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Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2,
2021
Anmälningsärende
Förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner rapporteringen och
lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden ska kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader
från datum för beslut, eller där verkställigheten har avbrutits samt
tidigare rapporterade ej verkställda beslut som verkställts.
Rapporteringen avser kvartal 2, 2021 och rapporteras till IVO och
stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.
För kvartalet rapporteras
- 4 ej verkställda beslut inom barn och unga
- 4 ej verkställda, 2 avslutade och 1 verkställt beslut inom
omsorg om personer med funktionsnedsättning-vuxen
- 14 ej verkställda, 3 avslutade och 5 verkställda beslut inom
äldreomsorg
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Bakgrund
Kommunerna har sedan den 1 juli 2006 skyldighet att till
tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
rapportera om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser
enligt 9 § LSS inte har verkställts tre månader efter beslut.
Rapporteringsskyldigheten gäller även om en insats har avbrutits
och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ett gynnande
beslut, som tidigare rapporterats in som inte verkställt, senare har
verkställts eller om ärendet på grund av annat skäl har avslutats, ska
detta rapporteras till IVO.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för vuxna i samråd med
avdelningen för barn och unga och avdelningen för äldreomsorg.
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Ärendet
Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för andra kvartalet
2021.
Inom avdelningen för barn och unga rapporteras ett beslut som
avser korttidstillsyn enligt LSS där beslutet avslutats innan det
verkställts då ansökan återtogs. Tre beslut enligt SoL har inte
verkställts dels på grund av pågående pandemi som försvårar i
rekrytering av kontaktperson och kontaktfamilj och dels på grund
av att det tackats nej till olika förslag.
Inom avdelningen för vuxna och för personer med
funktionsnedsättning rapporteras tre beslut som avser bostad och
daglig verksamhet enligt LSS och tre beslut som avser boendestöd
och träningslägenhet enligt SoL. Fyra av besluten har inte
verkställts, ett har avslutats och ett är nu verkställt. I tre av de fyra
beslut som inte verkställts beror det på att den enskilde tackat nej
till erbjudande, varav två på grund av pandemin och i det fjärde
beror det på att det inte finns någon ledig träningslägenhet.
Inom avdelningen för äldreomsorg rapporteras åtta beslut som avser
vård- och omsorgsboende, sex beslut som avser servicehus och sju
beslut som avser dagverksamhet. Av dessa är det fem som
rapporteras verkställda och fyra som rapporteras avslutade innan
verkställighet. Det är fjorton ej verkställda beslut där anledningen
uteslutande är att den enskilde tackat nej till erbjudande om boende,
varav i ett av besluten på grund av pågående pandemi, eller att den
enskilde vill vänta tills ledig plats finns på specifik dagverksamhet.
Synpunkter och förslag
Stadsdelsnämnden godkänner rapporteringen och lägger det till
handlingarna.
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
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Bilagor
1. Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 barn och unga
2. Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 2, 2021omsorg om personer med funktionsnedsättning, vuxen
3. Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 2, 2021äldreomsorg
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