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§ 22
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 3, 2018 (KSKF/2018:6)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 15 november 2018 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 13 november 2018, för kvartal 3, 2018
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
14 januari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att en gång per kvartal ska
varje kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL.
Bistånds-besluten 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
rapportering omfattar de beslut från vård- och omsorgsnämnden samt
socialnämnden som under kvartal 3, 2018 inte blivit verkställda inom tre månader
eller där avbrott i verkställigheten varat mer än tre månader.
För kvartal 3, 2018 rapporterar vård- och omsorgsnämnden 57 beslut varav 30
kvinnor och 27 män.
För kvartal 3, 2018 rapporterar socialnämnden att ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen uppgår till 31 ärenden varav 12 flickor/kvinnor och 19
pojkar/män. Därutöver har 37 ärenden avslutats utan verkställighet. Vidare har 76
ärenden verkställts men överstiger tre månader från beslutsdatum till verkställighet
varav 26 flickor/kvinnor och 50 män.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem. När långvarig väntan på
verkställighet sker, är det viktigt att personens behov av stöd ändå tillgodoses.

Yrkande
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL
kvartal 3 2018
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 15 november 2018 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 13 november 2018, för kvartal 3, 2018
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).
Denna rapport omfattar de beslut från vård- och omsorgsnämnden samt
socialnämnden, som under kvartal 3, 2018 inte blivit verkställda inom tre månader
eller där avbrott i verkställigheten varat mer än tre månader.
Vård- och omsorgsnämnden
För kvartal 3 2018 rapporterar vård- och omsorgsnämnden femtiosju
(57) nedanstående beslut varav trettio (30) kvinnor och tjugosju (27) män:
- Socialpsykiatrin, boende: Fyra (4) beslut har inte kunnat verkställas inom
tre månader på grund av resursbrist. Det gällde tre (3) kvinnor och en (1)
man. Två (2) beslut har sedan blivit verkställda.
- Socialpsykiatrin, boendestöd: Sjutton (17) beslut om boendestöd har inte
kunnat verkställas inom tre månader på grund av anledningar hos brukarna

Vi gör Eskilstuna – tillsammans

Eskilstuna kommun

-

-

-

2018-01-14

2 (3)

själva. Besluten gällde sju (7) kvinnor och tio (10) män. Sju (7) beslut har
verkställts och fem (5) har avslutats.
Socialpsykiatrin, utredningsboende: Ett (1) beslut har inte kunnat
verkställas inom tre månader på grund av platsbrist. Beslutet gällde en
kvinna. Beslutet är nu verkställt.
Avlösning: Ett (1) beslut om avlösning har inte kunnat verkställas inom tre
månader på grund av resursbrist. Beslutet är nu verkställt.
Hemtjänst: Elva (11) beslut om hemtjänst har inte kunnat verkställas inom
tre månader på grund av omständigheter kopplade till brukarna själva.
Besluten gällde åtta (8) kvinnor och tre (3) män. Ett (1)beslut har sedan
verkställts.
Korttidsboende/växelvård: Ett (1) beslut om korttidsvistelse/växelvård har
inte kunnat verkställas inom tre månader på grund av att personens behov
har tillgodosetts genom andra insatser. Beslutet gällde en man.
Trygghetslarm: Ett (1) beslut om trygghetslarm har inte kunnat verkställas
inom tre månader på grund av särskilda skäl hos den enskilde. Beslutet
gällde en kvinna. Beslutet har nu avslutats.
Dagverksamhet avlösning: Två (2) beslut om dagverksamhet avlösning har
inte kunnat verkställas inom tre månader på grund av skäl hos de enskilda.
Besluten gällde två (2) män. Ett (1) beslut är nu verkställt och ett (1) är
avslutat.
Demens, vård- och omsorgsboende: Ett (1) beslut om vård- och
omsorgsboende har inte kunnat verkställas inom tre månader på grund av
resursbrist. Beslutet gällde en (1) kvinna. Beslutet har nu verkställts.

