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Ej verkställda beslut 2018 – kvartal 1
Ärendebeskrivning

Bakgrund
En rapporteringsskyldighet införs 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h.
Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen. Rapporteringen skall ske till IVO, kommunens revisorer och
kommunfullmäktige. Genom ändringen i socialtjänstlagen (SoL) ska en kommun som
inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som någon är
berättigad till, enligt beslut från kommunen, åläggas att betala en särskild avgift, en
s.k. sanktionsavgift.
Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande
beslut enligt 4 kap.1§ SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I
rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till
enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade
besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda
ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som
gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal.
Beredning
Vid rapporteringstillfälle 2018-04-16 (innefattande kvartal 1) har vård och
äldreomsorgsförvaltningen redovisat 25 individrapporter till IVO.
18 individärenden är återrapporteringar från förra rapporteringstillfället (av dessa har
3 personer flyttat in på särskilt boende). 7 individärenden är nya inrapporteringar.
Av de 25 individärenden som är inrapporterade till IVO så har 4 personer inte fått
något erbjudande alls, varav 3 är PARBO.
Statistikrapport se bilaga 1.
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut

1. Vård och äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens kvartals- och
individrapport som sitt svar till IVO och revisorerna.

2. Vård och äldreomsorgsnämnden beslutar att överlämna upprättad
statistikrapport till kommunfullmäktige.

Beslutet ska skickas till
EY, KF, Titti Davidson

Catharina Johansson
Förvaltningschef

