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Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande
bistånsbeslut 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL
(kvartal 2 2016)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 25 augusti 2016, Torshälla stads nämnds
beslut om rapport den 20 september 2016, samt vård- och omsorgsnämndens beslut
om rapport den 25 augusti 2016, för kvartal 2 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 andra kvartalet 2016 från socialnämnden, Torshälla
stads nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden – 14 ärenden. Sju (7) av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal 1 2016. Därutöver har 14 ärenden som har legat över tre
månader från beslutsdatum verkställts eller avslutats.
Fem (5) av de elva ej verkställda besluten gäller kontaktfamilj/kontaktperson, sex
(6) 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 – 14 ärenden. Sju (7) av de ej verkställda gynnande
biståndsbesluten i Torshälla stads nämnd gäller särskilt boende inom
äldreomsorgen. Ett (1) ärende avser daglig verksamhet, ett (1) boendestöd, två (2)
ärenden handlar om korttidsplats/växelvård samt tre (3) kontaktfamilj.
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Vuxennämnden – 34 ärenden varav:
- Boende inom socialpsykiatrin. Tio (10) ärenden. Förseningen vid alla
ärenden handlar om resursbrist.
- Boendestöd inom socialpsykiatrin. 17 personer, sex (6) kvinnor och elva
(11) män, har fått vänta på verkställighet av sina beslut.
- Hemtjänst, yngre. En (1) kvinna har väntat på verkställigheten längre än tre
månader.
- Sysselsättning. Tre (3) beslut, två (2) kvinnor och en (1) man.
- Korttidsvistelse, växelvård. Ett (1) beslut.
- Demensboende. Två (2) personer.
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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§ 79
Ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016
(VON/2016:89)
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 2, 2016 inte blivit verkställda inom tre månader.
Socialpsykiatrin, boende
Tio boendebeslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde sju män
och tre kvinnor. Orsaken är resursbrist, det vill säga lägenhetsbrist. Fyra av dessa
beslut är nu verkställda. I två av fallen så skulle insatsen nu kunnat verkställas, men
de enskilda har avböjt erbjudandet. I två andra fall så har insatsen avlutats på den
enskildes egen begäran.
Socialpsykiatrin, boendestöd
Sjutton beslut om boendestöd har inte kunnat verkställas inom tre månader.
Besluten gällde sex kvinnor och elva män. Orsaken är resursbrist, det vill säga
personalbrist. Elva av dessa beslut är nu verkställda. I tre fall så har insatsen
avslutats på den enskildes egen begäran. I ett fall så har den enskilde avlidit. I fyra
andra fall så har insatsen nu varit möjlig att verkställa, men den enskilde har avböjt.
Hemtjänst yngre
Ett beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet gällde en kvinna.
Orsaken är att den enskilde ångrat sig och avböjt insatsen. Insatsen ska avslutas.
Sysselsättning
Tre beslut om sysselsättning har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten
gällde två kvinnor och en man. Orsaken är resursbrist (personalbrist) inom IPSverksamheten inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, som är
den förvaltning som ska verkställa dessa beslut. Två av besluten är nu verkställda. I
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det tredje fallet har den enskilde avböjt ett erbjudande och vill börja sin
sysselsättning först i september.
Korttidsvistelse/växelvård
Ett beslut om korttidsvistelse/växelvård för äldre har inte kunnat verkställas inom
tre månader. Orsaken är att behovet växlat. Beslutet gällde en man. Beslutet är nu
verkställt.
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
Två beslut om boende för demenssjuka har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Besluten gällde en kvinna och en man. I det ena fallet så har insatsen
avslutats på den enskildes egen begäran och i det andra fallet så är insatsen nu
verkställd.
Samtliga beslut om äldreboende (icke demensboende) har kunnat verkställas inom
tre månader.
Rapporten ska lämnas till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
____
Utdrag till:
IVO
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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Biståndskontoret
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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 2, 2016 inte blivit verkställda inom tre månader.
Socialpsykiatrin, boende
Tio boendebeslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde sju män
och tre kvinnor. Orsaken är resursbrist, dvs. lägenhetsbrist. Fyra av dessa beslut är
nu verkställda. I två fall så skulle insatsen nu kunnat verkställas, men de enskilda
har avböjt erbjudandet. I två andra fall så har insatsen avslutats på den enskildes
egen begäran.
Socialpsykiatrin, boendestöd
Sjutton beslut om boendestöd har inte kunnat verkställas inom tre månader.
Besluten gällde sex kvinnor och elva män. Orsaken är resursbrist, dvs.
personalbrist. Elva av dessa beslut är nu verkställda. I tre fall så har insatsen
avslutats på den enskildes egen begäran. I ett fall så har den enskilde avlidit. I fyra
andra fall så har insatsen nu varit möjlig att verkställa, men den enskilde har avböjt.
Hemtjänst, yngre
Ett beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet gällde en kvinna.
Orsaken är att den enskilde ångrat sig och avböjt insatsen. Insatsen ska avslutas.

