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Verksamhets- och enhetschefer staben

Dnr 2006/310 70

Rutiner för rapportering enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 § f-h på ej
verkställda gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 §
Bilagor: Anvisningar från Länsstyrelsen avseende rapportering av ej verkställda
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen med svarsformulär enkät 1 och
enkät 2, Blankett för rapportering till Kommunfullmäktige avseende rapportering
av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, En lista på
ansvariga/Behöriga rapportörer till Enkät 2
Ny lagstiftning från 1 juli 2006 stadgar att Socialtjänsten ska kvartalsvis rapportera
till länsstyrelse, kommunens revisorer och kommunfullmäktige avseende följande.

Till länsstyrelse och kommunens revisorer
Ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet
Rapporteringen ska innehålla följande uppgifter;
- för vem beslutet gäller identifierbar på personnummer,
- datum för beslut,
- vilken typ av bistånd beslutet gäller,
- samt skälen till dröjsmålet.
Tidigare gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet men som nu är verkställda.
Rapporteringen ska innehålla följande uppgifter;
- för vem beslutet gäller identifierbar på personnummer,
- datum för beslut,
- vilken typ av bistånd beslutet gäller,
- datum när beslutet faktiskt har verkställts
- samt skälen till dröjsmålet
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Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts på nytt inom
tre månader efter det att verkställigheten avbrutits.
Rapporteringen ska innehålla följande uppgifter;
- för vem beslutet gäller identifierbar på personnummer,
- datum för beslut,
- datum för när avbrott i verkställigheten skedde
- vilken typ av bistånd beslutet gäller,
- samt skälen till att beslutet inte ännu ej verkställts.
Nämnden ska rapportera även i de fall det inte finns några ej verkställda beslut.
Rapporteringarna till länsstyrelsen och kommunens revisorer sammanställs på de
av länsstyrelsen framställda blanketterna; enkät 1 och enkät 2.

Till kommunfullmäktige
Alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut.
Alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL där verkställighet inte skett
på nytt inom tre månader efter att verkställigheten avbrutits.
Rapporteringen ska innehålla uppgifter om;
- antal ärenden och ärendetyper (avidentifierade)
- samt om det avser man eller kvinna
- hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut
Rapporteringarna till kommunfullmäktige redovisas på särskild framtagen
blankett.
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Rapporteringsansvariga till länsstyrelse och kommunens revisorer
Rapportering enligt enkät 1
Socialnämndens sekreterare är behörig rapportör till länsstyrelse och kommunens
revisor sammantaget för samtliga socialnämndens verksamheter gällande enkät 1.
Rapportering enligt enkät 2
Respektive verksamhetsområde; för funktionshindrade, för särskilt boende, för
ordinärt boende och för socialtjänst ansvarar för att sammanställa uppgifter
kvartalsvis i enlighet med ovan beskrivna villkor. Uppgifterna sammanställs i
enkät 2 som skickas till socialnämndens sekreterare med senaste stoppdatumen 10
januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. Behörig rapportör gällande enkät 2 är
personal inom respektive verksamhetsområde med kännedom om uppgifter
enligt SoL 16 kap 6 f § .
Socialnämndens sekreterare skickar samlat för nämndens räkning alla svar enligt
enkät 2 till länsstyrelse och kommunens revisorer.

Rapporteringsansvarig till Kommunfullmäktige
Rapporteringsansvarig till Kommunfullmäktige är nämndens sekreterare som
sammanställer statistiken övergripande kvartalsvis i nära anslutning till
nämndens redovisning till länsstyrelse och kommunrevisorer i enlighet med
ovanstående rapporteringsvillkor.
Förslag till beslut
-

anta ovan beskrivna rutiner för rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap
6 § f-h till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
_____
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
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Socialnämnden beslutar
-

anta ovan beskrivna rutiner för rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap
6 § f-h till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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