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Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL
(kvartal 4 2016)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 24 januari 2017, Torshälla stads nämnds
beslut om rapport den 28 februari 2017, samt vård- och omsorgsnämndens beslut
om rapport den 14 februari 2017, för kvartal 4 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 fjärde kvartalet 2016 från socialnämnden, Torshälla
stads nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden – 26 ärenden. Fyra (4) av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal 3 2016. Därutöver har 51 ärenden som har legat över tre
månader från beslutsdatum verkställts eller avslutats.
Två (2) av de 26 ej verkställda besluten för kvartal 4 2016 gäller
kontaktfamilj/kontaktperson. Elva (11) ärenden gäller boendestöd, tio (10) ärenden
gäller kontaktmanaskap, två (2) ärenden vuxen/missbruk insats samt ett (1) ärende
urinprovstagning. De allra flesta förseningar beror på resursbrist, främst när det
gäller boendestöd samt svårigheter att hitta lämpliga kontakpersoner.
Torshälla stads nämnd – sex (6) ärenden. Tre (3) av de ej verkställda gynnande
biståndsbesluten i Torshälla stads nämnd gäller omsorg om funktionshindrade och
avser hemtjänst, trygghetslarm samt boendestöd. Ytterligare tre (3) ärenden ingår
inom ramen för individ- och familjeomsorg och avser bostad, kontaktfamilj samt
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kontaktperson. Ett (1) ärende har också felaktigt rapporterats som icke verkställt
för kvartal tre. Individrapport med korrigering har skickats till IVO vid
rapporteringstillfälle för kvartal 4.
Vård- och omsorgsnämnden – tolv (12) ärenden varav:
- Boende inom socialpsykiatrin. Ett (1) ärende. Förseningen handlar om
resursbrist.
- Boendestöd inom socialpsykiatrin. Fyra (4) personer har fått vänta på
verkställighet av sina beslut.
- Hemtjänst. Fyra (4) personer har väntat på verkställigheten längre än tre
månader.
- Sysselsättning. Tre (3) beslut har inte verkställts.
Samtliga beslut om äldreboende har kunnat verkställas inom tre månader.

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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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
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2017-01-24

SOCN/2016:6

§3
Rapportering avseende gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen 4 kap 1§ som inte verkställts inom
3 månader från beslutsdatum
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten daterad den 17 december 2016 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 oktober 2016 till sista december 2016.
För fjärde kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 26 ärenden. Fyra av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal tre 2016.
Därutöver har 51 ärenden verkställts eller avslutats som ligger över tre månader
från beslutsdatum till verkställighet. Sjutton av dessa 51 ärenden är rapporterade
som ej verkställda i kvartal tre 2016.
_____
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Socialförvaltningen
Ulrika Forsén
Maria Johansson
Processägare
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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 oktober 2016 till sista december 2016.
För fjärde kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 26 ärenden. Fyra av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal tre 2016.
Därutöver har 51 ärenden verkställts eller avslutats som ligger över tre månader
från beslutsdatum till verkställighet. Sjutton av dessa 51 ärenden är rapporterade
som ej verkställda i kvartal tre 2016.

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 oktober 2016 till och med sista december 2016.
För fjärde kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 26 ärenden. Av dessa avser 2 kontaktfamiljer, 10
kontaktmanaskap, 11 boendestöd, 2 vuxen/missbruk-insats och 1 urinprovstagning.
Sammanställningen visar att ärendena gäller 16 pojkar/män och 10 flickor/kvinnor.
För dessa ärenden har det fram till och med sista december 2016 gått i genomsnitt
137 dagar sedan beslut om bistånd fattades.
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Under perioden har 21 ärenden verkställts som angetts ha över tre månaders
väntetid till verkställighet; avsåg 7 boendestöd, 8 kontaktmannaskap, 2
vuxen/missbruk- insats, 1 ungdom och föräldrainsats, och 3 barn- och
föräldrainsats. Ärendena avser
10 flickor/kvinnor och 11 pojkar/män.
För kännedom: ärenden som avslutas där perioden överstigit tre månader är 29. Var
av: 2 ungdom och föräldrainsats, 2 barn och föräldrainsats, 2
vuxen/missbruksinsats, 17 boendestöd och 6 kontaktmanaskap (dessa redovisas ej
nedan).