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 två kvinnor och en man. Orsaken är resursbrist (personalbrist) inom IPSverksamheten inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, som är
den förvaltning som skulle verkställa dessa beslut. Två av besluten är nu
verkställda. I det tredje fallet har den enskilde avböjt ett erbjudande och vill börja
sin sysselsättning först i september.
Korttidsvistelse/växelvård
Ett beslut om korttidsvistelse/växelvård för äldre har inte kunnat verkställas inom
tre månader. Orsaken är att behovet växlat. Beslutet gällde en man. Beslutet är nu
verkställt.
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
Två beslut om boende för demenssjuka har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Besluten gällde en kvinna och en man. I det ena fallet så har insatsen
avslutats på den enskildes egen begäran och i det andra fallet så är insatsen nu
verkställd.
Samtliga beslut om äldreboende (icke 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

Rapport till IVO för andra kvartalet 2016 (Q2, 2016) av beslut enl. SoL som inte verkställts inom tre månader. Dnr. VON/2016:89
Insats
Boende med särskilt stöd
Boende med särskilt stöd
Boende med särskilt stöd
Boende med särskilt stöd
Boende med särskilt stöd
Boende med särskilt stöd
Boende med särskilt stöd
Boende med särskilt stöd
Boende med särskilt stöd
Boende med särskilt stöd
Boendestöd
Boendestöd

Födelseår
1950
1991
1962
1970
1981
1956
1950
1968
1980
1981
1968
1992

Kön
Verkställd Beslut
Avböjt
Man
2015-11-242016-05-02
Man
2015-11-26
Man
2016-07-01 2016-01-14
Kvinna
2016-02-142016-08-01
Man
2016-02-18
Kvinna
2016-02-18
Kvinna
2016-02-18
Man
2016-04-17 2016-01-14
Man
2016-06-01 2016-02-12
Man
2016-05-26 2015-12-29
Kvinna
2015-09-14
Man
2015-09-28

Avslutat

SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL

Boendestöd

1967

Man

2015-12-142016-03-10

2016-05-16Egen begäran

SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL

Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Boendestöd
Hemtjänst
Korttidsvistelse/Växelvård

1982
1991
1961
1991
1974
1973
1991
1979
1987
1971
1960
1992
1959
1985
1964
1934

Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man

2016-01-252016-05-02
2016-02-182016-05-12
2016-03-012016-05-27
2015-12-15
2015-12-17
2016-01-13
2015-12-15
2016-01-20
2016-02-10
2016-03-02
2016-03-04
2016-03-09
2016-03-09
2016-03-17
2015-11-19
2016-02-04

SOL
SOL
SOL
SOL
SOL

Sysselsättning
Sysselsättning
Sysselsättning
Vård och omsorgsboende Demens
Vård och omsorgsboende Demens

1966
1974
1964
1960
1957

Kvinna
Kvinna
Man
Man
Kvinna

2016-04-13
2016-05-02
2016-04-18
2016-04-14
2016-04-29
2016-06-02
2016-06-23
2016-06-09
2016-06-17
2016-06-10
2016-06-22
2016-06-14

2016-03-112016-04-26
2016-05-03 2016-02-02
2016-04-11 2015-11-19
2016-01-21 2016-06-02
2016-06-01 2016-02-29 2016-04-12

Avslutsorsak

Resurs
Karlhovbergsgatan

2016-05-18Egen begäran
Andbergsgatan
Andbergsgatan
2016-06-21Egen begäran
Boende Björkhultsvägen
Boende Bellmansgatan 8
Boende Andbergsgatan 8
2016-04-15Egen begäran
2016-06-03Egen begäran

2016-06-04Avliden

Boendestöd Team
Boendestöd Team
Boendestöd Team
Boendestöd Team
Boendestöd Team
Boendestöd Team 2
Boendestöd Team
Boendestöd Team
Boendestöd Team
Boendestöd Team
Boendestöd Team
Htj Mesta/Myrtorp
Trumslagargården enhet 3

