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Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2021
ASN-2020-15569
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ska, enligt 16 kap. 6 h § SoL, till kommunfullmäktige
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 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.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska, enligt 16 kap. 6 f § SoL, till revisionen rapportera alla
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet. Vidare ska nämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska
även, enligt 16 kap. 6 g § SoL, till revisionen anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande
beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt.
Föreliggande rapporter avser tredje kvartalet 2021. Under kvartalet finns det 35 gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Det är 16 fler än vid förra
rapporteringen, men tre färre än vad som rapporterades för det tredje kvartalet förra året. 17
beslut avser intern öppenvård och den främsta orsaken är kö till utförare. Tio beslut avser
bistånd till kommunalt andrahandskontrakt där den främsta orsaken är att matchning till
lägenhet som möter klientens behov, pågår. 18 beslut som har rapporterats som ej verkställda
inom tre månader, har under perioden verkställts eller avslutats utan att verkställas. Vad gäller
gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen då
verkställigheten avbröts, finns inget att rapportera.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 h SoL kvartal 3
2021 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap 6 f-g §§ SoL kvartal
3 2021 och överlämnar den till revisorskollegiet.

Beslutsunderlag

SIGNERAD

2021-10-21





G-Tjänsteskrivelse ASN 21-11-25 Ej verkställda beslut kvartal 3
Rapport enligt 16 kap f-g §§ SoL kvartal 3 2021 - till revisorskollegiet
Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 3 2021 - till kommunfullmäktige
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2021-11-03
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2021-11-11
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Avdelningschefer
Ärendet

Nämnden föreslås godkänna två rapporter som bifogas tjänsteskrivelsen, där den ena ska
översändas till kommunfullmäktige och den andra till revisorskollegiet. Rapportering till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sker i separata individrapporter. Aktuell rapportering
avser kvartal 3 2021.
Rapport till kommunfullmäktige
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska, enligt 16 kap. 6 h § SoL, till kommunfullmäktige
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 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.
Rapporten ska innehålla vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid
rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten ska vara utformad på ett sådant sätt att det framgår hur stor del av de ej
verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor/flickor respektive män/pojkar. Det ska inte
gå att härleda vilka personer besluten gäller. Skälen till att de rapporterade besluten inte är
verkställda ska inte heller framgå, då det inte är meningen att skapa en diskussion kring enskilda
ärenden.
Rapport till revisorskollegiet
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska, enligt 16 kap. 6 f § SoL, till revisionen rapportera alla
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet. Vidare ska nämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut
ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat
uppge skälen för dröjsmålet.
Nämnden ska även, enligt 16 kap. 6 g § SoL, till revisionen anmäla när nämnden har verkställt
ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för
verkställigheten ska anges.
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Ej verkställda beslut – kvartal 3 2021
I nedanstående tabell återfinns de gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslut.
Typ av bistånd

