Hemtjänst
Fyra beslut om hemtjänst har inte kunnat verkställas inom tre månader och två
ärenden om avbrott i verkställigheten har varat längre än tre månader. Besluten
gällde tre kvinnor och tre män. De två avbrotten gällde brukare som beviljats och
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vistats på korttidsboende, varav en av dem sedan flyttade in på vård- och
omsorgsboende.
Korttidsvistelse/växelvård
Två beslut om korttidsvistelse/växelvård har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Beslutet gällde två kvinnor. Ett av besluten har avslutats, då brukaren
beviljats och fått en plats på ett vård- och omsorgsboende. Brukaren var
dessförinnan inlagd på psykiatrisk mottagning. Den andra brukaren avböjde
insatsen.
Stöd vid anställning/sysselsättning
Två beslut om stöd vid anställning/sysselsättning har inte kunnat verkställas inom
tre månader. Besluten gällde en kvinna och en man. Båda besluten är nu
verkställda.
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
Tio beslut om vård- och omsorgsboende/särskilt boende (äldreboende och
demensboende) har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten gällde fem
kvinnor och fem män. Samtliga beslut är nu eller kommer att vara verkställda innan
den sista augusti.
Rapporten ska lämnas till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
____
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Rapportering avseende gynnande beslut som
inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, enligt socialtjänstlagen (SoL),
kvartal 2, 2017
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 (SoL) ska rapportering ske kvartalsvis av
alla beslut enligt 4 kap. 1 § SoL avseende gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska även göras för de beslut där
verkställigheten varit avbruten mer än tre månader. Denna rapport omfattar de
beslut som under kvartal 2, 2017 inte blivit verkställda inom tre månader eller där
avbrott i verkställigheten varat mer än tre månader.

Socialpsykiatrin, boende
Sju boendebeslut, varav ett beslut om utrednings- och rehabiliteringsplats, har inte
kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde fyra kvinnor och tre män. Orsaken
är resursbrist, dvs. lägenhets-/platsbrist.
Socialpsykiatrin, boendestöd
Sju beslut om boendestöd har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten
gällde tre kvinnor och fyra män. En brukare har varit inlagd på Karsudden och en
brukare är för närvarande utomlands, vilket inneburit hinder för verkställighet.
Flera av brukarna har inte medverkat till verkställighet.

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress

Telefon, växel

Värjan, Alva Myrdalsg 5

016-710 10 00

Fax

Mobiltelefon

073-950 81 37

E-post

Webbplats

pia.moberg@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se
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Avlösning
Ett beslut om avlösning har inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet
gällde en kvinna. Insatsen har nu avslutats på den enskildes egen begäran.
Hemtjänst
Fyra beslut om hemtjänst har inte kunnat verkställas inom tre månader och två
ärenden om avbrott i verkställigheten har varat längre än tre månader. Besluten
gällde tre kvinnor och tre män. De två avbrotten gällde brukare som beviljats och
vistats på korttidsboende, varav en av dem sedan flyttade in på vård- och
omsorgsboende.
Korttidsvistelse/växelvård
Två beslut om korttidsvistelse/växelvård har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Beslutet gällde två kvinnor. Ett av besluten har avslutats då brukaren
beviljats och fått en plats på ett vård- och omsorgsboende. Brukaren var
dessförinnan inlagd på psykiatrisk mottagning. Den andra brukaren avböjde
insatsen.
Stöd vid anställning/sysselsättning
Två beslut om stöd vid anställning/sysselsättning har inte kunnat verkställas inom
tre månader. Besluten gällde en kvinna och en man. Båda besluten är nu
verkställda.
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
Tio beslut om vård- och omsorgsboende/särskilt boende (äldreboende och
demensboende) har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten gällde fem
kvinnor och fem män. Samtliga beslut är nu eller kommer att vara verkställda innan
den sista augusti.