Kommentarer
Lägenhetsbrist. Möjligt verkställighetsdatum 160502
Lägenhetsbrist.
Lägenhetsbrist. Personen varit på behandlingshem.
Lägenhetsbrist. Möjligt verkställighetsdatum 160801
Lägenhetsbrist
Lägenhetsbrist
Lägenhetsbrist
Lägenhetsbrist
Lägenhetsbrist
Lägenhetsbrist
Resursbrist (personal)
Resursbrist (personal)
Resursbrist (personal). Möjligt verkställighetsdatum
160310
Resursbrist (personal). Möjligt verkställighetsdatum
160502
Möjligt verkställighetsdatum 160512
Möjligt verkställighetsdatum 160527
Resursbrist (personal)
Resursbrist (personal)
Resursbrist (personal) (personal)
Resursbrist (personal)
Resursbrist (personal)
Resursbrist (personal)
Resursbrist (personal)
Resursbrist (personal) försenad 5 dagar
Resursbrist (personal) försenad 8 dagar
Resursbrist (personal) försenad 1 dag
Resursbrist (personal) försenad 5 dagar
Avsagt sig insatsen
Svårt att få kontakt. Erbjudande om verksamhet i
april. Vill starta sysselsättning i sept.

IPS-enheten-Arbetsspecialist 24
IPS-enheten-Arbetsspecialist 23
2016-06-14Egen begäran
Eskilshem gruppboende

Har varit på korttids och MSE till 2016-06-01
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Protokollsutdrag
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2016-08-25

Sida

1(2)

§ 75
Rapportering av gynnande ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen - kvartal 2, 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 april 2016 till sista juni 2016.
För andra kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 14 ärenden. Sju av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal ett 2016.
Därutöver har 14 ärenden verkställts eller avslutats som ligger över tre månader
från beslutsdatum till verkställighet. Två av dessa 14 ärenden är rapporterade som
ej verkställda i kvartal ett 2016.
För andra kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 14 ärenden. Av dessa avser fem kontaktmannaskap, sex
boendestöd och tre barn och förälderinsats.
Sammanställningen visar att ärendena gäller nio pojkar/män och fem
flickor/kvinnor. För dessa ärenden har det fram t.om sista juni 2016 gått i
genomsnitt c:a 201 dagar sedan beslut om bistånd fattades.
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Under perioden har 14 ärenden verkställts eller avslutats som angetts ha över tre
månaders väntetid till verkställighet; nio avsåg boendestöd, fyra
kontaktmannaskap, en vuxen/missbruk insats, och noll barn- och föräldrainsats.
Ärendena avser 6 flickor/kvinnor och 8 pojkar/män.
Sammanställning har upprättats den 12 juli 2016.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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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 april 2016 till sista juni 2016.
För andra kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 14 ärenden. Sju av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal ett 2016.
Därutöver har 14 ärenden verkställts eller avslutats som ligger över tre månader
från beslutsdatum till verkställighet. Två av dessa 14 ärenden är rapporterade som
ej verkställda i kvartal ett 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 april 2016 till och med sista juni 2016.
För andra kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 14 ärenden. Av dessa avser fem kontaktmannaskap, sex
boendestöd och tre barn och förälderinsats.
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Sammanställningen visar att ärendena gäller nio pojkar/män och fem
flickor/kvinnor. För dessa ärenden har det fram t.om sista juni 2016 gått i
genomsnitt c:a 201 dagar sedan beslut om bistånd fattades.
Under perioden har 14 ärenden verkställts eller avslutats som angetts ha över tre
månaders väntetid till verkställighet; nio avsåg boendestöd, fyra
kontaktmannaskap, en vuxen/missbruk insats, och noll barn- och föräldrainsats.
Ärendena avser 6 flickor/kvinnor och 8 pojkar/män.

