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Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
– kvartal 2, 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna
Sammanfattning
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis
rapportera gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten gäller även att rapportera
avbrott i verkställigheten och återanmäla tidigare anmälda ärenden
fram till dess att besluten är verkställda. Rapportering sker även till
äldrenämnden, socialnämnden och stadens revisorer. Detta ärende
avser kvartal 2, 2022.
Ärendet
Rapportering av ej verkställda beslut under kvartal 2, 2022 avser
följande områden:
Äldreomsorg
 Tre beslut om särskilt boende för äldre kvarstår att
verkställa.
Totalt för äldreomsorgen kvarstår tre beslut att verkställa.
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Funktionsnedsättning och socialpsykiatri
 Två beslut om bostad med särskild service enligt SoL har
verkställts. Fyra beslut kvarstår att verkställa.
 Ett beslut om bostad med särskild service enligt LSS har
verkställts. Ett beslut kvarstår att verkställa.
 Ett beslut om daglig verksamhet som har haft delvis avbrott
på grund av Covid-19 har verkställts.
 Ett beslut om korttidsvistelse enligt LSS i form av
korttidshem kvarstår att verkställa.
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Totalt för funktionsnedsättning och socialpsykiatri kvarstår sex
beslut att verkställa.
Individ och familjeomsorg
 Ett beslut om kontaktfamilj enligt SoL har avslutats utan att
verkställas då den enskilde har flyttat till en annan
stadsdelsförvaltning.
 Ett beslut kontaktperson enligt SoL kvarstår att verkställa.
Totalt för individ- och familjeomsorgen kvarstår ett beslut att
verkställa.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningarna individ- och familjeomsorg
samt äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har rapporterat ej verkställda beslut för kvartal 2,
2022 till inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt
äldrenämnden, socialnämnden och stadens revisorer. Förvaltningen
föreslår att anmälan av ej verkställda beslut läggs till handlingarna.
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