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Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § och 16 kapitlet 6 f 
socialtjänstlagen, bostadssamordning andra kvartalet 2014 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna rapporten över ej verkställda beslut per 30 juni 2014 
 
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 
 
att överlämna rapporten till kommunrevisionen.  
 
 
 
Ärendet 
 
Enligt 16 kapitlet 6 § f socialtjänstlagen ska nämnden kvartalsvis till Inspektionen för vård 
och omsorg och revisorerna rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. För utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens verksamheter berörs beslut om bostadssocialt kontrakt fattat av 
Bostadssamordningen på delegation från nämnden.  
 
Andra kvartalet 2014 är det första rapporteringstillfället för Bostadssamordningens del. 
Tidigare utreddes behov av bostadssocialt kontrakt och i de ärenden där utredningen visade att 
personen hade rätt till detta ställdes personen i kö i väntan på bostad. När lämplig bostad 
kunde erbjudas fattades beslut om bostadssocialt kontrakt och verkställdes. Det innebar en 
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kort tid mellan beslut och verkställighet och därmed har det inte funnits några ej verkställda 
biståndsbeslut att rapportera. Handläggningsordningen var utarbetad i samråd med 
kommunjurist. I samband med Socialstyrelsens tillsyn av socialtjänstens arbete med 
våldsutsatta kvinnor 2013 kritiserades att de sökande som bedömts ha behov av bostadssocialt 
kontrakt inte fått beslut om detta. Från 1/1 2014 har riktlinjerna för Bostadssamordningen 
ändrats så att beslut om bostadssocialt kontrakt fattas när utredningen är genomförd och 
beslutet verkställs när det finns ett lämpligt boende att erbjuda.  
 
För Socialtjänsten Försörjningsstöd är det inte aktuellt att rapportera några ej verkställda 
beslut. Detta då ett gynnande beslut om försörjningsstöd verkställs i och med utbetalningen av 
biståndet, vilket sker i samband med beslutet. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar rapportering av två beslut om 
bostadssocialt kontrakt där verkställighet skett, men inte inom tre månader från beslutsdatum. 
Ärendena består av en kvinna och en man. Orsaken till att verkställighet skett senare än tre 
månader är brist på lägenhet i båda ärendena.  
 
 
Ekonomiska effekter 
Att rapportera ej verkställda beslut gällande bostadssocialt kontrakt är nytt för nämnden. De 
två ärenden som rapporterats är båda verkställda. Inget vitesföreläggande har hittills kommit 
till kommunen från IVO gällande dessa två beslut. Vitesförelägganden kan inkomma 
retroaktivt och det är i dagsläget svårt att uppskatta ekonomiska effekter av eventuella viten. 
 
 
 
 
 
Jan Holmlund 
T.f direktör 
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Sammanställning av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § och 16 kapitlet 6f § Socialtjänstlagen 
 
Ansvarig nämnd: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
Verksamhet: Bostadssamordningen 
 
 

      Rapportering ej verkställda beslut       

Q2 Q3 Q4 
Född 
år Kön Nämnd Beslutsdatum Beslut Orsak till ej verkställighet Vistas Verkställd 

x     1955 M UAN 2014-02-13 Bosocialt kontrakt brist på lämplig lgh 
tillfälligt 
boende 140602 

x     1990 K UAN 2014-03-19 Bosocialt kontrakt brist på lämplig lgh 
tillfälligt 
boende 140801 
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 Kommunfullmäktige 

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § 
och 16 kapitlet 6 f Socialtjänstlagen: bostadssamordning, andra 
kvartalet 2014 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar rapportering av ej verkställda beslut till 
kommunfullmäktige. Rapporten avser beslut om bostadssocialt kontrakt där verkställighet 
skett, men inte inom tre månader från beslutsdatum. Vid andra kvartalet har två ärenden 
rapporterats gällande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ärendena består av en kvinna 
och en man. Orsaken till att verkställighet skett senare än tre månader är brist på lägenhet i 
båda ärendena.  
 
 
Ekonomiska effekter 
Att rapportera ej verkställda beslut gällande bostadssocialt kontrakt är nytt för nämnden. De 
två ärenden som rapporterats är båda verkställda. Inget vitesföreläggande har hittills kommit 
till kommunen från IVO gällande dessa två beslut. Vitesförelägganden kan inkomma 
retroaktivt och det är i dagsläget svårt att uppskatta ekonomiska effekter av eventuella viten.  
 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
Mohamad Hassan   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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