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

kön

Beslutsdatum

Typ av bistånd

(m)

2016-01-15

Boendestöd

(m)

2016-03-07

Boendestöd

(m)

2016-03-30

Boendestöd

(k)

2016-04-04

Boendestöd

(m)

2016-04-05

Boendestöd

(k)

2016-04-14

Boendestöd

(m)

2016-04-14

Boendestöd

(m)

2016-04-19

Boendestöd

(m)

2016-05-02

Kontaktperson

Orsak

Resursbrist, saknar lämplig
personal/ uppdragstagare.
Beställning återkallts till
myndighet 161212. Väntar på ny
planering.
Annat skäl. Omplacering av
resurs. Beställning annullerad
1611129. Inväntar verkställighet.
Resursbrist, saknar ledig bostad.
Klient bor HVB
ensamkommande.
Resursbrist, saknar lämplig
bostad. Klient svårmotiverad till
insats.
Resursbrist, saknar lämplig
bostad. Svårt att få tag på bostad
pga. skulder.
Resursbrist, saknar ledig bostad.
Klient bor externt boendestöd.
Resursbrist, saknar lämplig
uppdragsgivare. Återkallad
beställning 161214. Ny
planering och avsluta insats.
Resursbrist, saknar ledig bostad.
Klient bor externt boendestöd.
Resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragsgivare.
Svårighet att få till träffar med
klient och tilltänkt
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kontaktperson.

(k)

2016-07-04

Kontaktperson

(k)

2016-07-07

Kontaktfamilj

(k)

2016-07-07

Kontaktfamilj

(m)

2016-07-08

Boendestöd

(m)

2016-07-08

Vuxen och missbruksvård
urinprovstagning
Beroendecentrum

(m)

2016-08-01

Boendestöd

(m)

2016-08-03

Kontaktperson

(m)

2016-08-03

Kontaktpeson

(m)

2016-08-03

Kontaktperson

(m)
2016-08-03

Kontaktperson

(k)

2016-08-23

Kontaktperson

(m)

2016-08-29

Kontaktperson

Resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragsgivare.
Svårmatchad.
Resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragsgivare.
Svårmatchad.
Resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragsgivare.
Svårmatchad.
Resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragsgivare.
Beställning åter till myndighet
161212. Avsluta insats
socialförvaltningen, ansöka om
särskilt boende inom vård och
omsorgsförvaltningen. För att få
rätt stödinsats utifrån behov.
Annat skäl. Återkallad
beställning 161220. Väntar ny
planering och avsluta på denna
insats med klient.
Resursbrist, saknar ledig bostad.
Resursbrist, saknar lämplig
person/uppdragsgivare.
Svårmatchad.
Resursbris, saknar lämplig
person/uppdragsgivare.
Svårmatchad.
Resursbrist, saknar lämplig
person/uppdragsgivare.
Svårmatchad.
Resursbrist, saknar lämplig
person/uppdragsgivare.
Svårmatchad
Resursbrist, saknar lämplig
person/uppdragsgivare.
Svårmatchad.
Resursbrist, saknar lämplig
person/uppdragsgivare.
Svårmatchad.
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(k)

2016-08-29

2016-12-27

Boendestöd

(k)

2016-09-08

Vuxen och missbruksvård

(m)

2016-09-14

Barn och föräldrainsats

(k)

2016-09-22

Kontaktperson

(k)

2016-09-22

Kontaktperson
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Resursbrist, saknar ledig bostad.
Annat skäl. Träffar varit
inbokade. Klient ej kommit.
Vistas på sjukhus.
Resursbrist, sakna lämplig
personal/uppdragstagare.
Resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragstagare.
Resursbrist, saknar lämplig
personal/uppdragstagare.

Sammanställning till IVO över inrapporterade försenade beslut som
verkställts eller där behovet har tillgodosetts på annat sätt under
perioden första juli 2016 till och med september 2016.
Kön

Beslutsdatum

Typ av bistånd

2016-03-30

Ungdom och
föräldrainsats

(m)

2016-04-25

Boendestöd

(m)

2016-05-23

Boendestöd

(k)

2016-06-03

Kontaktperson

(k)

2016-06-09

Boendestöd

(m)

2016-06-13

Kontaktperson

(m)

2016-06-17

Boendestöd

(m)

2016-06-22

Boendestöd

(m)

2016-06-22

Boendestöd

(k)

2016-06-29

Barn- och
föräldrainsats

(m)

notering
Resursbrist fördröjer
verkställighet, saknar
lämplig
personal/uppdragstagare
Resursbrist, avsaknad av
ledig bostad fördröjer
verkställighet.
Resursbrist, avsaknad av
ledig bostad fördröjer
verkställighet.
Resursbrist, svårighet att
hitta rätt kontaktperson
fördröjer verkställighet.
Resursbrist, avsaknad av
ledig bostad fördröjer
verkställighet.
Resursbrist, svårighet att
hitta rätt kontaktperson
fördröjer verkställighet.
Resursbrist, avsaknad av
ledig bostad fördröjer
verkställighet.
Resursbrist, avsaknad av
ledig bostad fördröjer
verkställighet.
Resursbrist, avsaknad av
ledig bostad fördröjer
verkställighet.
Resursbrist, avsaknad av
lämplig personal fördröjer