Socialnämnden
För kvartal 3 2018 rapporterar socialnämnden att ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen uppgår till trettioen (31) nedanstående ärenden varav tolv (12)
flickor/kvinnor och nitton (19) pojkar/män:
- Sju (7) boendestöd
- Nio (9) kontaktfamilj
- Sex (6) familjepedagoginsats
- Två (2) kontaktperson
- Tre (3) familjebehandling,
- Två (2) samtalskontakt Vägen,
- En (1) samtalskontakt våld i nära relation
- En (1) Se Oss insats.
Därutöver har trettiosju (37) ärenden avslutats utan verkställighet:
- Tolv (12) boendestöd
- Sex (6) kontaktperson
- Fyra (4) familjebehandling
- Fem (5) kontaktfamilj
- Sex (6) samtalskontakt Vägen
- En (1) sysselsättning Navet
- Två (2) familjepedagog
- En (1) ungdom/föräldrainsats öppenvårdsinsats
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Vidare har sjuttiosex (76) ärenden verkställts men överstiger tre månader från
beslutsdatum till verkställighet varav tjugosex (26) flickor/kvinnor och femtio (50)
män:
- Sexton (16) boendestöd
- Tio (10) kontaktfamilj
- Elva (11) kontaktperson
- Fyra (4) familjehem
- Ett (1) intensivstöd
- Tre (3) samtalsbehandling Vägen
- En (1) sysselsättning Navet
- Sju (7) familjebehandling
- Tjugotre (23) familjepedagoginsats

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
När långvarig väntan på verkställighet sker, är det viktigt att personens behov av
stöd ändå tillgodoses.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av gynnande beslut
påverkar såväl rättssäkerhet som strategiska mål i styrsystemet och krävs för en
god uppföljning i det sociala arbetet. Därför är det av stor vikt att de berörda
nämnderna systematiskt och enligt angiven tidplan, rapporterar icke verkställda
beslut till kommunfullmäktige.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Marita Skog
Utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 115
Ej verkställda beslut SoL kvartal 3 2018
(VON/2018:169)
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 3, 2018 inte blivit verkställda inom tre månader eller där
avbrott i verkställigheten varat mer än tre månader.
Socialpsykiatrin, boende
Fyra boendebeslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde tre
kvinnor och en man. Orsaken är resursbrist, dvs lägenhets-/platsbrist. Två beslut
har blivit verkställda.
Socialpsykiatrin, boendestöd
17 beslut om boendestöd har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken är
främst anledningar hos brukarna själva. Besluten gällde sju kvinnor och tio män.
Sju beslut har nu verkställts och fem har avslutats.
Socialpsykiatri, utredningsboende
Ett beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken är platsbrist.
Beslutet gällde en kvinna. Beslutet är nu verkställt.
Sysselsättning
18 beslut om sysselsättning har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken
är främst omständigheter hos de enskilda själva. Besluten gällde åtta kvinnor och
tio män. Tre beslut har nu verkställts och fyra har avslutats.
Hemtjänst

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2(2)

2018-11-13

11 beslut om hemtjänst har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken är
främst omständigheter kopplade till brukarna själva. Besluten gällde åtta kvinnor
och tre män. Ett beslut har verkställts.
Korttidsvistelse/växelvård
Ett beslut om korttidsvistelse/växelvård har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Orsaken är att personens behov har tillgodosetts genom andra insatser.
Beslutet gällde en man.
Dagverksamhet avlösning
Två beslut om dagverksamhet avlösning har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Orsaken är skäl hos de enskilda. Besluten gällde två män. Ett beslut är nu
verkställt och ett är avslutat.
Trygghetslarm
Ett beslut om trygghetslarm har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken
är särskilda skäl hos den enskilde. Beslutet gällde en kvinna. Beslutet har nu
avslutats.
Avlösning
Ett beslut om avslösning har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken är
resursbrist. Beslutet är nu verkställt.
Demens, vård- och omsorgsboende
Ett beslut om vård- och omsorgsboende har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Orsaken är resursbrist. Beslutet gällde en kvinna. Beslutet har nu
verkställts.
Rapporten ska lämnas till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
____
Utdrag till:
IVO
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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2018:169

Rapportering avseende gynnande beslut som
inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, enligt socialtjänstlagen (SoL),
kvartal 3, 2018
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 3, 2018 inte blivit verkställda inom tre månader eller där
avbrott i verkställigheten varat mer än tre månader.
Socialpsykiatrin, boende
Fyra boendebeslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde tre
kvinnor och en man. Orsaken är resursbrist, dvs. lägenhets-/platsbrist. Två beslut
har blivit verkställda.
Socialpsykiatrin, boendestöd
17 beslut om boendestöd har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken är
främst anledningar hos brukarna själva. Besluten gällde sju kvinnor och tio män.
Sju beslut har nu verkställts och fem har avslutats.

