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Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 
samt sanktionsavgift 
Riksdagen beslutade den 30 maj i enlighet med förslaget till ny lag i propositionen 
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop. 2005/06:115, 
bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06). 

Rapporteringsskyldighet 
En rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporte-
ringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 
Rapportering ska ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfull-
mäktige.  

Till länsstyrelsen och revisorerna ska socialnämnden rapportera alla gynnande 
beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet 
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen det 
gäller skall vara identifierbar. Rapportering skall ske en gång per kvartal. 

Motsvarande rapporteringsskyldighet skall även gälla beslut som inte verkställs på 
nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapporteringen skall 
även i dessa fall göras en gång per kvartal. 

När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska 
nämnden anmäla detta till länsstyrelsen och revisorerna. Datum för verkställighe-
ten ska då anges. Det ligger i nämndens intresse att snarast underrätta länsstyrelse 
och revisorer så att ärendet kan avföras från vidare granskning. 

En ändring av kommunallagen görs så att de kommunala revisorernas granskning 
även får omfatta ärenden som gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande 
beslut enligt socialtjänstlagen. 
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Till fullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur många gyn-
nande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från da-
gen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna 
i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna 
i rapporten till en enskild person. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför 
de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskus-
sion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verk-
ställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering ska göras en 
gång per kvartal. 

Motsvarande rapportering till fullmäktige ska göras beträffande beslut som inte 
verkstälts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. Även för dessa ärenden 
gäller att rapporteringen ska göras en gång per kvartal. 

För de merkostnader som uppstår av den nya rapporteringsskyldigheten kompen-
seras kommunerna enligt regeringens vårproposition med 27 miljoner kronor 2007 
varav 9 miljoner avser 2006 och 18 miljoner 2008. Hur pengarna ska fördelas till 
kommunerna är inte klart. Vi återkommer i samband med budgetpropositionen. 

Ändringarna av socialtjänstlagen och kommunallagen träder i kraft den 1 juli 
2006. 

Sanktionsavgift 
Genom en ändring i socialtjänstlagen ska en kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som någon är berättigad till enligt 
beslut av kommunen, åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om 
kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verk-
ställigheten avbrutits. 

Sanktionsavgiften tillfaller staten. 

Någon tidsfrist för vad som är skälig tid har inte angivits eftersom det måste göras 
en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömning i det en-
skilda fallet kan det finnas särskilda omständigheter som kan ligga till grund för 
nedsättning eller eftergift för sanktionsavgiften. Rapporteringsskyldigheten som 
inträder efter tre månader innebär inte att det är denna tid som nämnden skäligen 
har på sig att verkställa ett beslut. 

När länsrätten fastställer sanktionsavgiften ska särskilt beaktas hur lång tid dröjs-
målet har pågått och hur allvarligt det i övrigt anses vara. Domstolens arbete med 
att beräkna storleken på avgiften underlättas om länsstyrelsen, till grund för sitt 
yrkande, gör en uppskattning av den besparing som kommunen per månad kan 
antas ha gjort genom att inte verkställa sitt beslut. Sanktionsavgiften ska enbart 
kunna sättas ned eller bortfalla om synnerliga skäl föreligger. Ett exempel som 
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anges i propositionen är när den enskilde fått ett godtagbart erbjudande om bostad 
som han eller hon tackat nej till.  

Det lägsta beloppet för en sanktionsavgift blir även framöver tio tusen kronor och 
det högsta en miljon. 

Sanktionsavgiften får endast dömas ut om länsstyrelsens ansökan delgetts kom-
munen inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet om bistånd eller 
inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.  

Ändring och tillägg enligt ovan görs i 16 kap. socialtjänstlagen. 

De träder i kraft den 1 juli 2006. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Per-Olov Nylander,  
sektionen för vård och socialtjänst, telefon 08-452 77 94, e-post 
per-olov.nylander@skl.se och Ellinor Englund, Avdelningen för juridik, telefon 
08–452 75 46, e-post ellinor.englund@skl.se 
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