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Ej verkställda beslut, kvartal 1, 2022
Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tar del av förvaltningens
redovisning av ej verkställda beslut och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning
Varje kvartal rapporterar förvaltningen till IVO, Inspektionen
för vård och omsorg, de beslut som tagits av förvaltningen
men som inte har verkställts.
Bakgrund
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommuner varje kvartal
rapportera 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. Rapporteringen
gäller även avbrott i verkställighet och verkställda bistånd
eller insatser som tidigare rapporterats som ej verkställda.
Samma rapportering lämnas till kommunens revisorer,
äldrenämnden och socialnämnden. De båda facknämnderna
rapporterar vidare till kommunfullmäktige.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för vuxna.
Ärendet
Rapporteringen till IVO gäller kvartal 1, år 2022.
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Avdelning för barn och unga
Inom barn och unga rapporteras fyra beslut som inte har
verkställts. Två av fallen gäller kontaktperson varav ena
har ett specifikt behov av teckentolk vilket har varit svårt att
rekrytera, i det andra fallet har brukaren tackat nej till
föreslagen kontaktperson. Ny kontaktperson har nu
rekryterats. I det tredje fallet vill den enskilde vara på ett
specifikt korttidshem och tackar därför nej till övriga
erbjudanden. Det sista fallet rör kontaktfamilj där en tilltänkt
familj funnits tillgänglig men där det varit svårt att få till en tid
för ett första möte, vilket nu är inbokat.
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Avdelning för vuxna
Inom avdelning för vuxna rapporterar enheten för
funktionsnedsättning och socialpsykiatri finns tre beslut som
inte har verkställts. I ett av fallen har brukaren inte valt
utförare trots flera påminnelser. I resterande två fall saknas
resurser i form av lediga lägenheter. I ena fallet har brukaren
inte medverkat vid kontraktsskrivning för träningslägenhet
och i det andra fallet har beslutet nu blivit verkställt.
Avdelning för äldreomsorg
Inom avdelning för äldreomsorg finns trettio beslut som inte
har verkställts. Fem beslut gäller servicehus, åtta beslut gäller
dagverksamhet, två beslut gäller hemtjänst, fem beslut gäller
korttidsvård, två beslut gäller ledsagning, ett beslut gäller
trygghetslarm och sju beslut gäller vård- och omsorgsboende.
I majoriteten av de ej verkställda besluten har den äldre fått
erbjudanden men tackat nej.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tar del av
förvaltningens redovisning av ej verkställda beslut och lägger
den till handlingarna.
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