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§ 12
Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, och
socialtjänstlagen, SoL

Dnr 3.1.-435/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden
godkänner
stadsdelsnämndernas
rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 §
och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap 1 § SoL,
kvartal 2 år 2013.
2. Socialnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och
socialnämndens (enheten för hemlösa) rapportering av ej
verkställda gynnande beslut till kommunfullmäktige.
Ärendet
Antalet ej verkställda beslut enligt LSS uppgick kvartal 2 till 66,
vilket är en minskning jämfört med de tre föregående kvartalen.
Av dessa avser 77 procent (51 ärenden) bostad för vuxna.
Antalet ej verkställda beslut enligt SoL uppgick till 65, vilket är
en ökning jämfört med tidigare kvartal. De vanligaste typerna av
insatser är permanent bostad, försöks- eller träningslägenheter
samt kontaktfamiljer.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
12 augusti 2013.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Jonas
Eklund (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt
detta förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
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Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Jonas
Eklund (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag
till beslut.
2. Därutöver anför nämnden följande.
Det är allt för många stockholmare som inte får den hjälp de
efterfrågar och har rätt till enligt SoL och LSS. Det blir tydligt
när man läser rapporterna om ej verkställda beslut. Antalet ej
verkställda beslut enligt SoL uppgick i kvartal 2 till 65 stycken
och är en ökning med 15 stycken ärenden i förhållande till kvartal
1 2013. I jämförelse med kvartal 2 år 2012 är det dessutom en
ökning med 37 ärenden. Det är positivt att antalet ej verkställda
ärenden enligt LSS har minskat i jämförelse med de tre
föregående kvartalen, men ligger fortfarande på en oroväckande
hög nivå (66 ärenden). 77 procent av de 66 ärenden gällande ej
verkställda beslut enligt LSS berör boende för vuxna.
Vi vill därför att socialnämnden tillsammans med staden
intensifierar och fortsätter arbetet för att få tillgång till fler
bostäder. Utan tillgång till detta försämras det sociala arbetet.
Stockholm växer och det finns ett stort problem när nybyggda
områden inte planeras för alla livets faser och situationer. Bristen
på förskolor brukar lyftas fram, men det torde även föreligga en
brist på LSS-boenden. Utan tillgång till detta försämras det
sociala arbetet. Därför är det rimligt att det ska planeras in när det
byggs.
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