Diarienummer
ASN-2019-18171
Datum
20-04-20
Handläggare
Jennie Börjhagen
Telefon
0706446686

Rapportering enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL
Nämnden ska varje kvartal rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslut till kommunens revisorer (16 kap 6 f §) och
kommunfullmäktige (16 kap 6 h §). Nämnden ska även anmäla till kommunens revisorer (16
kap 6 g §) när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats
som ej verkställt.
Gynnande nämndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslut.
Antal
Typ av bistånd
Tid som förflutit efter
Kön
Skäl för dröjsmål:
beslut
beslutsdatum (månader och dagar)

1

Kontaktperson

3 månader 12 dagar

M

1

Kontaktperson

3 månader 9 dagar

K

1

Övriga öppna
insatser
Övriga öppna
insatser
Strukturerad
öppenvård

4 månader 22 dagar

F

4 månader 22 dagar

P

3 månader 8 dagar

P

12 månader 5 dagar
9 månader 25 dagar
9 månader 19 dagar
5 månader 21 dagar

F
F
F
F

Annat skäl, klienten avbokade det
planerade uppstartsmötet. Nytt
uppstartsmöte bestämdes till
200326 men mötet avbröts pga.
klientens mammas misstroende för
kontaktpersonen.
Annat skäl, mamman till klienten
var ej kontaktbar och det gick
därför först inte att boka ett
uppstartsmöte. Kontakt skapad den
27 januari, verkställt 200219.
Uppstart skjutits upp pga sjukdom i
familjen. Verkställt 23/3
Uppstart skjutits upp pga sjukdom i
familjen. Verkställt 23/3
Familjen har en pågående
öppenvårdsinsats. Beslutet avser en
kompletterande insats i form av
psykologutredning av vh. Remiss
skickad.
Saknas lämplig uppdragstagare
Saknas lämplig uppdragstagare
Saknas lämplig uppdragstagare
Kö till öppenvård på Enebacken

5 månader 0 dagar

P

Saknas lämplig utförare

1
1

1
1
1
1
1

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Strukturerad
öppenvård
Kontaktfamilj

1

Strukturerad
öppenvård, BOF
Övriga öppna
insatser, BOF
Institutionsplacering,
vuxen
(anhörigbehandling)
Boende, vuxen.

5 månader 2 dagar

F

Kö till hemutredning på Enebacken

4 månader 4 dagar

P

Ej verkställts pga klients mående

4 månader 4 dagar

K

Planerat att verkställas till klientens
semester.

3 månader 11 dagar

M

1

Övriga öppna
insatser, vuxen

3 månader 8 dagar

M

1

Boende,
andrahandskontrakt
Boende,
andrahandskontrakt
Strukturerad
öppenvårdHemutredning via
Enebacken.
Övriga öppna
insatserUmgängesstöd

3 månader 22 dagar

M

3 månader 13 dagar

M

Klienten har inte följt planering
vilket fördröjt verkställandet.
Klienten har inte svarat på
kontaktförsök. Kontaktförsök
fortsätter.
Ambivalens hos klient,
motivationsarbete pågår.
Finns ännu ej kontrakt för lght.

5 månader 28 dagar

F

5 månader 28 dagar

F

1

Övriga öppna
insatserUmgängesstöd

5 månader 28 dagar

F

1

Kontaktperson

5 månader 20 dagar

P

1

Övriga öppna
insatserUmgängesstöd

5 månader 13 dagar

P

1

Strukturerad
öppenvård-Västers
öppenvård

4 månader 18 dagar

F

1

Strukturerad
öppenvård-Västers
öppenvård

4 månader 18 dagar

P

1
1
1

1
1

1

Kö till plats till hemutredning via
Enebacken. Hade tid för uppstart
18/3 och 24/3 men vårdnadshavare
ställde in p g a Corona-oro.
Kö till Umgåsen. Visst övervakat
umgänge utförs av socialtjänst
Västers personal i avvaktan på
insats.
Kö till Umgåsen. Visst övervakat
umgänge utförs av socialtjänst
Västers personal i avvaktan på
insats
Rekrytering av kontaktperson.
Hade tid för uppstart 20/3 och 2/4
men vårdnadshavare ställde in pga
Corona-oro. Ny uppstartstid 8/4.
Kö till Umgåsen. Visst övervakat
umgänge utförs av socialtjänst
Västers personal i avvaktan på
insats.
Kö till Västers öppenvårdsinsatser.
Hade tid för uppstart 13/2 och 9/3.
Båda tiderna ställdes in av familjen.
Ytterligare en tid för uppstart 23/3
som ställdes in av öppenvården pga
sjukdom. Ny uppstartstid 6/4.
Kö till Västers öppenvårdsinsatser.
Hade tid för uppstart 13/2 och 9/3.
Båda tiderna ställdes in av familjen.
Ytterligare en tid för uppstart 23/3
som ställdes in av öppenvården pga
sjukdom. Ny uppstartstid 6/4.

1

Strukturerad
öppenvård-Västers
öppenvård

4 månader 18 dagar

F

1

Kontaktfamilj

3 månader 18 dagar

F

Kö till Västers öppenvårdsinsatser.
Hade tid för uppstart 13/2 och 9/3.
Båda tiderna ställdes in av familjen.
Ytterligare en tid för uppstart 23/3
som ställdes in av öppenvården pga
sjukdom. Ny uppstartstid 6/4.
Rekrytering av kontaktfamilj. Flera
förslag har presenterats för
vårdnadshavare, men ännu har inte
rätt hittats.

Gynnande nämndsbeslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare anmälts in enligt 16 f § SoL som ej
verkställt, men som under kvartalet har verkställts.

Antal beslut

Typ av bistånd

Tid som förflutit
efter beslutsdatum

Kön

(månader och datum)

Datum för när
beslutet
verkställts
(månader och
dagar)

1

Kontaktperson

1

Övriga öppna
insatser
Stödboende barn

1
1

1

Övriga öppna
insatser
Övriga öppna
insatser
Övriga öppna
insatser
Övriga öppna
insatser
Övriga öppna
insatser
Kontaktperson

1

Öppenvård - SIG

1

Strukturerad
öppenvårdHemutredning via
Enebacken.

1
1
1

Datum för när
beslutet
avslutades
utan att
verkställas

4 månader 9 dagar
(tom 200219)
3 månader
18dagar
3 månader
25dagar
4 månader 22
dagar
4 månader 22
dagar
4 månader 8 dagar

K

200219

F

200205

4 månader 8 dagar

F

200205

4 månader 8 dagar

F

200205

7 månader 16
dagar
5 månader 28
dagar
6 månader 0 dagar

P

P

200110

P

200120

F

200323

P

200323

200311

P
F

200324
2020-04-02

