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Dnr SN16/24
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer revidering av rapportering av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS till Kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
Sammanfattning av ärendet
Socialkontoret har utarbetat ett förslag till revidering av rapporteringen av ej
verkställda beslut enligt 6 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS. Nuvarande utformning
av rapporteringen är administrativt tung varför möjligheten till effektivisering av
processen prövats. Socialkontoret presenterar i ärendet förslag till reviderad
rapportering av gällande beslut till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2016-01-14
Utkast – tjänsteutlåtande ej verkställda beslut 2016-01-07
Utkast – bilaga beslut enligt x 2016-01-07
Ärendet
Socialnämnden ska enligt 6 kap 6 f-h §§ SoL och 28 f-g §§ LSS kvartalsvis rapportera
till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Kommunfullmäktige samt kommunens
revisorer ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 9 § LSS.
Rapporteringsskyldigheten omfattar gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum samt om det skett avbrott i verkställighet av insatsen och
besluten inte verkställts på nytt inom tre månader. Verkställda beslut som tidigare
rapporterats som ej verkställt ska också rapporteras. Nämnden har också en
skyldighet att rapportera ärenden som avslutas utan att beslutet verkställs. Detta kan
exempelvis bero på att den enskilde avböjt insatsen och återtagit sin ansökan.

Tjänsteutlåtande
2016-01-14

Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har
tillsynsmyndigheten en skyldighet att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande
av särskild avgift.
Nuvarande process för att rapportera besluten innebär att socialkontoret tar fram
separata rapporter för Socialnämndens individutskott, Kommunfullmäktige och
kommunens revisorer. Ärendena bereds först hos individutskottet innan beslut tas
hos Socialnämnden, som överlämnar olika rapporter till Komunfullmäktige och till
revisionen.
Nuvarande hantering är administrativt tung och önskemål finns att förenkla samt
effektivisera processen. Socialkontoret har därför utarbetat ett förslag till revidering
av processen samt utformningen för rapporteringen.
Förslag
Förslaget innebär att socialkontoret när rapportering sker till IVO (1 g/kvartal)
sammanställer aktuella beslut i ett tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga. I bilagan
finns en beskrivning av de olika skälen som anges när ett besluts verkställighet
fördröjts. Benämningen och definitionen av orsakerna överensstämmer med IVO:s
inrapporteringsunderlag. I beslutsunderlaget till detta ärende finns ett utkast på hur
tjänsteutlåtandet och bilagan kan se ut.
Ärendet behandlas av Socialnämnden vid aktuellt sammanträde. Socialnämnden
godkänner sedan rapporten och överlämnar den till Kommunfullmäktige samt till
revisorerna.
På så sätt sker en enhetlig rapportering som bedöms kunna effektivisera den
administrativa processen samtidigt som skyldigheterna enligt lag kan uppfyllas.
I beredningen av förslaget har jämförelser gjorts med hur andra kommuner bereder
underlaget och socialkontorets förslag till revideringar överensstämer mer hur många
kommuner hanterar rapporteringen.
Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Liljekvist
Utvecklingsledare

