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§ 34 2019.049 VÄN

Ej verkställda beslut SOL 2019
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet infördes 2006-07-01 i socialtjänstlagen 16 kap 6 § f-h.
Rapporteringen gäller ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Rapporteringen
ska ske till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Genom ändringen i socialtjänstlagen (SoL) ska en kommun som inte inom en skälig tid
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, som någon är berättigad till, enligt beslut från
kommunen åläggas att betala en särskild avgift, sanktionsavgift.
Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport, över hur många gynnande beslut
enligt 4 kap1§ SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska
anges vika typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för
respektive beslut. Uppgifterna 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. 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
Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-04-26 lämnat följande yttrande
Vid rapporteringstillfälle 2019-04-25 (innefattande Q1) har vård- och omsorgsförvaltningen
redovisat 4 individrapporter till IVO.
Fem individärenden är återrapporteringar från Q1. Följande har rapporterats:
En person har ej fått sitt beslut verkställt
En person har fått sitt beslut verkställt
Två personer har återtagit sin ansökan
En person är avliden
Tre individrapporter är nya personer som ej fått sina beslut verkställda
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
1. Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens kvartals och individrapport som sitt
svar till IVO och revisorerna.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna upprättad statistikrapport till
kommunfullmäktige.
Expedieras till
KPMG, IVO, KF
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