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VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 238

Dnr KS 2020/00131-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 december 2019
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med
december 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträdet den 5 mars nämnden för
funktionsnedsattas och äldrenämndens rapporter för kvartal oktober till och
med december 2019. Individ- och familjenämnden hade vid sammanställningen av ärendet inte inkommit med sin rapport för perioden eftersom
man har anpassat sin rapportering till Inspektionen för vård och omsorgs nya
rapporteringsperioder.
Individ- och familjenämnden har nu kommit in med sin rapport för kvartal
oktober till och med december 2019.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med
december 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
Kopia till
Individ- och familjenämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida
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Kommunstyrelsen
Claes Danielsson
Epost: claes.danielsson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Individ- och familjenämnden

Tjänsteutlåtande - Rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL per den 31 december 2019
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med
december 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträdet den 5 mars nämnden för
funktionsnedsattas och äldrenämndens rapporter för kvartal oktober till och
med december 2019. Individ- och familjenämnden hade vid sammanställningen av ärendet inte inkommit med sin rapport för perioden eftersom
man har anpassat sin rapportering till Inspektionen för vård och omsorgs nya
rapporteringsperioder.
Individ- och familjenämnden har nu kommit in med sin rapport för kvartal
oktober till och med december 2019.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.
Hållbar utveckling
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per
den 31 december 2019
Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av Rapportering av ej verkställda beslut
enligt 4 kap. 1 § SoL per den 31 december 2019 och lägger den till
handlingarna.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-03-03

Individ- och familjeförvaltningen

IFN 2020/00012

Individ- och familjenämnden

Icke verkställda beslut under Kvartal 4 (2019-10-01 till 2019-12-31)
Verksamhet: Samhällsvårdsenheten barn och ungdom, Amanda Kvist
Antal icke verkställda beslut: 2
Verksamhet: Utredningsenheten för barn och ungdom, Anna-Maria Stigevik
Antal icke verkställda beslut: 22
Verksamhet: Bostadssociala enheten, Dijana Iveta Sörell
Antal icke verkställda beslut: 3
Verksamhet: Enheten för vuxna med missbruk, Minna Kuosmanen
Antal icke verkställda beslut: 12
Verksamhet: Enheten för stöd och skydd, VIR Barn, Emeli Lanninge
Antal icke verkställda beslut: 1

2

Nr
Kön
Beslutsdatum
Typ av bistånd
Socialkontor barn och ungdom, Samhällsvårdsenheten
1
K
190918
K-familj
2
M
190710
Öppenvård
Socialkontor barn och ungdom, Utredningsenheten
1
Pojke
180620
KP

2

Pojke

180620

KP

3

Pojke

180920

KF

4

Pojke

181017

KP

Skäl till att beslutet inte
verkställts -avbrott i
verkställigheten

Vad har erbjudits under tiden

Har inte hittat något
som matchar
Framgår ej

Ingenting
Ingenting, dock återtas uppdraget i dec.

191008 lämnar
rekrytering förslag på kp.
Verkställs 191209.
Beviljad både KP och KF,
KF är verkställt sen
tidigare. 191007 lämnar
rekrytering förslag på kp.
191209 görs bedömning
att pågående KF är
tillräckligt, beslutet
verkställs aldrig.
Familj hade eget förslag
som tackat nej till
uppdrag 181012.
Verkställs 191218.
Under april månad
tackar två
uppdragastagare nej till
uppdraget. Familjen har
själva kommit med ett
förslag som 190703
meddelar att denne inte
kan ta ngt uppdrag.
190822 lämnar