Verkställt/avsl
utat datum
2016-10-30

2016-10-05
2016-11-22
2016-12-05
2016-11-17

2016-10-14
2016-10-18

2016-10-21
2016-10-21
2016-11-08
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verkställighet.
(k)

2016-07-11

Kontaktperson

(m)

2016-07-12

Kontaktperson

(m)

2016-07-18

Boendestöd

(k)

2016-08-01

Kontaktperson

(m)

2016-08-15

Barn- och
föräldrainsats

(k)

2016-08-15

Barn- och
föräldrainsats

(m)

2016-08-17

Boendestöd

(m)

2016-09-06

Kontaktperson

(k)

2016-09-06

Kontaktperson

(m)

2016-09-20

Vuxen och
missbruksinsats

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef

Resursbrist, svårighet att
hitta rätt kontaktperson
fördröjer verkställighet
Resursbrist, svårighet att
hitta rätt kontaktperson
fördröjer verkställighet.
Resursbrist, avsaknad av
ledig bostad fördröjer
verkställighet.
Resursbrist fördröjer
verkställighet tex brist på
bostäder
Resursbrist, avsaknad av
personal fördröjde
verkställighet
Resursbrist, avsaknad av
personal fördröjde
verkställighet.
Annat skäl, klient varit på
behandling.
Resursbrist, svårighet att
hitta
lämplig kontaktperson
fördröjde verkställighet.
Resursbrist, svårighet att
hitta
lämplig kontaktperson
fördröjde verkställighet.
Annat skäl. Fördröjning på
egen begäran. Klient har
avslutats som ärende helt
161031.

2016-10-27
2016-11-09
2016-11-03
2016-08-25
2016-12-02

2016-12-02
2016-12-12
2016-12-22

2016-12-22

2016-07-14

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-14
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§ 14
Ej verkställda beslut enligt SoL fjärde kvartalet 2016
(VON/2016:149)
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. Denna rapportomfattar samtliga beslut som under
kvartal 4, 2016 inte blivit verkställda inom tre månader.
Socialpsykiatrin, boende
Ett boendebeslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde en man.
Orsaken är resursbrist, dvs lägenhetsbrist.
Socialpsykiatrin, boendestöd
Fyra beslut om boendestöd har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten
gällde en kvinna och tre män. I samtliga fall så har det varit svårt att komma i
kontakt med den enskilde. Tre av besluten hade kunnat verkställas inom tre
månader om den enskilde hade velat ta emot stöd. Två av besluten är nu
verkställda. Ett av besluten är avslutat på den enskildes egen begäran.
Hemtjänst
Fyra beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten gällde tre
kvinnor och en man. Tre av besluten har avslutats på de enskildes egen begäran
eller på grund av att behovet inte kvarstår. Det fjärde beslutet är nu verkställt. Det
hade kunnat verkställas inom tre månader, om den enskilde hade velat ta emot
stödet tidigare.
Sysselsättning
Tre beslut om sysselsättning har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten
gällde en kvinna och två män. Två av ärendena tillhör IPS-verksamheten hos
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Et ärende har inte kunnat
verkställas p g a en administrativ miss.
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2017-02-14
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Samtliga beslut om vård- och omsorgsboende/särskilt boende (äldreboende och
demensboende) har kunnat verkställas inom tre månader.
Rapporten ska lämna till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
___
Beslutet skickas till:
IVO
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret
Pia Svennerholm Moberg, 016-710 17 81
Biståndschef

Datum

Diarienummer

2017-01-17

VON/2016:149

1 (2)

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 (SoL) ska rapportering ske kvartalsvis av
alla beslut enligt 4 kap. 1 § SoL avseende gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Denna rapport omfattar samtliga beslut som
under kvartal 4, 2016 inte blivit verkställda inom tre månader.
Socialpsykiatrin, boende
Ett boendebeslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde en man.
Orsaken är resursbrist, dvs. lägenhetsbrist.
Socialpsykiatrin, boendestöd
Fyra beslut om boendestöd har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten
gällde en kvinna och tre män. I samtliga fall så har det varit svårt att komma i
kontakt med den enskilde. Tre av besluten hade kunnat verkställas inom tre
månader om den enskilde hade velat ta emot stöd. Två av besluten är nu
verkställda. Ett av besluten är avslutat på den enskildes egen begäran.
Hemtjänst
Fyra beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten gällde tre
kvinnor och en man. Tre av besluten har avslutats på de enskildes egen begäran
eller på grund av att behovet inte kvarstår. Det fjärde beslutet är nu verkställt. Det
hade kunnat verkställas inom tre månader om den enskilde hade velat ta emot
stödet tidigare.
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

