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Torshälla stads nämnd

Rapportering av icke verkställda beslut enligt
SoL, kvartal 2, 2016
Förslag till beslut
Redovisningen godkänns och överlämnas 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 andra kvartalet 2016, perioden 1 april till och med 30 juni.
För andra kvartalet 2016 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 14 ärenden. 1 ärende avser kvartal 1 och skulle ha
rapporterats in då som avslutad.
Äldreomsorg- icke verkställda beslut
 7 brukare som väntar på permanent boendeplats har rapporterats som icke
verkställda under andra kvartalet 2016. Den brukare som väntat på plats längst
har stått i kö till önskat boende och har tackat nej till erbjuden insats vid tre
tillfällen. Brukaren har nu återtagit sin ansökan. Ytterligare 1 brukare som har
väntat på plats till särskilt boende har återtagit sin ansökan. 3 brukaren som har
väntat på plats på särskilt boende har fått insatsen verkställd under detta kvartal.
1 brukare är anvisad särskilt boende, men har ännu inte svarat på anvisningen. 1
brukare bor i dagsläget på särskilt boende, men väntar på omflytt till annan
boendekategori.
 1 brukare har väntat på daglig verksamhet. Brukaren har erbjudits daglig
verksamhet, men har tackat nej till erbjudande. Motivationsarbete pågår för att
denne ska tacka ja till insats. 1 brukare skulle ha rapporterats in för kvartal 1 då
brukaren har tackat nej till insats under kvartal 1 och därmed återtagit sin
ansökan. Inrapportering sker nu i samband med kvartal 2.
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2 brukare väntar på korttidsplats/växelvård. Båda brukarna har erbjudits
korttidsboende i avvaktan på verkställighet av insats, den ena har tackat ja till
korttidsboende, medan den andre har tackat nej till erbjudande om
korttidsboende.

Omsorg om funktionshindrade- icke verkställda beslut


1 brukare har erbjudits insats i form av boendestöd, men har avböjt erbjudna
tider för uppstart av insatsen. Brukaren har sedan tackat nej till insatsen och den
har därmed avslutats.

Individ- och familjeomsorg- icke verkställda beslut
 3 brukare väntar på insats i form av kontaktfamilj. Insatsen skulle ha verkställts
under våren men den uppdragstagare som var aktuell avsa sig sedan uppdraget
innan start. Lämplig uppdragstagare har hittats och insats kan troligen
verkställas i september.

TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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Rapport till Torshälla stads nämnd över beslut enligt SOL
där verkställighet dröjt mer än 90 dagar.
Kvartal 2 (20160401-20160630)
Kön

f

Insats

Beslutsdatum

Möjligt
att verkställa

TSN/2016

Verkställighetsdatum

Väntan Skäl till väntan/anmärkning
antal dgr

Äldreomsorg- icke
verkställda beslut
K
M

Särskilt boende
Särskilt boende

2015-12-04
2015-11-23

2016-04-01

119
182

M

Särskilt boende

2015-05-20

K

Särskilt boende

2015-07-10

K

Särskilt boende

2016-02-17

K

Särskilt boende

2015-10-16

K

Särskilt boende

2016-02-08

143

Brukaren bor i dagsläget på särskilt boende, men väntar på
omflytt till annan boendekategori.

K

Dagverksamhet

2016-03-03

119

Brukaren har tackat nej till erbjudande om insats 2016-0525 men motivationsarbete pågår för att motivera personen
till insats.

410

2015-06-10, 201510-01, 2016-07-04

2016-05-01
2016-07-04

326
138

2016-07-15

272

Insatsen har verkställts.
Brukaren har tackat nej till insats och insatsen har avslutats
på personens egen begäran 2016-05-23.
Brukaren har tackat nej till boende på Djurgårdens vårdoch omsorgsboende 2015-06-01 samt på Snäckberget 201510-01. Brukaren har väntat på önskat boende på Oxen.
2016-04-04 har brukaren ändrat önskemål till äldreboende
i Torshälla. 2016-07-04 erbjuds brukaren på nytt särskilt
boende. Insatsen avslutas samma dag då anhörig vill vårda
personen i hemmet ytterligare en tid och ansökan återtas
därmed.
Insatsen har verkställts, i avvaktan på beslut befann sig
brukaren på korttidsplats.
Brukaren har anvisats ett särskilt boende 2016-07-04, men
har ännu inte svarat på anvisningen.
Insatsen har verkställts.

Kön

f

Insats

Beslutsdatum

Möjligt
att verkställa

2015-11-16

Verkställighetsdatum

Väntan Skäl till väntan/anmärkning
antal dgr
100
Brukaren har tackat nej till insatsen 2016-02-25.
Motivationsarbete pågick innan av personal och anhöriga.
Skulle har rapporterats in kvartal 1 som avslutad.

K

Dagverksamhet

M

Korttidsboende/växelv
ård

2016-03-01

121

Brukaren har erbjudits korttidsplats 2016-07-04 i avvaktan
på Korttidsplats/växelvård, men har tackat nej till erbjuden
insats.

M

kortidsboende/växelvå
rd

2016-01-28

154

Brukaren har beviljats korttidsboende 2016-07-04 i
avvaktan på verkställighet av beslut gällande
korttidsplats/växelvård.

M

Hemtjänst

100

Insatsen har inte kunnat verkställas pga att mannen sedan
beslut togs har vistats på sjukhus samt korttidsboende.

K

OF-icke verkställda
beslut
Boendestöd

2015-12-07

128

Brukaren har tackat nej till insatsen 2016-04-19 och
därmed avslutades insatsen.

M

IFO-icke verkställda
beslut
Kontaktfamilj

2016-01-12

169

K

Kontaktfamilj

2016-01-12

169

Uppdragstagare har hittats och insats startas troligen i
september. Insatsen skulle ha verkställts under våren, men
den kontaktfamilj som var aktuell avsa sig uppdraget innan
start.
Uppdragstagare har hittats och insats startas troligen i
september. Insatsen skulle ha verkställts under våren, men
den kontaktfamilj som var aktuell avsa sig uppdraget innan
start.

2016-03-22

2016-01-13,201602-15, 2016-0419.

Kön
M

f

Insats
Kontaktfamilj

Beslutsdatum
2016-03-14

Möjligt
att verkställa

Verkställighetsdatum

Väntan Skäl till väntan/anmärkning
antal dgr
Uppdragstagare har hittats och insats startas troligen i
108
september. Insatsen skulle ha verkställts under våren, men
den kontaktfamilj som var aktuell avsa sig uppdraget innan
start.

