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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på remiss om skrivelse (21/8) om
utvärdering av rapporteringen av icke
verkställda beslut
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av
ärendet.

Maria Häggblom

Margareta Ericsson

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Sammanfattning
Karin Rågsjö (V) har i en skrivelse till kommunfullmäktige
föreslagit att det borde göras en utvärdering av vilka effekter
rapporteringen till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut
har haft. Syftet med utvärderingen är att identifiera orsaker till att
beslut inte verkställs. Stadsdelsförvaltningen ställer sig i
huvudsak positiv till förslaget.

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss om skrivelse (21/8)
om utvärdering av rapporteringen av icke verkställda beslut.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bereds möjlighet att lämna
synpunkter.
SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND
Strategiska staben
Fagerstagatan 15
Box 4066, 163 04 SPÅNGA
Telefon 08-508 03 499
Växel 508 03 00
malmborg.ida.sundback@stockholm.se
stockholm.se

Skrivelsen i korthet
Kommunfullmäktige får sedan fem år tre gånger per år en rapport
från nämnderna om icke verkställda beslut enligt SoL och LSS
inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer
med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorgen.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.1-617/2013
Sida 2 (2)

Karin Rågsjö (V) vill ha en utvärdering av vilka effekter
rapporteringen till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut
har haft. Karin Rågsjö menar att för att på sikt minimera antalet
icke verkställda beslut är det viktigt att analysera den långsiktiga
trenden och föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om
en utvärdering.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts på avdelningen för äldre- och funktionshinder
i samarbete med strategiska staben.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen tycker som regel att det är bra att utvärdera fattade
beslut om åtgärder och insatser. En utvärdering hjälper oss att
besvara frågan på om åtgärden/insatsen har fått den effekt man
hoppades på när beslutet togs. Vi kan identifiera eventuella
brister i arbetsprocesser och utifrån det förbättra våra arbetssätt.
Förvaltningen är dock tveksam till om en utvärdering i det här
fallet skulle ge någon ny relevant information.
Det första skälet är att det idag finns ett regelverk som bland
annat innebär att en kommun blir skyldig att betala ut ett vite om
ett beslut inte verkställs inom en viss tid. Detta har fått till följd
att Stockholms stad alltid arbetar aktivt med att verkställa alla
beslut inom den givna tidsperioden.
Det andra skälet är att den information som Rågsjö (V) vill få
fram om varför ett beslut inte verkställs redan finns idag. En
vanlig orsak är exempelvis att någon tackar nej till ett erbjudande
om plats på ett boende i väntan på att det blir en plats ledig på ett
mer önskat boende.
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