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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS kvartal 4 för 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lägger anmälan till
handlingarna.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera de
gynnande beslut om insatser enligt respektive lagstiftning som inte
har kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och stadens revisorer.
Under fjärde kvartalet 2021 har förvaltningen rapporterat 28 beslut
som inte har verkställts inom tre månader. Därutöver har
förvaltningen rapporterat om fem beslut som har avslutats utan att
verkställas samt åtta beslut som har verkställts.
En del av besluten, framförallt hemtjänst och dagverksamhet, avser
avbrott i verkställigheten då enskilda har valt att avstå från beviljat
bistånd på grund av covid-19 pandemin. Det fanns ett flertal ej
verkställda beslut om särskilt boende där den enskilde tackat nej till
erbjudanden om plats, bland annat på grund av oro för att smittas av
covid-19. Avbrotten har minskat väsentligt då många äldre valt att
påbörja sin insats igen. Ett antal beslut har avslutats då den enskilde
avsagt sig insatsen eller återtagit ansökan.
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Ärendet
Stadsdelsnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), socialförvaltningen,
äldreförvaltningen och revisionskontoret om en beviljad insats inte
har verkställts inom tre månader efter beslut.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten
gäller även de ej verkställda beslut från närmast föregående kvartal
som inte har verkställts eller avslutats utan att verkställas.
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Rapporterade beslut till IVO
Nedan följer en sammanfattning av antal beslut till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) för fjärde kvartalet 2021 inom respektive
verksamhetsområde. Uppgifter om typ av insats samt skäl till att
besluten ej verkställts eller avslutats redovisas i bifogad balanslista.
Äldreomsorg
Beställarenheten har rapporterat om nio beslut som inte verkställts
och ett som har verkställts.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Beställarenheten har rapporterat om 19 beslut som inte
verkställts, fem beslut som har avslutats utan att ha verkställts
samt sju beslut som har verkställts.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av nämndkansliet i samråd med avdelningen för
äldreomsorg och avdelningen för social omsorg.
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