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

kön

Beslutsdatum

Typ av bistånd

(m)

2015-07-03

Kontaktfamilj

(m)

2015-07-03

Kontaktfamilj

(m)

2015-12-07

Boendestöd

(m)

2015-11-27

Barn och förälder insats
- strukturerad

(m)

2015-11-27

Barn och förälder insats
- strukturerad

(k)

2015-11-27

Barn och förälder insats
- strukturerad

(m)

2016-02-01

Kontaktfamilj

(k)

2016-02-03

Boendestöd

Orsak

Kontaktfamilj tackar nej, fortsatt
rekrytering
Kontaktfamilj tackar nej, fortsatt
rekrytering
Resursbrist, tex saknar ledig
bostad.
Först resursbrist. Kan nu
verkställas i praktiken. Mamma
skjuter på uppstart pga längre
resa utomlands
Först resursbrist. Kan nu
verkställas i praktiken. Mamma
skjuter på uppstart pga längre
resa utomlands
Först resursbrist. Kan nu
verkställas i praktiken. Mamma
skjuter på uppstart pga längre
resa utomlands
Resursbrist. Erbjudits
kontaktperson - pågår. Behovet
ej tillgodosett, fortsatt
rekrytering.
Resursbrist tex saknar ledig
bostad

Eskilstuna kommun
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(k)

2015-11-19

Boendestöd

(m)

2015-12-15

Kontaktperson

(k)

2016-01-19

Kontaktfamilj

(m)

2016-02-18

Boendestöd

(m)

2016-03-07

Boendestöd

(k)

2016-03-09

Boendestöd

3 (4)

Resursbrist tex saknar ledig
bostad
Möten bokas av/om, både av
kontaktperson och familj. Nytt
uppstartsmöte bokas efter 7/7.
Familj semester utomlands.
Mamma osäker på om ff önskar
insats – om vissa krav uppfyllda.
Svårmatchat.
På gång. Prio för Vilstaslussen.
Semester utomlands.
Har erbjudits Vilstaslussen.
Tackar nej då söker som par.
Bor i husvagn över sommaren.
Köar kommunkontrakt.
Har erbjudits Kvinnobo. Tackar
nej då söker som par. Bor i
husvagn över sommaren. Köar
kommunkontrakt.

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

(k)

Beslutsdatum

2015-10-13

Typ av bistånd

Boendestöd

(m)

2015-11-27

Boendestöd

(k)

2016-01-15

Kontaktperson

(m)

2016-01-20

Kontaktperson

(k)

2016-02-18

Boendestöd

notering

Resursbrist fördröjer
verkställighet tex brist på
bostäder
Resursbrist fördröjer
verkställighet tex brist på
bostäder
Resursbrist fördröjer
verkställighet, saknar
lämplig
personal/uppdragstagare
Resursbrist fördröjer
verkställighet, saknar
lämplig
personal/uppdragstagare
Resursbrist fördröjer
verkställighet tex brist på
bostäder

Verkställt/avslut
at datum

2016-06-10
2016-05-16

2016-05-02

2016-05-02

2016-05-19

Eskilstuna kommun

2016-07-12

(k)

2016-02-17

Vuxen/missbruk
insats

(k)

2016-02-24

Kontaktperson

(m)

2016-01-15

Boendestöd

(k)

2016-01-19

Kontaktperson

(m)

2016-01-22

Boendestöd

(m)

2016-02-22

Boendestöd

(m)

2015-10-07

Boendestöd

(m)

2015-12-28

Boendestöd

(m)

2016-01-15

Boendestöd

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Ulf Eriksson
Tillförordnad Förvaltningschef

Resursbrist fördröjer
verkställighet
Resursbrist fördröjer
verkställighet
Resursbrist fördröjer
verkställighet, tex brist på
bostäder
Resursbrist fördröjer
verkställighet
Resursbrist fördröjer
verkställighet, tex brist på
bostäder
Resursbrist fördröjer
verkställighet, tex brist på
bostäder
Resursbrist fördröjer
verkställighet, tex brist på
bostäder
Ambivalent till planerat
boendealternativ –
Vilstaslussen. Når ej
drogfrihet för inskrivning.
Nu verkställt i nytt beslut.
Resursbrist fördröjer
verkställighet tex brist på
bostäder
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2016-05-17
2016-05-24
2016-06-22
2016-06-20
2016-05-11
2016-06-16
2016-05-16

2016-04-14

2016-06-22

Torshälla stads nämnd

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-20

Sida

1(2)

§ 64
Rapportering av icke verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
SOL, kvartal 2, 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 15 juli 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 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
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag

Torshälla stads nämnd

Sammanträdesdatum

2016-09-20

Sida

2(2)

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.



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.
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
Caroline Andersson, 016-710 73 42

Datum

Diarienummer

2016-07-15

TSN/2016:87

1 (2)

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.
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

Eskilstuna kommun



Datum

Diarienummer

2016-07-15
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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

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 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.

