Diarienummer
ASN-2019-18170
Datum
20-06-30
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

Boende,
andrahandskontrakt

4 mån 22 dagar

M

1

Institution,
anhörigbehandling

7 mån 4 dagar

K

Kontaktfamilj

4 mån 9 dagar

F

1

Kontaktfamilj

4 mån 9 dagar

F

1

Kontaktfamilj

P

1
1
1

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktperson

3 mån 20 dagar
12 mån 25 dagar
8 mån 0 dagar
3 mån 24 dagar

1

Kontaktperson

4 mån 19 dagar

F

1

Öppenvård, barn

3 mån 6 dagar

P

F
P
P

Missförstånd kring en lght,
renovering på annan lght dragit ut
på tiden.
Anhörigvecka var planerad till
klientens semester 22 juni enligt
klientens önskemål. Anhörigveckan
sköts dock upp pga Covid.
Svårighet att rekrytera lämplig
uppdragstagare
Svårighet att rekrytera lämplig
uppdragstagare
Pågående utredning av tilltänkt
kontaktfamilj
Brist på lämplig uppdragstagare
Brist på lämplig uppdragstagare
Kontaktperson är rekryterad, men
tre uppstartstider har ställts in p g a
sjukdom. Två gånger har
kontaktpersonen ställt och en gång
har familjen ställt in.
Rekrytering av kontaktperson
dragit ut på tiden
Uppstartsträff med behandlare
bokades av i slutet av maj, men
avbokades av vårdnadshavare.

1

Öppenvårdföräldrautbildning

3 mån 27 dagar

P

1

Öppenvårdfamiljebehandling

3 mån 11dagar

P

Kö till föräldrautbildning. Uppstart
bokad 14/4 ställdes in av familjen p
g a sjukdom
Med anledning av Corona-oro har
man fått skjuta på uppstarten då
familjen inte önskat komma under
de rådande omständigheterna

Gynnande nämndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader
från dagen då verkställigheten avbröts.
Antal
beslut

Typ av bistånd

Tid som förflutit efter
beslutsdatum
(månader och dagar)

Kö
n

Tid som förflutit
sedan verkställighet
avbröts (månader
och dagar)

Skäl för dröjsmål:

1

Kontaktfamilj

9 mån 28 dagar

F

5 mån 17 dagar

1

Kontaktfamilj

9 mån 28 dagar

P

5 mån 17 dagar

Den enskilde har tackat
nej. Klienten trivdes inte
med kontaktfamiljen och
mamman gjorde då ny
ansökan om kontaktfamilj
med önskemål om separat
kontaktfamilj för klienten
och dennes syskon.
Matchning pågår och en
familj var först intresserad
av uppdraget, men vägrade
ta emot barnen på grund
utav, den så kallade,
corona-krisen.
Socialtjänsten fortsätter
matchningsarbetet. Nytt
beslut att bevilja
kontaktfamilj har fattats
200510, detta beslut
ersätter den avbrutna
insatsen.
Den enskilde har tackat
nej. Klienten trivdes inte
med kontaktfamiljen och
mamman gjorde då ny
ansökan om kontaktfamilj
med önskemål om separat
kontaktfamilj för klienten
och dennes syskon.
Matchning pågår och en
familj var först intresserad
av uppdraget, men vägrade

1

Ungdomsgruppen 6 mån 27 dagar
valet (annan
öppenvård)

P

4 mån 10 dagar

ta emot barnen på grund
utav, den så kallade,
corona-krisen.
Socialtjänsten fortsätter
matchningsarbetet. Nytt
beslut att bevilja
kontaktfamilj har fattats
200510, detta beslut
ersätter den avbrutna
insatsen.
Den enskilde har tackat
nej. Både klient och
föräldrar har uppgivit att de
inte upplever att de har
behov av stöd från
socialtjänsten.
Socialtjänstens bedömning
är att klienten skulle ha
behov av stöd från
öppenvården.

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

Boende,
andrahandskontrakt

3 mån 18 dagar

M

200327

1

3 mån 9 dagar

M

200327

1
1

Boende,
andrahandskontrakt
Boende
Kontaktperson

4 mån 25 dagar
4 mån 0 dagar

M
K

200323

1

Kontaktperson

4 mån 19 dagar

F

200617

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kontaktperson
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Strukturerad ÖV, barn
Strukturerad ÖV, barn
Strukturerad
öppenvård
Strukturerad
öppenvård
Strukturerad
öppenvård
Öppenvård, barn
Öppenvård, vuxen
Öppenvårdfamiljebehandling

6 mån 5 dagar
4 mån 9 dagar
4 mån 9 dag
11 mån 26 dagar
4 mån 22 dagar
12 mån 1 dag
5 mån 23 dagar
6 mån 10 dagar
4 mån 23 dagar

P
F
F
F
F
F
F
F
F

200416
200626
200626
200320
200507
200612
200402
200508
200406

4 mån 23 dagar

P

200406

4 mån 23 dagar

F

200406

5 mån 9 dagar
4 mån, 4 dagar
3 mån 27 dagar

P
M
P

200505

1

Öppenvårdfamiljebehandling

3 mån 11 dagar

P

200428

1
1
1

Övriga öppna insatser
Övriga öppna insatser
Övriga öppna
insatserUmgängesstöd
(Umgåsen)
Övriga öppna
insatserUmgängesstöd
(Umgåsen)
Övriga öppna
insatser-

4 mån 22 dagar
4 mån 22 dagar
8 mån 3 dagar

F
F
F

200323
200323
200605

8 mån 3 dagar

F

200605

6 mån 12 dagar

F

200430

1
1
1
1
1

1

1

Datum för när
beslutet
avslutades
utan att
verkställas

200515
200418

200427
200513

1

Umgängesstöd
(Umgåsen)
Övriga öppna
insatserUmgängesstöd
(Umgåsen)

6 mån 12 dagar

P

200430

