SOCIALFÖRVALTNINGEN
Handläggare

Datum

Diarienummer

Bengt Ehlin

2016-04-21

SCN-2016-0158

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna rapporten över ej verkställda biståndsbeslut per 31 mars 2016,
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 första kvartalet 2016 har 69 ärenden rapporterats till IVO. Besluten avser
kontaktperson, kontaktfamilj eller bostadssocialt kontrakt. 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.
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Ekonomiska effekter
Om socialnämnden döms att betala särskild avgift för ej verkställda beslut i samtliga ärenden
för första kvartalet, uppskattas summan av detta till cirka 138 000 kr.
En kontaktperson beräknas kosta cirka 2 000 kr per månad och en kontaktfamilj cirka 3 000
kr per månad. Beräkningen är gjord utifrån vad Uppsala kommun kunde ha haft för kostnad
för de olika insatserna om de verkställts men det betyder inte med automatik att IVO kommer
att begära en avgift motsvarande den besparing kommunen gjort. När det gäller beslut om
bostadssociala kontrakt som ej verkställts så brukar IVO, enligt uppgift vid telefonkontakt,
inte begära särskild avgift för dessa.
Socialförvaltningen

Jan Holmlund
Direktör

Sammanställning av ej verkställda biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § och
16 kapitlet 6 f § socialtjänstlagen.
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Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016
Socialnämnden överlämnar rapportering av ej verkställda biståndsbeslut till
kommunfullmäktige. Rapporten avser beslut för varje individ där verkställighet inte skett
inom tre månader. Beslut som tidigare har anmälts som ej verkställda och som
nu har verkställts eller avslutats under det aktuella kvartalet, har också rapporterats.
För det första kvartalet 2016 har 69 ärenden rapporterats till IVO. Besluten avser
kontaktperson, kontaktfamilj eller bostadssocialt kontrakt. 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
Om kommunen döms att betala särskild avgift för ej verkställda beslut i samtliga ärenden för
första kvartalet, uppskattas summan av detta till cirka 138 000 kr.
En kontaktperson beräknas kosta cirka 2 000 kr per månad och en kontaktfamilj cirka 3 000
kr per månad. Beräkningen är gjord utifrån vad Uppsala kommun kunde ha haft för kostnad
för de olika insatserna om de verkställts men det betyder inte med automatik att IVO kommer
att begära en avgift motsvarande den besparing kommunen gjort. När det gäller beslut om
bostadssociala kontrakt som ej verkställts så brukar IVO, enligt uppgift vid telefonkontakt,
inte begära särskild avgift för dessa.
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