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Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 §  
och 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen: individ och familjeomsorg,  
fjärde kvartalet 2014 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 

att  godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 31 december 2014,  
 

att  överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 
 

att  anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen 22 januari 2015. 
 
Ärendet 
Förvaltningen har rapporterat ej verkställda biståndsbeslut per 31 december 2014 till  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten avser beslut för varje individ  
(0-20 år) där beslutet inte har verkställts inom 90 dagar. Rapporter som tidigare har  
anmälts som ej verkställda och som nu har verkställts eller avslutats under det aktuella 
kvartalet, har också rapporterats, vilket gör att samma person kan förekomma under fler 
områden. 
 

Vid detta kvartal har 23 ärenden rapporterats varav 6 är verkställda. Resursbrist (svårigheter 
att rekrytera uppdragstagare) förekommer i 10 ärenden. Två har tackat nej till erbjudanden 
och annat är angivet i två ärenden. Annat kan vara att familjen befinner sig utomlands eller att 
barnet placerats och det ej längre är aktuellt med den beslutade insatsen. 
 

Vid detta kvartal är det 8 flickor och 15 pojkar som varit aktuella för insatserna kontaktperson 
och kontaktfamilj, som har rapporterats.  
Skillnaden avseende aktuella insatser mellan flickor och pojkar varierar vid varje 
kvartalsrapport. Ibland är det fler flickor, ibland fler pojkar. En del barn är så pass små  
att det är föräldrarnas behov som styr, mer än kön.  
 

Under samma period har 376 insatsbeslut fattats och verkställts inom individ- och 
familjeomsorgen. Fördelningen per individutskott för fjärde kvartalet framgår av bilagorna. 
Varje kvartal skall en rapport skickas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 
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Om Socialnämnden döms att betala särskild avgift för ej verkställda beslut i alla ärenden 
uppskattas summan av detta ca 225 000 kr för fjärde kvartalet. 
 
Det är svårt att göra en uppskattning då IVO kan, hos Förvaltningsrätten, ansöka om en avgift 
och Tingsrätten beslutar om en annan. Beräkningen är gjord utifrån vad kommunen har för 
kostnad i de olika insatserna. En kontaktperson beräknas kosta ca 2 000 kr per månad och en 
kontaktfamilj ca 3 000 kr per månad. Kostnad för kvalificerad kontaktperson är ca 6 000 kr. 
 
Totalt har socialnämnden för barn och unga utdömts att betala särskild avgift för ej 
verkställda beslut med 210 800 kr under 2014.  
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FÖRSLAG Kommunfullmäktige 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § och 16 kapitlet 6 f 
socialtjänstlagen: individ och familjeomsorg, fjärde kvartalet 2014 
 
Socialnämnden överlämnar rapportering av ej verkställda biståndsbeslut till 
kommunfullmäktige. Rapporten avser beslut för varje individ (0-20 år) där verkställighet inte 
skett inom 90 dagar. Rapporter som tidigare har anmälts som ej verkställda och som 
nu har verkställts eller avslutats under det aktuella kvartalet, har också rapporterats. 
 
Vid detta kvartal har 23 ärenden rapporterats varav 6 är verkställda. Resursbrist (svårigheter 
att rekrytera uppdragstagare) förekommer i 10 ärenden. Två har tackat nej till erbjudanden 
och annat är angivet i två ärenden. Annat kan vara att familjen befinner sig utomlands eller att 
barnet placerats och det ej är aktuellt med den beslutade insatsen. 
 
Vid detta kvartal är det 8 flickor och 15 pojkar som varit aktuella för insatserna kontaktperson 
och kontaktfamilj som rapporterats.  
 
Om socialnämnden döms att betala särskild avgift för ej verkställda beslut i samtliga ärenden 
för fjärde kvartalet, uppskattas summan av detta till cirka 225 000 kr. 
 
Det är svårt att göra en uppskattning då Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hos 
Tingsrätten, kan ansöka om en avgift och Tingsrätten besluta om en annan. Beräkningen är 
gjord utifrån vad Uppsala kommun har för kostnad i de olika insatserna. En kontaktperson 
beräknas kosta cirka 2 000 kr per månad och en kontaktfamilj cirka 3 000 kr per månad. 
Kostnad för en kvalificerad kontaktperson är cirka 6 000 kr. 
 
Under perioden har 376 insatsbeslut fattats och verkställts inom individ- och 
familjeomsorgen. 
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