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Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) som 30 juni 2018 inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet 
pågått mer än tre månader i enlighet med nämndens rapporteringsskyldighet jämlik 16 kap 6 
f-h §§  SoL,  
 

att  överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 
 

att  anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska varje kvartal rapportera de gynnande beslut om bistånd som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. I föreliggande handlingar finns en 
rapport över ej verkställda biståndsbeslut inom socialförvaltningen, vilken typ av insats 
besluten avser och skälen till att besluten inte verkställt i tid samt en rapport till 
kommunrevisionen. 
 
Ärendet 
Socialnämnden ska varje kvartal rapportera de gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § 
SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till IVO, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige. Rapporten ska även omfatta de beslut som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapporten ska 
innehålla tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller och skälen för 
dröjsmålet. Rapporteringen till IVO sker löpande under kvartalet. En kommun som inte inom 
skälig tid verkställer bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av 
socialnämnden kan, på begäran av IVO, av förvaltningsrätten åläggas att betala en särskild 
avgift efter beslut. 
 
För det andra kvartalet 2018 har 12 ärenden rapporterats till IVO som ej verkställda varav 6 
beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda har rapporterats som avslutade eller 
verkställda. Besluten avser kontaktperson, kontaktfamilj och bostadssocialt kontrakt. Största 



anledningen till att besluten om kontaktperson och kontaktfamilj inte verkställts är brist på 
uppdragstagare. Anledningen till besluten om bostadssocialt kontrakt inte verkställts är brist 
på lägenheter.  

Ekonomiska effekter 
IVO har under 2017 ansökt om särskild avgift med 11 400 kronor i ett ärende som ännu inte 
är avgjort. Under 2018 har IVO inte ansökt om särskild avgift i något ärende.   
   
 
Socialförvaltningen 
 
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
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Sammanställning rapporterade ej verkställda beslut kvartal 2 
2018 
 
Kön 2017 

Kvartal 3 
2017 
Kvartal 4 

2018 
Kvartal 1 

2018 
Kvartal 2 

Män  25 33 22 6 
Kvinnor 15 14 8 6 
summa 40 47 30 12 
 

Typ av beslut som ej är verkställt 
  Barn Vuxen summa 
Kontaktfamilj 4  4 
Kontaktperson 3  3 
Bostad, vuxen  5 5 
Summa   12 
Under perioden januari till och med mars har 1050 beslut fattats enligt utdrag 
ur procapita 
 
Antal utifrån kön 
 
  Barn Vuxen Summa 
Flicka/kvinna 2 4 6 
Pojke/man 5 1 6 
Summa   12 
 
  



2 (2) 
 

Antal beslut om är verkställda eller avslutade sedan föregående rapport 
 
  Barn Vuxen Summa 
Verkställda 3  3 
avslutade  2 2 
Summa   5 
 
 
 
Orsak till att beslutet ej verkställts  
 
  Barn Vuxen Summa 
Resursbrist 5 5 10 
Tackat nej 1  1 
Annat 1  1 
Summa   12 
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Tid som beslutet ej varit verkställt  

Besluts-
datum Avbrott 

Månader 
ej 

verkställt 
Verkställt 
datum 

Avsluts- 
datum Kön Insats  

       
2017-12-08 

  
2018-05-03 4,9 Pojke/man Kontaktperson 

2018-01-26 
  

2018-06-21 4,9 Flicka/kvinna Kontaktperson 
2018-01-30 

 
7,4 

  
Flicka/kvinna Kontaktperson 

2016-06-30 17-05-16 26,8 
  

Pojke/man Kontaktfamilj 
2016-06-30 17-05-16 26,8 

  
Pojke/man Kontaktfamilj 

2012-10-23 16-06-03 71,7 
  

Pojke/man Kontaktfamilj 
2018-01-11 

 
8,2 2018-07-16 6,2 Pojke/man Kontaktfamilj 

2016-10-20        Flicka/kvinna  bo.soc kontrakt 
2017-10-27   180503  Flicka/kvinna bo.soc kontrakt 
2017-12-14          Flicka/kvinna  bo.soc kontrakt 
2017-12-14        180516  Flicka/kvinna  bo.soc kontrakt 
2018-01-16        180614  Pojke/man  bo.soc kontrakt 
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 Kommunfullmäktige  

Rapportering av ej verkställdabeslut enligt socialtjänstlagen per 
30 juni 2018 
 
Kommuner har jämlikt 16 kap 6 f- h §§ SoL skyldighet att rapportera beslut om bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställigheten 
överstiger tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. 
 
Ansvarig nämnd ska varje kvartal till kommunfullmäktige rapportera antalet gynnande sådana 
beslut enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I 
rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från 
dagen för respektive beslut. 
 
Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och inte kunna härledas till enskild person. 
Det ska dock framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män. 
Föreliggande rapport avser perioden 1 april till och med 30 juni 2018. 
 
 
Socialnämnden 
 
 
 
Kjell Haglund   Lotta von Wowern  
Ordförande    Sekreterare 
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