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Rapport om beslut som inte verkställts enligt 4
paragrafen SoL, kvartal 1 2020
Beslut
Att avge denna rapport till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§ socialtjänstlagen som inte
verkställts inom 3 månader.
Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte verkställts
på nytt inom 3 månader från avbrottet.
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1§ som
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala en
särskild avgift.
Aktuellt per första kvartalet 2020
Socialförvaltningen har ett (1) ej verkställt beslut. Ärendet gäller kontaktperson för
barn som beviljades 191111. Lämplig uppdragstagare har inte gått att rekrytera.
Arbetet fortsätter för att verkställa beslut.
Information till socialnämnden utifrån pågående Corona pandemin.
Socialförvaltningen har just nu fyra (4) ytterligare barn som väntar på
kontaktperson. Dessa beslut har fattats i mars och april 2020.
Kontaktpersoner har inte kunnat rekryteras till barnen då uppdragstagare uppger
sig inte vilja ta nya uppdrag med hänvisning till Corona.
De som kontaktats uppger att de längre fram är villiga att ta nya uppdrag.
__________
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§
socialtjänstlagen för första kvartalet 2020.
Socialnämnden föreslås besluta
Att avge denna rapport till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Bakgrund
Kommuner har skyldighet att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1§
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6§ socialtjänstlagen som inte
verkställts inom 3 månader.
Rapporteringen avser även avbrott i verkställigheten om ett beslut inte
verkställts på nytt inom 3 månader från avbrottet.
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1§ som
någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden kan åläggas att betala
en särskild avgift.
Aktuellt per första kvartalet 2020
Socialförvaltningen har ett (1) ej verkställt beslut. Ärendet gäller kontaktperson
för barn som beviljades 191111. Lämplig uppdragstagare har inte gått att
rekrytera. Arbetet fortsätter för att verkställa beslut.
Information till socialnämnden utifrån pågående Corona pandemin.
Socialförvaltningen har just nu fyra (4) ytterligare barn som väntar på
kontaktperson. Dessa beslut har fattats i mars och april 2020.
Kontaktpersoner har inte kunnat rekryteras till barnen då uppdragstagare
uppger sig inte vilja ta nya uppdrag med hänvisning till Corona.
De som kontaktats uppger att de längre fram är villiga att ta nya uppdrag.
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Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 69 C

Telefon (växel)
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