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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ulrik Hellmark

2022-05-04

Dnr ÄN 2022-334

Äldrenämnden

Ej verkställda beslut per den 31 mars 2022, rapport enligt
16 kap. 6 f och h § socialtjänstlagen
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2022-05-04 överlämnas till
kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h § Socialtjänstlagen.
2. Social- och omsorgsförvaltningens rapport 2022-05-04 överlämnas till
kommunens revisorer i enlighet med 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
Ärende
Äldrenämnden ska överlämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över
hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
Nämnden ska ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid
som har förflutit från dagen för respektive beslut.
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Äldrenämnden ska även till kommunens revisorer överlämna en rapport med
motsvarande innehåll. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
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Social- och omsorgsförvaltningen redovisar en rapport angående ej verkställda
beslut per den 31 mars 2022 som avser äldrenämndens ansvarsområde.
__________
Beslutsunderlag: Rapport, ej verkställda beslut kvartal 1.docx
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Bakgrund
Enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (SoL) ska äldrenämnden till fullmäktige
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut.
Nämnden skall i rapporten ange vilken typ av insats beslutet gäller och hur
lång tid som förflutit sedan dagen för respektive beslut. Rapporteringen skall
även omfatta beslut där verkställigheten har avbrutits utan att ånyo kunna
verkställas. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.
Enligt 16 kap. 6 f § samma lag ska kommunens revisorer och Inspektionen för
Vård och Omsorg kvartalsvis erhålla en rapport över ej verkställda beslut.
I 16 kap. 6 a § SoL stadgas att en kommun som inte inom en skälig tid
tillhandahåller ett bistånd som beslutats kan, efter beslut av förvaltningsdomstol, åläggas en särskild avgift. Ansökan om särskild avgift görs av
Inspektionen för vård och omsorg.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslut plus rapport skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