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress

Fröslunda Torg

Telefon, växel

016-710 10 00

Webbplats

www.eskilstuna.se

Mobiltelefon

072-977 77 76

E-post

Maria.oberg@eskilstuna.se
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Socialpsykiatri, utredningsboende
Ett beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken är platsbrist.
Beslutet gällde en kvinna. Beslutet är nu verkställt.
Sysselsättning
18 beslut om sysselsättning har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken
är främst omständigheter hos de enskilda själva. Besluten gällde 8 kvinnor och tio
män. Tre beslut har verkställts och fyra har avslutats.
Hemtjänst
11 beslut om hemtjänst har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken är
främst omständigheter kopplade till brukarna själva. Besluten gällde åtta kvinnor
och tre män. Ett beslut har verkställts.
Korttidsvistelse/växelvård
Ett beslut om korttidsvistelse/växelvård har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Orsaken är att personens behov har tillgodosetts genom andra insatser.
Beslutet gällde en man.
Dagverksamhet avlösning
Två beslut om dagverksamhet avlösning har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Orsaken är skäl hos de enskilda. Besluten gällde två män. Ett beslut är nu
verkställt och ett är avslutat.
Trygghetslarm
Ett beslut om trygghetslarm har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken
är särskilda skäl hos den enskilde. Beslutet gällde en kvinna. Beslutet har nu
avslutats
Avlösning
Ett beslut om avlösning har inte kunnat verkställas inom tre månader. Orsaken är
resursbrist. Beslutet är nu verkställt.
Demens, vård- och omsorgsboende
Ett beslut om vård- och omsorgsboende har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Orsaken är resursbrist. Beslutet gällde en kvinna. Beslutet har nu
verkställts.

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress

Fröslunda Torg
E-post

maria.oberg@eskilstuna.se

Telefon, växel

016-710 10 00

Webbplats

www.eskilstuna.se

Mobiltelefon

072-977 77 76

Eskilstuna kommun
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Rapporten ska lämnas till IVO, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Vård- och omsorgsförvaltningen
Eskilstuna kommun

Johan Lindström
Förvaltningschef

Maria Öberg
Utvecklare/ metodstödjare

Utdrag till:
IVO
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress

Fröslunda Torg
E-post

maria.oberg@eskilstuna.se

Telefon, växel

016-710 10 00

Webbplats

www.eskilstuna.se

Mobiltelefon

072-977 77 76
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SOCN/2018:88

§ 113
Ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen - Rapportering till
Kommunfullmäktige och Kommunens revisorer 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och översända den till
kommunfullmäktige samt 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 juli till sista september 2018.
För tredje kvartalet 2018 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 31 ärenden.
Därutöver har 39 ärenden avslutats utan verkställighet och 76 ärenden
verkställts, men överstiger tre månader från beslutsdatum till verkställighet.
_____
Beslutet skickas till: Eskilstuna kommunfullmäktige samt kommunens revisorer
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SOCN/2018:88

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 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 juli till sista september 2018.
För tredje kvartalet 2018 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 31 ärenden.
Därutöver har 39 ärenden avslutats utan verkställighet och 76 ärenden
verkställts, men överstiger tre månader från beslutsdatum till verkställighet.

