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Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) inom
Socialnämndens verksamhet per 202 -06-30
I

Socialnämndens beslut

'1.

2.

Anteckna rapporten till protokollet.
Overlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens

revisorer

Sammanfattning
_

Kommuner är skyldiga
omsorg (IV 0)

Nämnden

månader

rapportera

gång per

kap 6

om beviljade insatser

f§

SoL att anmäla

många gynnnnde

till

Inspektionen för vård och

inte har verkställts senast tre

ska även lämna en statistikmpport

revisorer över _hur
tre

enligt 16

månader

Kommunfullmäktige och

till

beslut enligt 4 kap.

1

§

SoL som

efter beslut.

till

kommunens
inom

inte verkställts

gynnande beslutet. Nämnden ska på motsvarande sätt
har nvbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. En

från dagen för det

om en insats

kvartal ska

nämnden också

rapportera

om kommunen har eller inte har individ-

rapporter för det aktuella kvartalet.

Per den

sista juni

2021 fanns inte några

ej

verkställda beslut.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-06

Förslag

till

Christina
'1.

2.

beslut

Funhammar

(M) yrkar

bifall

till

socialförvaltningens beslutsförslag innebärande:

Anteckna fappoxten till protokollet.
Overlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens

revisorer

Propositionsordning

Ordföranden

och ñnner

frågar

om Socialnämnden beslutar enligt Christina Funhammnrs

(M) yrkande

att så är fallet.

Expedieras
Kommunfulhnäktige

Kommunens

,/
Justerandes signature;-

revisorer

-_
Utdragsbestyrkande

Österåker
Socialnämnden

Socialförvaltningen

Datum: 202 -08-06
Diarienummer: SN 202“0030
I

Rapport
(SoL)

verkställda beslut enligt socialtjänstlagen'

ej

inom Socialnämndens verksamhet per 202I-06-30

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut
1.
2..

Anteckna rapporten till protokollet.
Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer

Bakgrund

Kommuner är skyldiga enligt
vård och omsorg (IV 0)

SoL att anmäla till Inspektionen

16 kap 6 f§

för

om beviljade insatser inte har verkställts senast tre
'

månader

efter beslut.

Nämnden ska även lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige och till
kommunens revisorer över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för det gynnandc beslutet.
Nämnden

ska på motsvarande sätt rapportera

inte verkställts

på nytt inom

också rapportera

tre

månader.

om en insats har avbrutits och

En gång per kvartal ska nämnden

om kommunen har eller inte har individrapporter för det

aktuella kvartalet.

Förvaltningens slutsatser
Per den sista juni 2021 fanns inte några
2021-04-01- - 06-30.

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Expedieras
Kommunfullmäktige

Kommunens

revisorer

ej

verkställda beslut

inom perioden

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Cleveborg Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2021-08-24 14:47 +02:00

