
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2018-10-31  

Socialnämnden 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Bo Johnson (M), Ordförande 

Gunilla Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 

Farid Chibout (Båp) 

Britt-Marie Dväring (S) 

Jan Sundling (M) 

Socialnämnden kallas till sammanträde 

Tid tisdagen den 6 november 2018, kl. 15:00 

Förmöten från kl. 14.00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Mötets öppnande 

1. Upprop 

2. Val av justerare Gunilla Gustavsson 

3. Tid för justering Måndag 12 november kl.10:00 

4. Anmälan av övriga frågor 

Ärenden 

5.  
Ej verkställda gynnande beslut 2018, rapportering 4 gånger per år 

Dnr 2018/00025  

 

6.  
Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 2018 

Dnr 2018/00003  

 

7.  
Förvaltningen informerar år 2018 

Dnr 2018/00001 

--------------------- 

 

Presentation och dialog om socialnämndens mål 2019 

  

Bo Johnson 

Ordförande 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-26 SN 2018/00025 nr 31672 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, 
kvartal 3 2018  

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av 

verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer för kännedom     

Sammanfattning 

Socialförvaltningen är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, om beviljade insatser inte har blivit verkställda inom 

lagstadgad tid. För kvartal tre år 2018 rapporteras två ärenden av ej 

verkställda beslut, båda besluten avser kontaktfamilj. 

Ärende 

Se bifogat yttrande.   

Beslutsunderlag 

– Yttrande, daterade 2018-10-26  

______________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen    



 

 YTTRANDE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-26 SN 2018/00025 nr 31673 

Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Yttrande, ej verkställda gynnande beslut kvartal 3, 2018 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

inte har verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, 

men inte senare än tre månader efter beslutsdatum.  

Rapportering till IVO kan ske utifrån tre grunder. 

Varje individbeslut som inte har verkställts inom tre månader ska 

rapporteras till IVO. Även avbrott som har skett i tidigare uppdrag ska 

rapporteras. När tidigare beslut som inkommit till IVO har blivit verkställda, 

ska dessa rapporteras som verkställigheter.  

För kvartal tre år 2018 har två ärenden av ej verkställda beslut inom 

Socialnämndens ansvarsområde rapporterats till IVO. 

Redogörelse för rapporterade ärenden 

Ett ärende avser ett tidigare rapporterat beslut om avbrott i verkställighet av 

insatsen kontaktfamilj. Avbrottet i verkställigheten skedde 2018-01-01. 

Ärendet rapporteras nu som avslutat utan verkställighet. Den enskildes 

vårdnadshavare har valt att återta ansökan om kontaktfamilj då den tidigare 

tillsatta uppdragstagaren inte har möjlighet att behålla uppdraget till följd av 

personliga omständigheter. Från vårdnadshavares sida har man varit noga 

med att framföra önskemål om att de endast är intresserade av att ha just en 

specifik kontaktfamilj. Förvaltningen har i dialog med vårdnadshavare 

därför inte valt att söka någon ny till uppdraget och ansökan har återtagits 

från vårdnadshavare.  

Det andra ärendet avser en ny rapportering där avbrott i verkställigheten av 

beslut om kontaktfamilj har skett. Avbrott i verkställigheten skedde 2018-

06-02 då kontaktfamiljen sa upp sitt uppdrag på grund av att den enskildes 

behov var större än förväntat. Förvaltningen påbörjade därefter ett arbete 

med att försöka hitta en ny kontaktfamilj som kan leva upp till de krav som 

ställs på uppdraget. Det har varit av vikt att hitta en kontaktfamilj som 

passar den enskildes förutsättningar och kan åta sig ett uppdrag för en längre 

tid då den enskildes behov av avlastning kommer kvarstå över tid, samt 

behålla uppdraget även om det utökas.  

Beslutet verkställdes på nytt 2018-10-15 då en ny kontaktfamilj tillsattes 

och insatsen startades upp på nytt.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-31 SN 2018/00003 nr 31700 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av 

delegationsbeslut ä redovisade    

Sammanfattning 

Beslut avseende individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande och 

familjerätt som är fattade på delegation redovisas i separat förteckning. 

Besluten avser perioden 2018-09-01 till och med 2018-11-01.   

Beslutsunderlag 

– Delegationslistor från Treserva  

______________ 
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