Ärenden
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 juli till sista september 2018.
För tredje kvartalet 2018 uppgår verkställda beslut utom tremånadersgränsen
till 76 ärenden. Av dessa avser 16 boendestöd, 10 kontaktfamilj, 11
kontaktperson, 4 familjehem, 1 intensivstöd, 3 samtalsbehandling Vägen, 1
sysselsättning Navet, 7 familjebehandling och 23 familjepedagoginsats.
Sammanställningen visar att ärendena gäller 26 flickor/kvinnor och 50
pojkar/män.
Under perioden har 31 ärende ej verkställts som angetts ha över tre månaders
väntetid till verkställighet. Ärendena avser 7 boendestöd, 9 kontaktfamilj, 6
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familjepedagoginsats, 2 kontaktperson, 3 familjebehandling, 2
samtalskontakt Vägen, 1 samtalskontakt våld i nära relation och 1 Se Oss
insats. Varav 12 flickor/kvinnor och 19 pojkar/män.
Ärenden som avslutas utan verkställighet där perioden överstiger tre månader
uppgår till 39. Varav 12 boendestöd, 6 kontaktperson, familjebehandling 4,
kontaktfamilj 5, samtalskontakt Vägen 6, Sysselsättning Navet 1,
familjepedagog 2 och 1ungdom/föräldrainsats öppenvårdsinsats.
Sammanställningen visar att ärenden gäller 17 flicka/kvinna och 22
pojkar/män.
Sammanställning till IVO över inrapporterade försenade beslut som ej
verkställts under perioden första juli till och med sista september 2018.
KÖN

BESLUTSDATUM

ORSAK

20171018

BISTÅNDS
BESLUT
Kontaktfamilj

K

M

20180312

Kontaktperson

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

K

20180312

Kontaktfamilj

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

K

20180319

Kontaktfamilj

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

K

20180501

Kontaktfamilj

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180518

Boendestöd

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180524

Öppenvård familjebehandling

K

20180524

Kontaktperson

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare
Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

K

20180529

Öppenvård familjebehandling

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180529

Boendestöd

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180529

Öppenvård familjepedagog
insats

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180605

Öppenvård samtalsbehandling
vuxen missbruk

Annat skäl klient
omhändertagen LVU

M

20180605

Boendestöd

Annat skäl pågående

Annat skäl
Fam.hems placerad
Fam behandlare
Jourhem
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missbruk
K

20180620

Boendestöd

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180621

Öppenvård samtalsbehandling
våld barn

Annat skäl barnet
familjehems placerad

M

20180627

Kontaktfamilj

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180627

Kontaktfamilj

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

K

20180628

Boendestöd

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180629

Öppenvård samtalsbehandling
vuxen missbruk

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180702

Boendestöd

Resursbrist, saknar
lämplig bostad

M

20180709

Öppenvård familjebehandling

Den enskilde tackat nej
till erbjudande

M

20180710

Öppenvård verksamheten Se
Oss, barn upplever våld

Den enskilde tackat nej
till erbjudande

K

20180711

Öppenvård familjepedagogisk
insats

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180712

Öppenvård
Familjepedagogisk insats

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

K

20180712

öppenvård familjepedagogisk
insats

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180712

Kontaktfamilj

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

K

20180712

Kontaktfamilj

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180712

Kontaktfamilj

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180713

Öppenvård familjepedagogisk
insats

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

K

20180713

Öppenvård familjepedagogisk
insats

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare

M

20180713

Boendestöd

Resursbrist saknar
lämplig uppdragstagare
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Sammanställning till IVO över inrapporterade försenade beslut som
avsluts och/eller där behovet tillgodosets på annat sätt under perioden
första juli till och med sista september 2018.
KÖN

BESLUTS
DATUM

BISTÅNDS
BESLUT

NOTERING

AVSLUTS
DATUM

M

20180115

Kontaktperson

annat skäl behov
kvartstår ej

20180701

M

20180122

Öppenvård
familjebehandling

Annat skäl behov av
stöd kvarstår ej

20180502

K

20180123

Kontaktfamilj

Den enskilde tackat nej
till insats

20180515

K

20180206

Kontaktperson

20180607

K

20180209

Familjehem

Den enskilde tackat nej
till insats
Annat skäl behov
kvarstår ej

M

20180213

Den enskilde tackat nej
till erbjudande

20180812

M

20180219

Öppenvård
samtalsbehandling vuxen
missbruk
Öppenvård sysselsättning
vuxna missbrukare

