KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-06-04

§ 211
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 1 2019
Dnr KS/2019:379
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt
socialtjänstlagen som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska
även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre
månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med
rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda
revisorerna informeras.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2019-04-05
Sammanställning icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Expedierat/bestyrkt
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

2019-04-24

§ 52
Återrapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen
Dnr GA/2019:65
Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej
verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för första kvartalet
2019.
Sammanfattning av ärendet
En rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut infördes i socialtjänstlagen
den 1 juli 2006. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering ska ske och har skett till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2019-04-05
Sammanställning icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
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fler
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-05
Diarienummer

GA/2019:65

Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL –
Första kvartalet 2019

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner redovisning av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, 4 kap 1§, för första kvartalet 2019.
Sammanfattning av ärendet
En rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut infördes i socialtjänstlagen den 1 juli 2006.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Rapportering ska ske och har skett till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2019-04-05
Sammanställning icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL.
Sammandrag av första kvartalet visar att två ej verkställda beslut om placering i familjehem enligt SoL
är inrapporterade. Dessa har ej kunnat verkställas på grund av att det saknas lämpliga kommunala
familjehem. XX och XX har vid årsskiftet 2018/2019 erbjudits familjehem i Helsingborg. Ansvarig
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myndighetshandläggare, god man och barnen har inte bedömt placeringen som lämplig utifrån
avståndet till de två andra bröderna, vilka en nära relation till är mycket viktig.
En äldre broder har under perioden utretts som familjehem men inte bedömts som lämplig.
Karin Zetterman
Verksamhetschef

