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§

177

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2020

ASN-2019-18170
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.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 2
2020 och överlämna den till kommunfullmäktige.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL kvartal
2 2020 och överlämna den till revisorskollegiet.
Beslutsunderlag
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