Rapporten ska lämnas till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Eskilstuna kommun

Johan Lindström
Tf förvaltningschef

Pia Svennerholm Moberg
Biståndschef

Utdrag till:
IVO
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

Mobiltelefon

Värjan, Alva Myrdalsg 5

016-710 10 00

016-12 50 46

073-950 81 37

E-post

Webbplats

pia.moberg@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se

Tabell Inrapportering till IVO av icke verkställda beslut enl. SoL, Q2 2017, dnr VON/2017:70
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2017-08-24

SOCN/2017:6

§ 53
Rapportering avseende gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen 4 kap 1§ som inte verkställts inom
3 månader från beslutsdatum
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och översända den till
kommunfullmäktige samt till kommunens revisor.

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 april till sista juni 2017.
För andra kvartalet 2017 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 31 ärenden. Tre av dessa ärenden rapporterades som ej
verkställda i kvartal 1 2017.
Därutöver har 28 ärenden avslutats utan verkställighet och 27 ärenden verkställts,
men överstigit tre månader från beslutsdatum till verkställighet. 10 av dessa
ärenden är rapporterade som ej verkställda i kvartal 1 2017.
_____
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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 revisor.

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 april till sista juni 2017.
För andra kvartalet 2017 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 31 ärenden. Tre av dessa ärenden rapporterades som ej
verkställda i kvartal 1 2017.
Därutöver har 28 ärenden avslutats utan verkställighet och 27 ärenden verkställts,
men överstigit tre månader från beslutsdatum till verkställighet. 10 av dessa
ärenden är rapporterade som ej verkställda i kvartal 1 2017.

Ärenden
Enligt16 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 april till och med sista juni 2017.
För andra kvartalet 2017 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 31 ärenden. Av dessa avser 17 boendestöd, 6 kontaktfamilj,
6 kontaktperson, 1 vuxen/missbruksinsats och 1 barn/föräldrainsats.
Sammanställningen visar att ärenden gäller 12 flickor/kvinnor och 19 pojkar/män.
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Under perioden har 27 ärenden verkställts som angetts ha över tre månaders
väntetid till verkställighet; avsåg12 boendestöd, 5 kontaktperson, 4 kontaktfamilj, 2
vuxen/missbruksinsats, 1 barn/föräldrainsats, 1 ungdom/föräldrainsats och 1
behandlingshem. Ärendena avser 9 flickor/kvinnor och 18 pojkar/män.
Ärenden som avslutats där perioden överstiger tre månader är 28. Varav 18
boendestöd, 7 kontaktperson, 2 kontaktfamilj och 1 familjehem. Ärendena avser 9
flickor/kvinnor och 19 pojkar/män.
Sammanställning till IVO över inrapporterade försenade beslut som ej
verkställts under perioden första april till och med sista juni 2017.
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KÖN

BESLUTSDATUM

TYP AV BISTÅND

ORSAK

M

2016-07-01

Boendestöd

K

2016-10-28

Kontaktperson

Behov tillgodoses
ensamkommade
Svårmotiverad och ej träff med
rätt uppdragstagare.

K

2016-11-01

Kontaktperson

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

K

2016-11-08

Kontakfamilj

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2016-11-25

Boendestöd

Brukare bor externt boendestöd,
väntar internt. Brist på boende.

M

2016-12-14

Boendestöd

Resursbrist, saknar ledig bostad.

K

2016-12-27

Boendestöd

Resursbrist, saknar ledig bostad.

M

2016-12-27

Boendestöd

Resursbrist, saknar ledig bostad.
Bor externt boendestöd.

M

2017-01-16

Boendestöd

Resursbrist, saknar ledig bostad.
Bor mellanbo HVB.

M

2017-01-17

Boenestöd

Svårmotiverad

M

2017-01-26

Boendestöd

Resursbrist, saknar ledig bostad.

M

2017-02-07

Strukturerat
barn/familjeinsats

Svårmotiverad, oro ev. inleda ny
utredning.

M

2017-02-07

Boendestöd

Den enskilde tackat nej en gång.
Missade inflytt boende vilsta

Eskilstuna kommun
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slussen – kvar i kön.
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K

2017-02-13

Kontakperson

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

K

2017-02-20

Boendestöd

Svårmatchad och har tidigare bott
i kommunkontrakt. Stor skuld
blev vräkt.