Annat skäl avvikit från
planering uteblivit från
uppstarts möte

20180607

k

20180220

Kontaktfamilj

20180819

K

20180220

Öppenvård
familjepedagog

Annat skäl kontakt
familj som erbjöds
kunde ej ta emot under
vs tid
Den enskilde tackat nej
till insats

K

20180220

Öppenvård barn och
förälder insats

Den enskilde tackat nej
till erbjudandet

20180906

K

20180222

Öppenvård barn och
förälder insats

Den enskilde tackat nej
till insats

20180601

K

20180316

Boendestöd

Egen begäran tackat
nej till erbjudande

20180618

M

20180316

Kontaktperson

Annat skäl behov
tillgodoses av annan
insats

20180913

M

20180321

Kontaktfamilj

Annat skäl placeras
HVB

20180830

M

20180321

Boendestöd

Återtar sin ansökan
tackar nej till

20180626

20180522

20180612
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2018erbjudande
M

20180405

Boendestöd

Annat skäl behov av
missbruks behandling

20181001

K

20180409

Boendestöd

Annat skäl behov av
missbruks behandling

20180717

K

20180409

Kontaktperson

Den enskilde tackat nej
till erbjudande

20181009

M

20180420

Kontaktfamilj

Annat skäl behov
kvarstår ej

20180724

M

20180424

Kontaktperson

Annat skäl behov
kvarstår ej

20180831

M

20180430

Boendestöd

Återkallad ansökan
tackat nej till
erbjudande

20180809

K

20180518

Boendestöd

Avböjt erbjudande om
verkställighet

20180924

K

20180522

Kontaktfamilj

Återkallat ansökan
tackat nej till
erbjudande

20180904

M

20180531

Öppenvård
samtalsbehandling vuxen
missbruk

Annat skäl den
enskilde avvek från
planering

20180913

K

20180601

Boendestöd

Behov tillgodoses av
annan insats

20180904

M

20180608

Annat skäl uteblir från
besökstider

20180913

K

20180608

Öppenvård
samtalsbehandling vuxen
missbruk
Boendestöd

Återkallar sin ansökan
tackar nej till
erbjudande

20180910

K

20180629

Öppenvård
samtalsbehandling vuxen
missbruk

LVM

20181003

M

20180629

Boendestöd

Annat skäl behov
kvarstår ej

20181002

M

20180711

Boendestöd

Annat skäl behov av
behandling för
beroende

20181019

K

20171206

Öppenvård ungdom
föräldrar insats

Samtycker ej till insats

20180411

K

20171120

Boendestöd

Egen begäran behov

20180425

Vi gör Eskilstuna – tillsammans

Eskilstuna kommun

2018-10-31

6 (7)

kvarstår ej
M

20171101

Öppenvård
samtalsbehandling vuxen
missbruk

Annat behov ej
motiverad till
behandling

20180413

M

20171020

Öppenvård
samtalsbehandling vuxen
missbruk

Extern placering

20180417

M

20170929

Boendestöd

Annat skäl den
enskilde tackat nej till
erbjudande

20180308

K

20170907

Öppenvård barn och
föräldrar insats

Behov kvarstår ej

20180109

M

20180912

Kontaktfamilj

Den enskilde tackat nej
till erbjudande

20180314

M

20170918

Öppenvård barn och
föräldrar insats

Extern insats vårljus
jourhem familjehem
umgänge se oss

20180109

M

20170731

Kontaktfamilj

Den enskilde tackat
nej till insats

20180202

Notering 1 under denna period dök gamla inrapporterade ärenden som
avlutas hos ivo upp på rapporteringslistan. Dessa kom ej med vid förra
inrapporteringsperioden, därav datum från 2017 och tidigt 2018.
Notering 2 under denna inrapporteringsperiod är att inom socialförvaltningens
system har det enligt avslut gjorts bakåtdateringar från utredning myndighet vilket
vid inrapportering till inspektionen för vård och omsorg bidragit till att ärenden
legat kvar hos dem under en längre tid utan att avslutats och/eller återrapporterats.
_____
Beslutet skickas till: Eskilstuna kommunfullmäktige samt kommunens revisorer

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Mehmed Hasanbegovic
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