3

5

Flicka

181017

KF

6

Flicka

181017

KF

7

Flicka

181022

KF

rekrytering förslag på KP,
en första träff var
planerad till 190919
vilket handläggare
tvingades avboka, sedan
dess har kontakt sökts
med kp utan framgång.
Verkställs 191031
190802 erbjuds mamma
två KF som kan ta varsitt
barn(syster också
beviljad insats), mamma
tackar nej då hon vill att
barnen ska vara i samma
KF. Verkställs 200101
190802 erbjuds mamma
två KF som kan ta varsitt
barn(syster också
beviljad insats), mamma
tackar nej då hon vill att
barnen ska vara i samma
KF. Verkställs 200101
190305 träffar mamma
tilltänkt KF vilket är en
ensamstående man.
190306 meddelar
mamma att hon tackar
nej då hon önskar en
familj med en man och
kvinna. 190913 meddelar
rekrytering att det finns
en tilltänkt KF, 191007
träffas mamma och

4

8

Flicka

181022

KF

9

Pojke

181023

KF

tilltänkt KF. Pappa önskar
också träffa tilltänkt KF.
Verkställt 191107.
190305 träffar mamma
tilltänkt KF vilket är en
ensamstående man.
190306 meddelar
mamma att hon tackar
nej då hon önskar en
familj med en man och
kvinna. 190913 meddelar
rekrytering att det finns
en tilltänkt KF, 191007
träffas mamma och
tilltänkt KF. Pappa önskar
också träffa tilltänkt KF.
Verkställt 191107.
190416 har flera försök
genom kontakt med
lokala föreningar, och
annan kommun gjorts till
att hitta lämplig KF
utifrån behov och
önskemål utan resultat.
190705 meddelar en
kontaktperson som fått
förfrågan att denne inte
kan ta uppdraget.
191004 träffas tilltänkt
kp och familj. Verkställt
191018.

5

10

Pojke

181114

KF

11

Pojke

181127

KF

12

Pojke

181127

KF

13

Flicka

190424

Familjebeh

14

Pojke

190608

KP

15

Pojke

190611

KP

16

Pojke

190624

Familjebeh

Eget förslag fanns men
som tackade nej 190415.
Verkställt 200120.
Beslut verkställs inte,
200110 görs bedömning
utifrån att mamma och
barn har flyttat från
kommunen att behov ej
längre föreligger.
Beslut verkställs inte,
200110 görs bedömning
utifrån att mamma och
barn har flyttat från
kommunen att behov ej
längre föreligger.
190424 fattas beslut om
fam beh, 190807 finns
fam beh redo att börja
jobba men då ny utr
inletts 190628 är
bedömningen att
avvakta. Verkställs
191203.
Familj uteblir från
uppstartsmöte med KP,
bedömning görs 191106
att inte verkställa beslut.
Svårigheter att hitta
lämplig KP utifrån
familjens önskemål.
Verkställt 191216.
Kö hos familjebeh. Beslut
verkställt 191108.

6

17

Pojke

190627

Familjebeh

18

Flicka

190628

KF

19

Flicka

190628

KP

20
21

Flicka
Pojke

190719
190404

KF
KF

22

Pojke

190801

KF

190925 finns behandlare
redo att påbörja arbete
men mamma har börjat
ångra sig samt att
omedelbart
omhändertagande sker.
Verkställs 200109.
191007 hålls förmöte.
Verkställt 191105.
Familj uteblir från
uppstartsmöte med KP,
bedömning görs 191114
att inte verkställa beslut.
Beviljas KF utifrån fysiska
besvär hos mamma.
Under rekrytering börjar
flicka förskolan vilket
bedöms som tillräckligt,
mamma önskar inte att
beslut ska verkställas.
Ingen lämplig familj har
hittats, annons har lagts
ut, rekrytering pågår.
Ingen lämplig familj har
hittats, rekrytering
pågår.

Bostadssociala enheten
1

Man

190201

2
Kvinna
190624
3
Man
190930
Enheten för vuxna med missbruk

Kontaktperson
Boendestödsavtal
Ungdomsboende

Kontaktperson tackade
nej till uppdraget
Resursbrist, saknar ledig
lägenhet
Kö till boendet

