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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § SoL lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut samt över hur många gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.
Nämnden ska enligt 16 kap 6 g-f §§ SoL rapportera detsamma till kommunens revisorer samt
anmäla när ett tidigare rapporterat beslut har verkställts.
I aktuell rapport som avser andra kvartalet 2020 rapporteras 12 ej verkställda beslut och tre
beslut gällande gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen då
verkställigheten avbröts. Det finns totalt 26 gynnande beslut som tidigare anmälts in som ej
verkställda men som under kvartalet har verkställts.

Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 2 2020
och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL kvartal 2
2020 och överlämnar den till revisorskollegiet.

Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) en gång i
kvartalet lämna statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt
4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, vilka typer av
bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen
för respektive beslut.
Rapporten ska även innehålla uppgifter om beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader
från den dag då verkställigheten har avbrutits.
Statistikrapporterna ska vara utformade på ett sådant sätt att det framgår hur stor del av de ej
verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Sekretessreglerade uppgifter
om enskilda ska inte framgå. Det ska inte gå att härleda vilka personer besluten gäller. Skälen till
varför de rapporterade besluten inte är verkställda ska inte heller framgå då det inte är meningen
att skapa en diskussion kring enskilda ärenden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska enligt 16 kap f och g §§ SoL rapportera alla gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
samt alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader
från den dag då verkställigheten avbröts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
kommunens revisorer. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ
av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. När nämnden har
verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § SoL har rapporterats som ej verkställt ska detta
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. Datum för
verkställigheten ska då anges.
Rapporteringen till kommunfullmäktige och kommunens revisorer sker samlat för förvaltningen
i två separata bifogade rapporter. Rapportering till IVO sker i separata
individrapporter.
Aktuell rapportering avser kvartal 2 2020
Gynnande nämndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för beslut.
Typ av bistånd
Tid som förflutit efter
Kön
beslutsdatum
M
Boende,
4 mån, 22 dagar
andrahandskontrakt
F
Kontaktfamilj
4 mån, 9 dagar
F
Kontaktfamilj
4 mån, 9 dagar
Kontaktfamilj
3 mån, 20 dagar
P
Kontaktfamilj
12 mån, 25 dagar
F
Kontaktfamilj
8 mån
P
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Kontaktperson
Kontaktperson
Institution, anhörig
behandling
Öppenvård, barn
Öppenvård, föräldra
utbildning
Öppenvård,
familjebehandling

3 mån, 24 dagar
4 mån, 19 dagar
7 mån, 4 dagar

P
F
K

3 mån, 6 dagar
3 mån, 27dagar

P
P

3 mån, 11dagar

P

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

Typ av bistånd

Tid som förflutit efter
beslutsdatum

Kön

Kontaktfamilj

9 mån, 28 dagar

F

Kontaktfamilj

9 mån, 28 dagar

P

Ungdomsgruppen,
Valet

6 mån, 27 dagar

P

Tid
som
förflutit
sedan
verkstäl
lighette
n
avbröts
5mån,
17dagar
5mån,
17dagar
4mån 10
dagar

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

Typ av bistånd

Tid som förflutit
efter beslutsdatum

Kön

Datum
för när
beslutet
verkstäl
lts

Boende,
andrahandsko
ntrakt

3 mån, 18 dagar

M

200327

Boende,
andrahandsko
ntrakt
Boende

3 mån, 9 dagar

M

200327

4 mån, 25 dagar

M

Kontaktperso

4 mån

K

Datum för när
beslutet
avslutades utan
att verkställas

200515

200323

200418
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n
Kontaktperso
n
Kontaktperso
n
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Strukturerad
öppenvård,
barn
Strukturerad
öppenvård,
barn
Strukturerad
öppenvård
Strukturerad
öppenvård
Strukturerad
öppenvård
Öppenvård,
barn
Öppenvård,
vuxen
Öppenvårdfamiljebehand
ling
Öppenvårdfamiljebehand
ling
Övriga öppna
insatser
Övriga öppna
insatser
Övriga öppna
insatser,
Umgåsen
Övriga öppna
insatser,
Umgåsen
Övriga öppna
insatser,
Umgåsen
Övriga öppna
insatser

4 mån,19 dagar

F

200617

6 mån, 5 dagar

P

200416

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

F
F
F
F
F

200626
200626
200320
200507
200612
200402

6 mån, 10 dagar

F

200508

4 mån, 23 dagar

F

200406

4 mån, 23 dagar

P

200406

4 mån, 23 dagar

F

200406

5 mån, 9 dagar

P

200505

4 mån, 4 dagar

M

3 mån, 27 dagar

P

200513

3 mån, 11 dagar

P

200428

4 mån, 22 dagar

F

200323

4 mån, 22 dagar

F

200323

8 mån, 3 dagar

F

200605

8 mån, 3 dagar

F

200605

6 mån, 12 dagar

F

200430

6 mån, 12 dagar

M

200430

F

200427
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Analys

Det har rapporterats totalt 12 ej verkställda beslut under perioden. Vid föregående kvartal
rapporterades 30 ej verkställda beslut.
Majoriteten av besluten avser kontaktfamilj och kontaktperson då svårigheten att hitta lämpliga
uppdragstagare kvarstår.
26 beslut har verkställts under kvartalet vilka enligt 4 kap 1§ SoL tidigare anmälts som ej
verkställda enligt 16 f § SoL.
Tre av de totalt 12 ej verkställda besluten har Covid- 19 relaterade orsaker. Pandemin har
medfört att berörda beslut ej varit möjliga att verkställa.

Ansvariga

Petra West Stenkvist Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
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