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2021
Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lägger redovisningen av ej
verkställda beslut för tredje kvartalet 2021 till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunerna har en skyldighet att rapportera gynnande beslut
enligt 9 § lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4
kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Kvartalsvis rapportering sker enligt 28
f-g §§ LSS samt 16 kap 6f § SoL till Inspektionen för vård och
omsorg, socialförvaltningen, äldreförvaltningen och
stadsrevisionen.
Förvaltningen har rapporterat enligt de anvisningar som finns.
Under kvartalet har 42 beslut rapporterats som ej verkställda,
verkställda eller avslutade utan verkställighet inom
verksamhetsområdena stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS), äldreomsorg (SoL) och omsorg om personer med
funktionsnedsättning (SoL). Verksamhetsområdet individ- och
familjeomsorg har inga ej verkställda beslut att rapportera för
kvartalet.
Av de totalt 42 ej verkställda besluten under tredje kvartalet är 29
av dem beslut som har rapporterats från äldreomsorgen. Orsaken till
att merparten av besluten inte har kunnat verkställas i tid är att de
enskilda har valt att tacka nej av olika skäl, inte pga. covid-19 i lika
stor utsträckning längre.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning för ekonomi och kvalitet i
samarbete med avdelningarna individ och familj och äldre,
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Ärendet
Kommunerna har från 2008-07-01 skyldighet att rapportera ej
verkställda gynnande beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldighet råder enligt 28
f-g §§ LSS samt 16 kap 6f § SoL.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är ansvarig nämnd för beslut enligt
LSS och SoL i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.
Rapportering
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
socialförvaltningen, äldreförvaltningen och stadsrevisionen.
Rapporteringen sker kvartalsvis.
Rapporteringen till IVO görs som individrapporter. Rapportering till
stadsrevisionen ska göras på individnivå. Socialförvaltningen och
äldreförvaltningen sammanställer stadsdelsnämndernas rapportering
och rapporterar vidare till kommunfullmäktige.
Redovisning
För det tredje kvartalet 2021 lämnas följande redovisning:
Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Inom området stöd och service till vissa funktionshindrade enligt
LSS har under kvartalet 10 beslut rapporterats som ej verkställda,
verkställda eller avslutade utan verkställighet. Sex av besluten avser
män och fyra avser kvinnor. Två av rapporterna avser beslut som
har verkställts under perioden. Ett ärende har avslutats utan
verkställighet. Sju beslut har ej verkställts i tid, majoriteten av dessa
beslut har inte verkställts på grund av personer är i riskgrupp för
covid-19 och att daglig verksamhet kan erbjuda deltid, ej heltid.
Rapporteringen redovisas nedan i en tabell.
Typ av insats

Antal

Därav

Därav

Orsak till att

rapporterade ej

verkställda

avslutade

beslutet ej

verkställda

under

utan

har

beslut efter tre

perioden

verkställighet

verkställts i

månader
Daglig
verksamhet

6

tid
1

Covid-19.
Beviljad heltid
men går
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Avlösarservice

1

Boende med

1

Annat skäl
1

särskild service
enligt LSS
Korttidsvistelse

1

Riskgrupp
Cocid-19

Ledsagarservice

1

1

10 Totalt

2

1

Äldreomsorg (ÄO) SoL

Inom äldreomsorgen har under kvartalet 29 beslut rapporterats som
ej verkställda, verkställda eller avslutade utan verkställighet. 19 av
besluten avser kvinnor och tio avser män. Tre beslut har
rapporterats som verkställda och sex ärenden har avslutats utan
verkställighet. 20 beslut har rapporterats som ej verkställda och de
gäller framförallt beslut om dagverksamhet, särskilt boende och
hemtjänst. Orsaken till att merparten av besluten inte har kunnat
verkställas i tid är att de enskilda har valt att tacka nej av olika skäl,
inte lika mycket på grund av covid-19 längre.
Rapporteringen redovisas nedan i en tabell.
ÄO-Typ av

Antal

Därav

Därav

Orsak till att

insats

rapporterade

verkställda

avslutas utan

besluten ej har

ej verkställda

under

verkställighet

verkställs i tid

beslut

perioden

1

0

0

Tackar nej

11

2

3

Tackar nej pga.

Avlösning i
hemmet
Dagverksamhet

speciella önskemål
Hemtjänst

7

1

1

Tackar nej (tidigare
pga covid)

Korttidsboende/

1

0

0

7

0

2

växelvård
Permanent

sjukdomstillstånd

boende
Trygghetslarm

Förändrat

Tackar nej eller
avliden

2

0

0

Vill ej lämna ut
nycklar

Totalt 29
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Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) SoL

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt SoL
har under kvartalet tre beslut rapporterats som ej verkställda,
verkställda eller avslutade utan verkställighet. Två av besluten avser
kvinnor och ett avser en man. Två beslut har rapporterats som
verkställda. Ett beslut har inte verkställts i tid, i väntan på ledig
lägenhet i gruppbostad.
Typ av insats

Antal

Därav

Därav

Orsak till

rapporterade

verkställda

avlutade utan

att beslutet

ej verkställda

under

verkställighet

ej har

beslut efter

perioden

verkställts i

tre månader

tid

1

Inväntar

Träningslägenhet
Boendestöd
Bostad med särskild
service – SoL

ledig lgh vid
gruppbostad

Stödboende - SoL
Dagligverksamhet/

2

2

3 Totalt

2

Sysselsättning

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg har inga ej
verkställda beslut att rapportera för kvartalet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har rapporterat enligt de anvisningar som finns.
Under kvartalet har 42 beslut rapporterats som ej verkställda,
verkställda eller avslutade utan verkställighet varav 10 avser LSS,
29 avser äldreomsorgen och tre avser omsorgen om personer med
funktionsnedsättningar enligt SoL. Inom verksamhetsområdet
individ- och familjeomsorg finns inga ej verkställda beslut att
rapportera för kvartalet.
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