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Arbetsmarknadsnämnden 
 
 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § 
och 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen, bostadssamordning fjärde 
kvartalet 2014 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
att godkänna rapporten över ej verkställda beslut per 31 december 2014, 
 
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunrevisionen 
 
Sammanfattning 
Enligt 16 kapitlet 6 § f socialtjänstlagen ska ansvarig nämnd kvartalsvis till Inspektionen för 
vård och omsorg och revisorerana rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § som 
inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Arbetsmarknadsnämnden överlämnar 
rapportering av sex beslut om bostadssocialt kontrakt där verkställighet ej skett inom tre 
månader från beslutsdatum. Besluten är fattade bostadssamordningen på delegation av den 
tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  
 
Ärendet 
Enligt 16 kapitlet 6 § f socialtjänstlagen ska ansvarig nämnd kvartalsvis till Inspektionen för 
vård och omsorg och revisorerana rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § som 
inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. För utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter berördes beslut om bostadssocialt kontrakt fattade av 
Bostadssamordningen på delegation från nämnden. 
 
Fjärde kvartalet 2014 är det andra rapporteringstillfället för Bostadssamordningens del. Det 
tidigare tillfället var andra kvartalet 2014 när två ärenden rapporterades. För tredje kvartalet 
2014 fanns inga ärenden att rapportera. 
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Arbetsmarknadsnämnden överlämnar rapportering av sex beslut om bostadssocialt kontrakt 
där verkställighet ej skett inom tre månader från beslutsdatum. Besluten är fattade av 
bostadssamordningen på delegation av den tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
Ärendena består av en kvinna och fem män. Orsaken till att verkställighet inte har skett är 
brist på lämplig lägenhet i samtliga ärenden. 
 
Ekonomiska effekter 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har rapporterat ej verkställda beslut gällande 
bostadssocialt kontrakt vid ett tillfälle tidigare, andra kvartalet 2014. Inga vitesförelägganden 
har hittills inkommit till kommunen från IVO gällande de tidigare rapporterade besluten eller 
de beslut som nu rapporteras för fjärde kvartalet 2014. Vitesförelägganden kan inkomma 
retroaktivt och det är i dagsläget svårt att uppskatta ekonomiska effekter av eventuella viten. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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Sammanställning av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § och 16 kapitlet 6 f § Socialtjänstlagen, 
fjärde kvartalet 2014 

Ansvarig nämnd: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Verksamhet: Bostadssamordningen 
 
 
Rapportering ej verkställda beslut 
Q4 

Född 
år Kön Nämnd Beslutsdatum Beslut Orsak till ej verkställighet Vistas Datum för avslut 

x 1993 M UAN 2014-07-08 Bo.soc brist på lämplig lgh tillfälligt boende 141209,omprövas 
och rätt till bistånd 
föreligger ej 

x 1967 K UAN 2014-07-21 Bo.soc brist på lämplig lgh flyttar runt bland vänner   
x 1979 M UAN 2014-09-01 Bo.soc brist på lämplig lgh tillfälligt boende   
x 1991 M UAN 2014-09-04 Bo.soc brist på lämplig lgh genomgångsboende   
x 1967 M UAN 2014-09-11 Bo.soc brist på lämplig lgh tillfälligt boende   
x 1993 M UAN 2014-09-18 Bo.soc brist på lämplig lgh stödboende   
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Kommunfullmäktige 
 
 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § 
och 16 kapitlet 6 f Socialtjänstlagen, bostadssamordning, fjärde 
kvartalet 2014 
Arbetsmarknadsnämnden överlämnar rapportering av ej verkställda beslut till kommun-
fullmäktige. Rapporten avser beslut om bostadssocialt kontrakt där verkställighet inte skett 
inom tre månader från beslutsdatum. Vid fjärde kvartalet har sex ärenden rapporterats 
gällande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ärendena består av en kvinna och fem 
män. Orsaken till att verkställighet inte skett inom tre månader är brist på lämplig lägenhet i 
samtliga ärenden. 
 
Ekonomiska effekter 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har rapporterat ej verkställda beslut gällande 
bostadssocialt kontrakt vid ett tillfälle tidigare, andra kvartalet 2014. Inga vitesförelägganden 
har hittills inkommit till kommunen från IVO gällande de tidigare rapporterade besluten eller 
de beslut som nu rapporteras för fjärde kvartalet 2014. Vitesförelägganden kan inkomma 
retroaktivt och det är i dagsläget svårt att uppskatta ekonomiska effekter av eventuella viten. 
 
Bilaga: Tabell Sammanställning av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § och 16 kapitlet 6f 
§ Socialtjänstlagen fjärde kvartalet 2014 
 
 
Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Ulrik Wärnsberg   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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