Klient har erbjudits akut logi. Beslutet
verkställdes 200201

7

1

K

180608

Lägenhet

1810012

Lägenhet

M
2

3

M

141121

Lägenhet

4

M

180625

Lägenhet

5

M

181030

Lägenhet

Beviljades lägenhet med
socialt kontrakt (Bostad
först)
Beviljad lägenhet med
socialt kontrakt (Bostad
först) men ej tidigare
tilldelats någon lämplig
lägenhet från
hyresvärdarna varför
beslutet ej varit möjligt
att verkställa.
Beviljad lägenhet med
socialt kontrakt men den
enskilde vill själv avvakta
till våren 2021
Beviljad lägenhet med
socialt kontrakt men ej
tilldelats någon lämplig
lägenhet från
hyresvärdarna varför
beslutet ej varit möjligt
att verkställa
Beviljad lägenhet med
socialt kontrakt men ej
tidigare tilldelats någon
lämplig lägenhet från
hyresvärdarna varför

200206 Det gynnande beslutet återkallat
utifrån att det inte är möjligt att verkställa då
det framkommit att den enskilde inte kan
godkännas hos hyresvärd utifrån tidigare
hyresskulder. Det är den enda hyresvärd som
kan är möjlig att insatsen Bostad först i. Den
enskilde ej inte intresserad av andra insatser.

Beslutet verkställt 191101

Är beviljad bistånd till särskilt boende för
personer med samsjuklighet
Är beviljad bistånd till utslussboende där han
bor i avvaktan på lägenhet
Erbjöds lägenhet med socialt kontrakt 190610
men tackade nej pga svårigheter att gå i
trapporna i det aktuella hyreshuset. Därefter
inte dykt upp någon lämplig lägenhet under
perioden.

Beslutet verkställt 191201

8

beslutet ej varit möjligt
att verkställa.

6

M

181005

Lägenhet

M

190307

Lägenhet

M

190807

Lägenhet

7

8

9

K

190812

Lägenhet

10

K

190821

Vård i familjehem

Beviljad lägenhet med
socialt kontrakt (Bostad
först) men ej tidigare
tilldelats någon lämplig
lägenhet från
hyresvärdarna varför
beslutet ej varit möjligt
att verkställa.
Beviljad lägenhet med
socialt kontrakt (Bostad
först) men tidigare ej
tilldelats någon lämplig
lägenhet från
hyresvärdarna varför
beslutet ej varit möjligt
att verkställa förrän nu
Beviljad lägenhet med
socialt kontrakt ej
tilldelats någon lämplig
lägenhet från
hyresvärdarna varför
beslutet ej varit möjligt
att verkställa inom 3
månader.
Beviljad lägenhet med
socialt kontrakt (Bostad
först)
190821 beviljad bistånd
till vård i familjehem

Beslutet verkställt 191101

Beslutet verkställt 191202

Verkställt 200201
191206 Erbjuden lägenhet med social kontrakt
(Bostad först). Tackar nej till erbjudande utifrån
att den enskilde inte accepterar samtliga villkor
för det sociala kontraktet.
Under perioden minskar den enskilde sitt
missbruk och 200212 fattas beslut om

9

11

M

190926

12 M
190819
Enheten för stöd och skydd, VIR-barn
1

K

191011

Lägenhet

med förbehåll om insats
beviljades under
förutsättning att behovet
kvarstod samt att
upprättad planering
följdes. Under perioden
gjordes försök att hitta
en lämplig matchning av
familjehem, dock utan
framgång.
Beviljad lägenhet med
socialt kontrakt ej
tilldelats någon lämplig
lägenhet från
hyresvärdarna varför
beslutet ej varit möjligt
att verkställa inom 3
månader.

Beviljades boende med
Boende med särskild service särskild service

Öppenvård/barngrupp

Resursbrist – ej startat
sådan grupp

återtagande av gynnande beslut då den
enskilde utifrån ett missbruk inte längre
bedöms vara i behov av den typen av insats.

Beslutet verkställt 200204
190828 I samtal med den enskilde uttrycker
han att han inte längre är intresserad av
insatsen han beviljats. Han bor på ett annat
boende där han trivs. Han återkommer om
behov uppstår i framtiden. Ärendet avslutas
enligt den enskildes önskemål 190828. Beslutet
verkställdes ej.

Inget

