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§

257

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2021

ASN-202015569
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.
Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
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.
Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Avdelningschefer
Beslutsunderlag
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Rapport enligt 16 kap f-g §§ SoL kvartal 3 2021 - till revisorskollegiet
Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 3 2021 - till kommunfullmäktige

