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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Ledamöter 

Bo Johnson (M), Ordforande 
Per-Olof Thorsbeck (S), l :e vice ordfårande 
Farid Chibout (Båp) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Dag och tid tisdagen den 17 januari 2017, kl. 15:00 
Förmöten från kl. 14.00 

Plats Skoldostenummet, Kommunhuset, Bålsta 

Mötets öppnande 
l. Upprop 
2. Val av justerare: Per-OlofThorsbeck (S) 

KALLELSE 

Datum 
2017-01-11 

Ersättare 

Britt-Marie Dväring (S) 
Jan Sundling (M) 

3. Dag och tid får justering: tisdag 24 januari ld. 16.00 socialfårvaltningens kansli 
4. Anmälan av övriga frågor 

Ärenden 
l. Information från fårvaltningen år 20 l 7 

Dnr 2016/00032 

2. Redovisning av anmälningsärenden, domar och delegationsbeslut år 2017 
Dnr 2017/00002 

3. Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap l § SoL år 2015-2016 
Dnr 2016/00004 

Bo Johnson 
Ordfårande 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

Katja Holmqvist, Verksamhetsutvecklare 
0171-528 47 
katja.holmqvist@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2017-01-10 SN 2016/00004 nr 29187 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Sol kvartal 4 år 2016 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av 
verkställighet av beslut enligt 4 kap l § Socialtjänstlagen till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer får kännedom. 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen får vård 
och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 
har verkställts senast tre månader efter beslut, eller där ett avbrott i insatsen 
har skett och därefter inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden 
ska också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 
verkställda, faktiskt har verkställts. 

Ärende 
Inom socialnämnden finns detta kvartal tre (3) beslut att rapportera som inte 
verkställts inom lagstadgad tid. 
Samtliga tre besluten avser insats i form av kontaktfamilj. Beslut får 
samtliga tre individer, som ingår i samma familj, är fattat 2016-04-22. 

Skäl till fordröjning är att insatsen initialt har prövats att verkställas inom 
familjens eget nätverk, men detta har inte fungerat tillfredsställande varfår 
en kontaktfamilj ska rekryteras till uppdraget. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan IVO välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldömes ett 
vite från tio tusen kronor upp till maximalt en miljon kronor. 

Uppföljning 
Avstämning sker med resurshandläggare inför valje kvartalsrappmiering till 
IVO. Rapportering sker kvartalsvis även till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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