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Stadsdelsnämnden överlämnar rapporteringen till Inspektionen för
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revisionskontor.
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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.
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Denna rapportering avser tio beslut enligt SoL inom omsorg om
äldre samt tre beslut enligt LSS inom omsorg om personer med
funktionsnedsättning. Rapporteringen avser läget för 2014 kvartal 2
och rapporteras till IVO samt stadens äldreförvaltning,
socialförvaltning och revisionskontor.
Bakgrund
Kommunerna har sedan den 1 juli 2006 skyldighet att till
tillsynsmyndigheten (fr.o.m. 1 januari 2010 Socialstyrelsen, fr. o.
m.1 juni 2013 den nya myndigheten Inspektionen för vård och
omsorg, IVO) rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
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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.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samråd med
avdelningarna äldreomsorg och social omsorg.
Aktuell rapportering
Äldreomsorg
Enligt den nu aktuella rapporteringen finns det tio beslut inom
äldreomsorgen att rapportera. Av dessa har åtta inte verkställts inom
tre månader från datum för beslut. Samtliga av dessa har tackat nej
till de vård- och omsorgsboenden som erbjudits. Det finns två beslut
att rapportera där beslut har verkställts.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning LSS
Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning finns det tre
beslut att rapportera. Samtliga beslut avser bostad med särskild
service.
Ett av besluten har verkställts. Ett beslut avser en person som väntar
på erbjudande om bostad just på Kungsholmen och som i dagsläget
bor hemma hos föräldrar. En person har fått erbjudande om bostad
men ännu inte lämnat besked och tackat ja eller nej till erbjudandet.
Denna person bor för närvarande på HVB-hem.
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