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Verkställda och ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS, kvartal 2/2019
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal
redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om
bistånd eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre
månader från datum för gynnande beslut. Kommunen ska också
rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
samt rapportera så snart ett tidigare icke-verkställt beslut har
verkställts.
För kvartal 2/2019 har tre ärenden inom LSS rapporterats som
verkställda. Fem ärenden inom LSS har rapporterats som ej
verkställda. Tre ärenden har avslutats utan att verkställas. Ett ärende
som rör omsorg för personer med funktionsnedsättning (SoL) har
anmälts som ej verkställt. Fyra ärenden inom äldreomsorg (SoL) har
anmälts som ej verkställda, ett ärende som verkställt och ett ärende
har avslutats utan att verkställas.
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Bakgrund
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal
redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om
bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har kunnat
verkställas inom tre månader från datum för gynnande beslut.
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt samt rapportera så snart ett tidigare ickeverkställt beslut har verkställts. Den kommun som inte inom skälig
tid tillhandahåller ett bistånd eller en insats som beviljats kan
åläggas att betala en särskild avgift. Det är förvaltningsrätten som
fattar beslut om avgift, efter ansökan från IVO.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom staben efter rapportering från enheterna.
Ärendet behandlas i funktionshinderrådet den 30 januari 2019 och i
förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 31 januari 2019.
Ärendet
Redovisning för kvartal 2/2019
Redovisning enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Tre verkställda ärenden
Två ärenden gäller insatsen korttidsvistelse och ett ärende bostad
med särskild service för vuxna.
Fem ärenden kvarstår att verkställa
Fyra ärenden gäller bostad med särskild service för vuxna och ett
gäller korttidsvistelse. I ett fall har den enskilde tackat nej till
erbjudande och i övriga fall har de enskilda fått erbjudande som de
ännu inte har besvarat.
Tre ärenden har avlutats utan att verkställas
Samtliga ärenden avser insatsen daglig verksamhet och har avslutats
då den enskilde antingen har återtagit ansökan eller velat avvakta
med att påbörja insatsen.
Redovisning enligt socialtjänstlagen (SoL), omsorg om personer
med funktionsnedsättning
Ett ärende kvarstår att verkställa
Ärendet gäller insatsen ledsagning och en enskilde har inte valt
utförare.
Redovisning enligt socialtjänstlagen (SoL), äldreomsorg
Ett verkställt ärende
Ärendet gäller dagverksamhet.
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Fyra ärenden kvarstår att verkställa
Tre ärenden gäller permanent bostad och de enskilda har i samtliga
fall tackat nej till erbjudande. Ett ärende gäller dagverksamhet och
har inte verkställts på grund av brist på lämplig
personal/uppdragstagare.
Ett ärende har avslutats utan att verkställas
Ärendet gäller permanent bostad och har avslutats då den enskilde
har avlidit.

Tjänsteutlåtande
Dnr ÄLV 2019/222
Sida 3 (3)

Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger redovisningen
till handlingarna.
Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör
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Maria Klemets
Avdelningschef
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