K

2017-02-21

Boendestöd

Väntar plats kvinnobo

M

2017-03-01

Kontaktperson

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2017-03-01

Kontaktperson

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

K

2017-03-01

Boendestöd

Väntar plats kvinnobo

K

2017-03-09

Öppenvård
vuxen/missbruk

Svårmotiverad

K

2017-03-14

Kontaktfamilj

Uteblir från besök tillsammans
med tilltänkt kontaktfamilj.
Svårmotiverad.

M

2017-03-15

Boendestöd

Resursbrist, saknar lämplig
bostad.

M

2017-03-17

Kontaktfamilj

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.
Svårmatchad

K

2017-03-17

Boendestöd

Resursbrist, saknar lämplig
bostad.

K

2017-03-20

Kontaktfamilj

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2017-03-20

Kontaktfamilj

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2017-03-20

Kontaktfamilj

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2017-03-20

Boendestöd

Resursbrist, saknar lämplig
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bostad.
M

2017-03-28

Boendestöd

Resursbrist, saknar lämplig
bostad.

M

2017-03-29

Kontaktperson

Resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

M

2017-03-30

Boendestöd

Resursbrist, saknar lämplig
bostad.

Sammanställning till IVO över inrapporterade försenade beslut som avslutats
och/eller där behovet tillgodosets på annat sätt under perioden första april till
och med sista juni 2017.
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KÖN

BESLUTSDATUM

TYP AV
BISTÅND

NOTERING

AVSLUTSDATUM

M

2016-03-29

Boendestöd

Annat skäl –
svårmotiverad

2016-09-28

M

2016-03-30

Boendestöd

Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-05-22

M

2016-04-05

Boendestöd

Den enskilde tackat nej 2017-03-22
till erbjudande

M

2016-04-14

Boendestöd

Annat skäl – avböjt
insats och löst
boendesituation själv

2017-04-20

K

2016-04-25

Boendestöd

Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-05-16

M

2016-08-01

Boendestöd

Annat skäl – behov
kvarstår ej och brukare
tackar nej till insats

2017-05-15

K

2016-08-11

Boendestöd

Annat skäl –
2017-04-20
familjehemsbehandling
– åter aktuell för
boendestöd med nytt
beslut

K

2016-08-23

Kontaktperson Den enskilde tackat nej 2017-04-04
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till erbjudande
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K

2016-08-29

Boendestöd

Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-05-12

M

2016-08-30

Boendestöd

Annat skäl – behov
kvarstår ej

2016-08-30

M

2016-10-19

Kontaktfamilj

Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-04-17

K

2016-11-21

Kontaktperson Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-02-23

K

2016-11-30

Boendestöd

Annat skäl – oklart
kring behov

2017-06-08

M

2016-12-01

Boendestöd

Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-05-10

M

2016-12-07

Boendestöd

Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-05-11

M

2016-12-12

Boendestöd

Annat skäl – osäkert
vilken huvudman VoF
eller SF som ska vs
insats boendestöd

2017-04-12

M

2016-12-13

Boendestöd

Annat skäl – egen
begäran

2017-06-14

M

2016-12-12

Boendestöd

Den enskilde tackat nej 2017-06-29
till erbjudande

K

2016-12-16

Kontaktperson Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-05-16

M

2016-12-19

Kontaktperson Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-04-21

M

2017-01-04

Boendestöd

Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-05-08

K

2017-01-27

Kontaktperson Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-05-22
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M

2017-02-03

Kontaktperson Resursbrist, saknar
lämplig
uppdragstagare –
återkallad beställning
20170629 – ny
beställning samma dag
med samma behov

2017-06-29

M

2017-01-31

Boendestöd

Annat skäl – behov
kvarstår ej – ordnat
med eget boende

2017-05-08

M

2017-02-02

Kontaktperson Annat skäl – behov
kvarstår ej

2017-07-04

M

2017-02-01

Familjehem

Annat skäl –
behandlingshem

2017-06-07

M

2017-02-08

Kontaktfamilj

Annat skäl – annat
behov – placering

2017-06-20

K

2017-02-28

Boendestöd

Annat skäl – tackat nej
till fortsatt stöd av
socialtjänst

2017-06-16

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef
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