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Beslutande ledamöter
Sedat Arif (S) (Ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Joacim Ahlqvist (C) ersätter Helena Nanne (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Pernilla Hagen (S)
Övriga närvarande
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Daniel Mattsson (Enhetschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
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§

120

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2022

ASN-20224131
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 första kvartalet 2022. Under kvartalet finns det 46 gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Det är 15 fler än vid
förra rapporteringen.
Tjugo beslut rör bistånd till kommunalt andrahandskontrakt där den främsta orsaken (tolv
beslut) är att matchning till lägenhet som möter klientens behov, pågår eller har pågått. För
sju beslut är matchningen klar och klienten väntar på inflyttning.
Tolv beslut rör bistånd till öppenvård och sju av dessa beror på att uppdrag till utförare
inte har skett enligt rutin. Dessa ärenden kommer förvaltningen utreda som avvikelser och
besluta om lämpliga åtgärder för att det inte ska ske igen. Åtta beslut rör kontaktfamilj eller
kontaktperson där lämplig uppdragstagare saknas.
24 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 1
2022 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner Rapport enligt 16 kap. 6 f-g §§ SoL
kvartal 1 2022 och överlämnar den till revisorskollegiet
Beslutsgång
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Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att arbetsutskottet
bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Avdelningschefer
Beslutsunderlag
•
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Ej verkställda beslut kvartal 1 2022
•
Rapport enligt 16 kap 6 h § SoL kvartal 1 2022 - till kommunfullmäktige
•
Rapport enligt 16 kap f-g §§ SoL kvartal 1 2022 - till revisorskollegiet