Mobiltelefon

073-950 81 37
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Sysselsättning
Tre beslut om sysselsättning har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten
gällde en kvinna och två män. Två av ärendena tillhör IPS-verksamheten hos
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Ett ärende har inte kunnat
verkställas pga en administrativ miss.
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
Samtliga beslut om vård- och omsorgsboende/särskilt boende (äldreboende och
demensboende) har kunnat verkställas inom tre månader.
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 beslut inom tre månader enligt SoL, kvartal 4 2016, dnr VON/2016:149

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

Ärendebeskrivning
Torhälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 16 januari 2017, 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 fjärde kvartalet 2016, perioden 1 oktober till och med 31 december.
För fjärde kvartalet 2016 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 7 ärenden, varav ett ärende är en korrigerad individrapport.
Föredragande: Caroline Andersson
____
Beslutet skickas till:
Inspektionen för Vård och omsorg
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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Torshälla stads nämnd

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
SoL, kvartal 4, 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 fjärde kvartalet 2016, perioden 1 oktober till och med 31 december.
För fjärde kvartalet 2016 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 7 ärenden, varav ett ärende är en korrigerad individrapport.
Äldreomsorg- icke verkställda beslut
 1 brukare har rapporterats in felaktigt som icke verkställt beslut för kvartal
3. Beslutet är verkställt 2016-08-15. Beslutet avsåg omflytt till annan
boendekategori. Individrapport med korrigering skickas till IVO vid
rapporteringstillfället för kvartal 4.
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 försöka
av enhetschef för hemtjänst. I januari 2017 har kontakt fåtts men brukaren
är osäker på om hen vill ta emot hemtjänst och besked inväntas. Insatsen
kunde ha verkställt i september när insatsen beviljades.
 1 brukare har inte fått insatsen trygghetslarm på grund av att brukaren inte
har gått att nå varken per telefon eller brevledes trots upprepade försök av

Postadress

Brogatan 13
644 32 Torshalla

Besöksadress

Brogatan 13

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax

Mobiltelefon

016-35 59 67

070-340 24 18

E-post

Webbplats

bistandshandlaggare.torshalla@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se/torshalla

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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enhetschef för hemtjänst. I januari 2017 har kontakt fåtts, hemtjänst
inväntar nu nyckel från brukaren för att insatsen ska kunna verkställas.
1 brukare väntar på insatsen boendestöd. Insatsen har inte kunnat
verkställas då flera inbokade uppstartsmöten har avbokats av brukaren själv.
Nytt möte är bokat med syftet att reda ut om brukaren vill ha insatsen
verkställd eller avslutad.

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 saknas ledig boendeplats
på Vilsta slussen.
 1 brukare har väntat på insats i form av kontaktfamilj. Insatsen har inte kunnat
verkställas på grund av resursbrist då det saknas lämplig uppdragstagare.
 1 brukare väntar på insatsen kontaktperson. Insatsen kunde inte verkställas då
brukaren inte kom till inbokat uppstartsmöte. Nytt uppstartmöte har bokats in
för verkställighet.
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.
Kvartal 4 (20161001-20161231)
Kön

f

Insats

Beslutsdatum

Möjligt
att verkställa

Verkställighetsdatum

Väntan Skäl till väntan/anmärkning
antal dgr

Äldreomsorg- icke
verkställda beslut
Särskilt boende

2016-06-27

2016-08-15

OF-icke verkställda
beslut
Hemtjänst

2016-09-02

September

120

Brukare har inte tackat ja till insats. Besked inväntas.

Trygghetslarm
Boendestöd

2016-09-02
2016-09-02

September
2016-10-07

120
120

Hemtjänst inväntar bostadsnyckel från brukare.
Har inte kunnat verkställas då flera inbokade
uppstartsmöten har ställts in av brukaren. Ytterligare
försök till uppstart kommer att göras.

IFO-icke verkställda
beslut
Bostad

2016-08-30

123

Insatsen har inte kunnat verkställas pga kö till Vilstaslussen.

Kontaktfamilj

2016-09-20

102

Kontaktperson

2016-09-26

Insatsen har inte kunnat verkställas pga resursbrist, finns
inte uppdragstagare.
Brukare kom ej till inbokat uppstartsmöte. Nytt försök till
uppstart kommer att göras.

2016-12-23

0

96

Felaktigt inrapporterad kvartal 3

