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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden 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.
Denna rapportering avser 14 beslut enligt SoL inom äldreomsorg
samt 18 beslut enligt LSS och fyra beslut enligt SoL inom omsorg
om personer med funktionsnedsättning. Dessutom rapporteras 59
beslut inom äldreomsorgen som pausats på grund av covid-19.
Rapporteringen avser kvartal 3-2020 och rapporteras till IVO samt
stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och revisionskontor.
Bakgrund
Kommunerna har sedan den 1 juli 2006 skyldighet att till
tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från datum för beslut eller som avbrutits och därefter inte verkställts
på nytt inom stipulerad tid. 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.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Äldreomsorgsavdelningen
Lindhagensgatan 76
Box 49039
100 28 Stockholm
Växel 08-508 08 000
Fax
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

Jämställdhetsanalys
Andelen ej verkställda beslut inom äldreomsorgen omfattar 11
kvinnor och tre män. Samtliga beslut är ej verkställda på grund av
att den enskilde tackat nej till erbjudanden. Både män och kvinnor
har fått erbjudanden om boende och det är således ingen skillnad i
ärendehantering beroende på kön.
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Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning omfattar
besluten sex kvinnor/flickor och 16 män/pojkar. Det finns ingen
tydlig skillnad vad gäller kön i andelen verkställda beslut och
sökanden som ännu ej valt utförare.
Förvaltningens bedömning är att någon djupare analys inte behöver
genomföras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreomsorgsavdelningen i samråd med
socialtjänstavdelningen. Ärendet har behandlats i
förvaltningsgruppen 2020-11-19, i pensionärsrådet 2020-11-23 och
i rådet för funktionshinderfrågor 2020-11-19. Synpunkter framgår
av protokollen.
Ärendet

Äldreomsorgsavdelningen
Insats

Besluts-

Kommentar

Verkställt/
avslutat

datum

datum
Permanent

2015-03-

Sök bor i ordinärt

bostad enligt

24

boende. Tackat nej

SoL

till 31 erbjudanden,
det senaste 202009-01. Tackat nej
pga covid-19.

Permanent

2018-03-

Sök bor i ordinärt

bostad enligt

28

boende. Har tackat

SoL

nej till 17
erbjudanden, det
senaste 2020-0605.
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Permanent

2018-08-14

Sök bor i ordinärt

bostad enligt

boende. Har tackat

SoL

nej till 15
erbjudanden, det
senaste 2020-0930. Tackat nej pga
covid-19.

Permanent

2018-08-

Sök bor i ordinärt

bostad enligt

28

boende. Har tackat

SoL

nej till 13
erbjudanden, det
senaste 2020-09-11.
Tackat nej pga
covid-19.

Permanent

2019-03-12

Sök bor i ordinärt

bostad enligt

boende. Har tackat

SoL

nej till 16
erbjudanden, det
senaste 2020-0923.

Permanent

2019-04-

Sök bor i ordinärt

bostad enligt

09

boende. Har tackat

SoL

nej till 12
erbjudanden, det
senaste 2019-09-17.
Tackat nej pga
covid-19.
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Permanent

2019-05-

Sök bor i ordinärt

bostad enligt

28

boende. Har tackat

SoL

nej till 9
erbjudanden, det
senaste 2020-09-01.
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Permanent

2019-07-03 Sök bor i ordinärt

bostad enligt

boende. Har tackat

SoL

nej till 7
erbjudanden, det
senaste 2020-09-01.
Tackat nej pga
covid-19.

Permanent

2019-12-10

Sök bor i ordinärt

bostad enligt

boende. Har tackat

SoL

nej till 8
erbjudanden, det
senaste 2020-0929. Tackat nej pga
covid-19.

Permanent

2020-03-

Sök bor i ordinärt

Verkställighe

bostad enligt

04

boende. Har tackat

t avbröts

nej till 4

2020-03-15

SoL

erbjudanden, det
senaste 2020-0923. Tackat nej pga
covid-19.
Permanent

2020-03-

Sök bor i ordinärt

bostad enligt

19

boende. Har tackat

SoL

nej till 6
erbjudanden, det
senaste 2020-0922. Tackat nej pga
covid-19.
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Dagverksamh

2019-11-11

et enligt SoL

Sök bor i ordinärt
boende. Har tackat
nej till 5
erbjudanden, det
senaste 2020-09-18.
Tackat nej pga
covid-19.

