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Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut 4 kap 1 § socialtjänstlagen , SoL
(kvartal 3 2016)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 17 november 2016, Torshälla stads nämnds
beslut om rapport den 13 december 2016, samt vård- och omsorgsnämndens beslut
om rapport den 15 november 2016, för kvartal 3 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 tredje kvartalet 2016 från socialnämnden, Torshälla
stads nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden – 32 ärenden. Fem (5) av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal 2 2016. Därutöver har 36 ärenden som har legat över tre
månader från beslutsdatum verkställts eller avslutats.
Fyra (4) av de 32 ej verkställda besluten för kvartal 3 2016 gäller
kontaktfamilj/kontaktperson, 25 ärenden gäller boendestöd, ett (1) ärende gäller
intensivstöd samt två (2) ärenden vuxen/missbruk insats. De flesta förseningar
beror på resursbrist, främst när det gäller boendestöd samt svårigheter att hitta
lämpliga kontakpersoner.
Torshälla stads nämnd – tio (10) ärenden. Tre (3) av de ej verkställda gynnande
biståndsbesluten i Torshälla stads nämnd gäller särskilt boende inom
äldreomsorgen. Ett (1) ärende avser daglig verksamhet, ett (1) hemtjänst, två (2)
ärenden handlar om korttidsplats/växelvård samt tre (3) kontaktfamilj.
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Vård- och omsorgsnämnden – 36 ärenden varav:
- Boende inom socialpsykiatrin. Sex (6) ärenden. Förseningen vid alla
ärenden handlar om resursbrist.
- Boendestöd inom socialpsykiatrin. 12 personer har fått vänta på
verkställighet av sina beslut.
- Hemtjänst. Sju (7) personer har väntat på verkställigheten längre än tre
månader.
- Sysselsättning. Elva (11) 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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§ 124
Ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 3 2016
(VON/2016:133)
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 rapport omfattar samtliga beslut som under
kvartal 3, 2016 inte blivit verkställda inom tre månader.
Socialpsykiatrin, boende
Sex boendebeslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Det gällde fem män
och en kvinna. Orsaken är resursbrist, det vill säga lägenhetsbrist. Två av dessa
beslut är nu verkställda. Ett beslut har inte kunnat verkställas på grund av att den
enskilde är inskriven inom den psykiatriska slutenvården.
Socialpsykiatrin, boendestöd
Tolv beslut om boendestöd har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten
gällde fem kvinnor och sju män. Orsaken är delvis resursbrist. Sju av dessa beslut
är nu verkställda. Ett beslut har inte kunnat verkställas på grund av att den enskilde
har vistats på behandlingshem. I nästan alla fall så har besluten varit möjliga att
verkställa inom tre månader men de enskilda har av olika skäl avböjt insatsen eller
varit svåra att få kontakt med.
Hemtjänst
Sju beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader. Besluten gällde fem
kvinnor och två män. Fem av besluten har avslutats på de enskildas egen begäran
eller på grund av att behovet inte kvarstår. En person har tackat nej i avvaktan på
operation.
Sysselsättning
Elva beslut om sysselsättning har inte kunnat verkställas inom tre månader.
Besluten gällde sex kvinnor och fem män. Sex av besluten är nu verkställda. Ett av
besluten har avslutats på grund av ändrat behov. Ett annat av besluten har avslutats
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på den enskildes egen begäran. Några av besluten har inte kunnat verkställas på
grund av orsaker som är hänförliga till de enskilda.
Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende
Samtliga beslut om vård- och omsorgsboende/särskilt boende (äldreboende och
demensboende) har kunnat verkställas inom tre månader.
____
Utdrag till:
IVO
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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§ 111
Rapportering av gynnande ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen - kvartal 3, 2016
(SOCN/2016:6)
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten för kvartal 3, daterad den 6 oktober
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 juli 2016 till sista september 2016.
För tredje kvartalet 2016 uppgår antalet ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 32 ärenden. Fem av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal två 2016.
Därutöver har 36 ärenden verkställts eller avslutats som ligger över tre månader
från beslutsdatum till verkställighet. Elva av dessa 36 ärenden är rapporterade som
ej verkställda i kvartal två 2016.
Av de 32 ärendena med ej verkställda beslut inom tremånadersgränsen för tredje
kvartalet 2016 avser fyra kontaktmannaskap, 25 boendestöd, ett intensivstöd, två
vuxen/missbruk-insats.
Sammanställningen visar att ärendena gäller 24 pojkar/män och åtta
flickor/kvinnor. För dessa ärenden har det fram till och med sista september 2016
gått i genomsnitt cirka 159 dagar sedan beslut om bistånd fattades.
Under perioden har 14 ärenden verkställts eller avslutats som angetts ha över tre
månaders väntetid till verkställighet; sex avsåg boendestöd, två kontaktmannaskap,
två vuxen/missbruk-insats, och fyra barn- och föräldrainsats. Ärendena avser
4 flickor/kvinnor och 10 pojkar/män.
Sammanställning har upprättats inom socialförvaltningen den 6 oktober 2016
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen och
Kommunens revisorer
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§ 93
Rapportering av icke verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
kvartal 3, 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 4 november 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 tredje kvartalet 2016, perioden 1 juli till och med 30 september.
För tredje kvartalet 2016 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 10 ärenden.
Äldreomsorg- icke verkställda beslut
 3 brukare som väntar på permanent boendeplats har rapporterats som icke
verkställda under tredje kvartalet 2016. 1 brukare som har väntat på plats på
särskilt boende har fått insatsen verkställd under detta kvartal. 1 brukare bor
i dagsläget på särskilt boende, men väntar på omflytt till annan
boendekategori. 1 brukare bor i dagsläget på särskilt boende och har väntat
på omflytt till annan boendekategori. Har tackat nej till erbjudande och
ärendet har utifrån det avslutats.
 1 brukare har väntat på daglig verksamhet. Brukaren har erbjudits daglig
verksamhet, men har tackat nej till erbjudande. Motivationsarbete har pågått
för att denne ska tacka ja till insats. Ärendet har avslutats på brukarens
begäran.
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2 brukare har väntat på korttidsplats/växelvård. Båda brukarna erbjöds
korttidsboende i avvaktan på verkställighet av insats. Insatsen är verkställd
för den ena brukaren. Det andra ärendet har avslutats då brukaren har
avlidit.
1 brukare har inte fått insatsen hemtjänst verkställd på grund av att brukaren
sedan beslut fattades om hemtjänst vistades på sjukhus och korttidsplats.
Ärendet är avslutat då brukaren har avlidit.

Omsorg om funktionshindrade- icke verkställda beslut
 Inga beslut inrapporterade för kvartal 3.
Individ- och familjeomsorg- icke verkställda beslut
 3 brukare har väntat på insats i form av kontaktfamilj. Insatsen skulle ha
verkställts under våren men den uppdragstagare som var aktuell avsa sig
sedan uppdraget innan start. Insatserna är verkställda sedan 2016-08-15.
Föredragande: Caroline Andersson
____
Beslutet skickas till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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