Tid som förflutit efter beslutsdatum

Kön

Umgängesstöd, Umgåsen

10 mån 20 dagar

Flicka

Bistånd kommunalt andrahandskontrakt

6 mån 12 dagar

Man

Bistånd kommunalt andrahandskontrakt

6 mån 6 dagar

Man

Bistånd kommunalt andrahandskontrakt

6 mån 5 dagar

Man

Öppenvård intern, barn och familj

6 mån 4 dagar

Flicka

Bistånd kommunalt andrahandskontrakt

5 mån 17 dagar

Man

Umgängesstöd, Umgåsen

5 mån 3 dagar

Pojke

Umgängesstöd, Umgåsen

5 mån 3 dagar

Pojke

Öppenvård intern, Kriscentrum

5 mån 2 dagar

Flicka

Öppenvård intern, Kriscentrum

5 mån 2 dagar

Pojke

Öppenvård intern, Kriscentrum

5 mån 2 dagar

Pojke

Bistånd kommunalt andrahandskontrakt

4 mån 24 dagar

Man

Kontaktfamilj

4 mån 20 dagar

Pojke

Kontaktfamilj

4 mån 20 dagar

Pojke

Bistånd kommunalt andrahandskontrakt

4 mån 11 dagar

Man

Bistånd kommunalt andrahandskontrakt

4 mån 10 dagar

Man

Bistånd kommunalt andrahandskontrakt

4 mån 7 dagar

Man

Bistånd kommunalt andrahandskontrakt

4 mån 3 dagar

Man

Institutionsplacering intern, Enebacken

3 mån 29 dagar

Flicka

Institutionsplacering intern, Enebacken

3 mån 29 dagar

Flicka

Kontaktfamilj

3 mån 29 dagar

Flicka

Öppenvård intern, Kriscentrum

3 mån 27 dagar

Flicka

Öppenvård intern, Kriscentrum

3 mån 27 dagar

Pojke

Kontaktfamilj

3 mån 19 dagar

Pojke

Kontaktfamilj

3 mån 19 dagar

Pojke

Kontaktfamilj

3 mån 15 dagar

Pojke

Umgängesstöd, Umgåsen

3 mån 15 dagar

Flicka

Umgängesstöd, Umgåsen

3 mån 15 dagar

Pojke

Umgängesstöd, Umgåsen

3 mån 9 dagar

Flicka

Umgängesstöd, Umgåsen

3 mån 9 dagar

Pojke

Öppenvård intern, barn och familj

3 mån 8 dagar

Pojke

Öppenvård intern, barn och familj

3 mån 8 dagar

Pojke

Öppenvård intern, barn och familj

3 mån 8 dagar

Flicka

Bistånd kommunalt andrahandskontrakt

3 mån 7 dagar

Man
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Öppenvård intern, barn och familj

3 mån 6 dagar

Pojke

I nedanstående tabell återfinns de gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som har anmälts som ej
verkställda, men som under kvartalet har verkställts eller avslutats.
Datum för när
Tid som
Datum för när
beslutet
förflutit efter
avslutades utan
beslutet
Typ av bistånd
Kön
verkställts
att verkställas
beslutsdatum
Umgängesstöd, Umgåsen
12 mån 6 dagar Flicka
210927
Kontaktperson
7 mån 5 dagar
Pojke
210825
Öppenvård intern, barn och familj
5 mån 27 dagar Pojke
210921
Öppenvård intern, barn och familj
5 mån 27 dagar Flicka
210921
Öppenvård intern, barn och familj
5 mån 27 dagar Pojke
210921
Öppenvård intern, Enebacken
4 mån 13 dagar Pojke
210705
Bistånd kommunalt andrahandskontrakt 4 mån 10 dagar Kvinna
210803
Bistånd kommunalt andrahandskontrakt 4 mån 6 dagar
Man
210801
Bistånd kommunalt andrahandskontrakt 4 mån 5 dagar
Man
210807
Bistånd kommunalt andrahandskontrakt 4 mån 1 dagar
Kvinna 210801
Institutionsplacering intern, Enebacken
3 mån 29 dagar Flicka
210917
Institutionsplacering intern, Enebacken
3 mån 29 dagar Flicka
210917
Öppenvård intern, Kriscentrum
3 mån 27 dagar Flicka
210819
Öppenvård intern, Kriscentrum
3 mån 27 dagar Pojke
210819
Öppenvård intern, barn och familj
3 mån 27 dagar Flicka
210624
Umgängesstöd, Umgåsen
3 mån 21 dagar Pojke
210420
Bistånd kommunalt andrahandskontrakt 3 mån 7 dagar
Man
210909
Umgängesstöd, Umgåsen*
2 mån 25 dagar Pojke
210203
*Har tidigare felaktigt rapporterats som ett beslut som ej verkställts inom tre månader, vilket är anledningen till att
beslutet finns med i föreliggande rapport.

Det finns inget att rapportera vad gäller gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom
tre månader från dagen då verkställigheten avbröts.
Förvaltningens sammanfattande slutsatser
För perioden har 35 ej verkställda beslut rapporterats. Det är 16 fler än vid förra rapporteringen,
men tre färre än vad som rapporterades för det tredje kvartalet 2020.
17 beslut avser intern öppenvård och den främsta orsaken är kö till utförarverksamheten.
Förvaltningens målsättning är att minska kötider till den interna öppenvården. Genom
samarbete mellan öppenvård och myndighet görs prioriteringar utifrån hur brådskande ärendet
är, samt utifrån hur lång tid klienten fått vänta. Tio beslut avser bistånd till kommunalt
andrahandskontrakt där den främsta orsaken är att matchning till lägenhet som möter klientens
behov, pågår. Sex beslut avser kontaktfamilj där rekrytering av lämplig uppdragstagare pågår och
i vissa fall är uppstart inplanerad.
18 beslut som har rapporterats som ej verkställda inom tre månader, har under perioden

5 (5)
verkställts eller avslutats utan att verkställas. Vad gäller gynnande beslut som inte har verkställts
på nytt inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts, finns inget att rapportera.
Ansvariga

Petra West Stenkvist Enhetschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