Permanent

2020-02-

Sök bor i ordinärt

bostad enligt

12

boende. Har tackat

SoL

nej till 8
erbjudanden, det
senaste 2020-0923. Tackat nej pga
covid-19.

Dagverksamh

2020-01-31

et enligt SoL

Sök bor i ordinärt
boende. Har tackat
nej till 3
erbjudanden, det
senaste 2020-09-15.
Avvaktar ledig plats
i önskad
dagverksamhet.

Utöver ovanstående rapporteras 59 beslut inom äldreomsorgen som
pausats på grund av covid-19. De insatser som avses är hemtjänst,
dagverksamhet och boendestöd. Insatserna har pausats antingen på
grund av att dagverksamheter stängdes med anledning av pandemin
eller på den enskildes egen begäran.

Socialtjänstavdelningen
Insats
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Besluts-

Kommentar

datum

Verkställt/
avslutat
datum

Bostad med

2017-07-11

Sök har tackat

särskild service

nej till fyra

enligt LSS

erbjudanden. Det
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senast 2020-0713.
Daglig

2018-10-11

Den enskilde har

verksamhet

ännu ej valt

enligt LSS

utförare.

Bostad med

2019-01-22

2020-09-30

Den enskilde har

särskild service

tackat nej till

enligt LSS

erbjuden bostad
vid tre tillfällen,
senast 2019-1204.

Korttidstillsyn

2019-09-01

enligt LSS

Vill avvakta ledig

2020-09-03

plats på skolans
KTT.

Bostad med

2019-07-04

Den enskilde

särskild service

vistas på sjukhus

enligt LSS

i avvaktan på

2020-08-31

verkställighet.
Tackat nej till
erbjudande
2020-07-16.

Daglig

2019-07-12

Personen

verksamhet

befinner sig inte i

enligt LSS

Sverige för
tillfället.
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2019-10-21

Den enskilde har

särskild service

tackat nej till er-

enligt LSS

bjudande 202002-28.

Daglig
verksamhet

2020-02-26 Den enskilde har
ännu ej valt

2020-09-30
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enligt LSS
Hemtjänst

utförare.
2020-03-12

enligt SoL

Den enskilde har
ännu ej valt
utförare. Vill
avvakta maa
covid-19.

Daglig

2020-03-01

Den enskilde har

verksamhet

ännu ej valt

enligt LSS

utförare.

Korttidsvistelse

2020-03-24 Vårdnadshavare

enligt LSS

har ännu ej valt
utförare.

Boendestöd

2020-05-01

enligt SoL

Den enskilde har

2020-07-31

ännu ej valt
utförare.

Daglig

2020-05-18

Den enskilde har

verksamhet

ännu ej valt

enligt LSS

utförare.

Korttidsvistelse

2020-02-16

Vårdnadshavare

2020-09-07

2020-08-25

har ännu ej valt
utförare.
Daglig

2020-06-08 Förhandsbesked.

verksamhet

Den enskilde har

enligt LSS

ännu ej flyttat till
Stockholm.

Bostads med

2020-06-08 Den enskilde har

särskild service

tackat nej till ett

enligt LSS

erbjudande
2020-08-11. Bor
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hos föräldrar.
Kontaktperson
enligt LSS

2020-01-01

Den enskilde har

Verkställighet

ej kommit på

avbröts

inbokade möten

2020-01-13

Tjänsteutlåtande
Dnr KUNG 2020/419
Sida 8 (8)

med ny tilltänkt
kontaktperson.
Daglig

2020-07-03 Förhandsbesked.

verksamhet

Den enskilde har

enligt LSS

ännu ej flyttat till
Stockholm.

Hemtjänst

2020-02-26 Den enskilde har

enligt SoL

Verkställighet

valt att pausa

avbröts

insatsen pga

2020-04-04

covid-19.
Familjehem

2019-08-06

Är beviljad annan Verkställighet

enligt LSS

insats i form av

avbröts

HVB.

2019-12-31.

Valt att avsluta

Verkställighet

verksamhet

insats hos

avbröts

enligt LSS

utförare, har ej

2020-06-18.

Daglig

2020-04-01

valt ny utförare.
Boendestöd
enligt SoL

2020-06-08 Den enskilde har
ännu ej valt
utförare.
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