
ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 ZZ 
AU §6:16 Dnr. KS 2012/0038-739 

Utdrag: akten, KS 

Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap I § SoL 

Ärende 
Kommunerna har skyldighet att till Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för gynnande beslut. 

Tidigare beredning 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterad 2013-03-05. 
- Socialnämnden har behandlat ärendet 2013-01-24, § 4. 
- Socialförvaltningens tjänsteutiåtande daterad 2013-01-04. 

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag 
innebärande att Kommunfullmäktige noterar Socialnämndens rapport samt att 
Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten inte finns några ej 
verkställda gynnande beslut per den 31 december 2012. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskott beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar Socialnämndens rapport. 

2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten inte finns några ej 
verkställda gynnande beslut per den 31 december 2012. 

Yrkande 

Justerandes sign U tdragsbesty rkande 



Österåker 
i ( i )  

Kommunkansliet 
Fredrik Zethraeus 

Tjänsteutlåtande 
2013-03-05 

Dnr KS 2012/0038-739 

Till Kommunstyrelsen 

Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) 
av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige noterar Socialnämndens rapport. 

2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det enligt rapporten inte finns några ej 
verkställda gynnande beslut per den 31 december 2012. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunerna har skyldighet att till Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för gynnande beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
- Socialnämnden har behandlat ärendet 2013-01-24, § 4 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-01-04. 

Peter rreme 
Kansliqhef 

Staf^rEnqi^^-^---
Tf.Kommundirektör 



Sammanträdesprotokoll 
Socialnämnden 2013-01 -24 

O Österåker 
5(21) 

SN § 4 Dnr SN 2012/0002-750 

Utdrag: KF, akt 

Kvartalsrapport 4 av ej verkställda beslut från Socialnämnden 

Kvartalsrappott 4 av ej verkställda beslut från Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande 2013-01-04 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden 

1. antecknar rapporten till protokollet 
2. överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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0 Österåker 2013-01-04 

Socialförvaltningen 
Anne Simmasgård 

Dnr-26i 3/0002-750 -
S Ni ZO \ t .  I 0 0 0  z. - T - v o  c 1 * 

Socialnämnden 

Kvartalsrapport 4 av ej verkställda beslut från 
Socialnämnden 

Förslag till beslut 
Socialnämndens beslut 

1. anteckna rapporten till protokollet. 
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

Redogörelse för ärendet 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) att till 
Socialstyrelsen och revisorerna rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum, 

Socialnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Sol som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för gynnande beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
Det fanns inga ej verkställda beslut per den 31 december 2012. 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Anne Simmasgård 
socialchef 

österåkers kommun 
184 86 Åkersberga 

växel 08-540 810 00 
fax 08-540 810 20 


