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Rapportering av ej verkställda beslut från
Socialnämnden tredje kvartalet 2020
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från socialnämnden den 29 oktober 2020. Av skrivelsen
framgår att kommunernas socialnämnder är skyldiga att anmäla ej verkställda
beslut och avbrott till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten avser
beslut som inte blivit verkställda inom 3 månader. Syftet med
rapporteringsskyldigheten är att stärka enskildas rättssäkerhet.
Rapporteringsskyldigheten omfattar alla former av beviljat bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS). Redovisningen ska
också lämnas till kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§ socialtjänstlagen som inte
verkställts inom 3 månader.
Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts
på nytt inom 3 månader från avbrottet.
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1§ som
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala en
särskild avgift.
Aktuellt per tredje kvartal 2020
Socialnämnden har två (2)icke verkställda beslut gällande barn.
Besluten gäller insats kontaktperson. Skälet till att förvaltningen inte kunnat
verkställa är kopplad till Covid-19 då tänkta kontaktpersoner avböjt uppdrag med
hänvisning till pandemin.
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Rapport kommer att lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.
Förvaltningens arbete med att verkställa besluten pågår.
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för tredje kvartalet 2020 anmäls
och läggs till handlingarna
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Socialförvaltningen
Elisabeth Kantor
0171-625111
elisabeth.kantor@enkoping.se

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§
socialtjänstlagen för tredje kvartalet 2020.
Socialnämnden föreslås besluta
Att avge denna rapport till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Bakgrund
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§ socialtjänstlagen som inte
verkställts inom 3 månader.
Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte
verkställts på nytt inom 3 månader från avbrottet.
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1§ som
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala
en särskild avgift.
Aktuellt per tredje kvartal 2020
Socialnämnden har två (2)icke verkställda beslut gällande barn.
Besluten gäller insats kontaktperson. Skälet till att förvaltningen inte kunnat
verkställa är kopplad till Covid-19 då tänkta kontaktpersoner avböjt uppdrag
med hänvisning till pandemin.
Rapport kommer att lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.
Förvaltningens arbete med att verkställa besluten pågår.
Elisabeth Kántor
Socialchef
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