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Rapportering av icke verkställda beslut inom
socialtjänsten
Sammanfattning
Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen
(2001:453) SoL skyldighet att rapportera alla beslut om bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från och med
beslutsdatum.
Länsstyrelsen har tagit fram en länsövergripande rutin för hur
rapportering ska ske. För rapportering till kommunens revisorer och till
kommunfullmäktige har social omsorg tagit fram en motsvarande rutin.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner social omsorgs rapportering av ej verkställda
beslut och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunerna har från 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen
(2001:453) SoL skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § samma lag, d.v.s. alla former av bistånd inom individ- och
familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen som inte har
verkställts inom tre månader från och med beslutsdatum.
Rapporteringsskyldigheten, som framgår av 16 kap. 6 f-h §§ SoL, gäller
både nya beslut om bistånd som inte har verkställts och beslut som inte
verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten
avbrutits. Rapportering ska göras kvartalsvis till länsstyrelsen, till
kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. Till länsstyrelsen
och kommunens revisorer ska rapportering göras på individnivå, till
kommunfullmäktige i statistikform.
Sanktionsavgift
Kopplat till bestämmelserna om rapportering av icke verkställda beslut
finns bestämmelser om sanktionsavgift. En kommun som inte inom
skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL som någon är
berättigad till enligt beslut av kommunen ska åläggas att betala en
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särskild avgift (sanktionsavgift). Sanktionsavgiften, som är avsedd som
en yttersta åtgärd, tillfaller staten.
Vad som är skälig tid och hur lång tid socialnämnden får på sig att
verkställa ett beslut måste alltid avgöras utifrån en bedömning av
omständigheterna i det enskilda fallet.
Icke verkställda beslut i Täby kommun 2009-03-31
Per den 31 mars 2009 rapporterar socialnämnden totalt fem beslut om
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader.
fyra av besluten handlar om särskilt boende för äldre och ett beslut
handlar om HVB (hem för vård och boende). Alla fem har fått
erbjudande om boende men tackat nej, vissa mer än en gång. De som
väntar på äldreboende har fått sina behov tillgodosedda genom
korttidsboende och den som väntar på HVB bor i träningslägenhet i
Täby.
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