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Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal
redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om
bistånd eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre
månader från datum för gynnande beslut. Kommunen ska på
motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte
verkställts på nytt.
För kvartal 2/2017 har ett ärende inom LSS rapporterats som
verkställt. Inom SoL har fyra ärenden anmälts. Två ärenden rör
äldreomsorg och har inte verkställts inom tre månader. De övriga
två rör individ- och familjeomsorg och har inte verkställts inom tre
månader, varav det ena avslutas utan att verkställas.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service
efter rapportering från berörda avdelningar. Ärendet behandlas i
funktionshinderrådet 16 augusti 2017och i pensionärsrådet och
förvaltningsgruppen 17 augusti 2017.
Ärendet
Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen varje kvartal
redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de beslut om
bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har kunnat
verkställas inom tre månader från datum för gynnande beslut. På
motsvarande sätt redovisas även avbrott i verkställigheten. Beslut
som har anmälts ska så snart de verkställts redovisas till IVO.
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd
eller en insats som beviljats kan åläggas att betala en särskild avgift,
som bedöms efter hur allvarligt det bedöms vara. Det är
förvaltningsrätten som fattar beslut om avgift, efter ansökan från
IVO.
Redovisning av ej verkställda beslut rapporteras till IVO av
nämndsekreteraren enligt delegationsordningens punkter 2.19 och
2.20 och anmäls till nämnden som delegationsbeslut. Ärendet
redovisas i översiktlig form till stadsdelsnämnden och görs
samtidigt tillgängligt för allmänheten via webbplatsen. Eventuell
närmare redovisning av ärenden kan vid behov göras i sociala
delegationen.
Redovisning för kvartal 2/2017
Redovisning enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Ett (1) ärende har rapporterats som verkställt
Ärendet avser biträde av kontaktperson enligt § 9.4 LSS.
Redovisning enligt socialtjänstlagen (SoL), äldreomsorg
Två (2) ärenden har rapporterats som ej verkställda
Ärendena avser bistånd med permanent bostad där de enskilda
tackat nej till erbjudande.
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Redovisning enligt socialtjänstlagen (SoL), individ- och
familjeomsorg
Två (2) ärenden har rapporterats som ej verkställda
Det ena ärendet rör bistånd med kontaktfamilj och har inte
verkställts då kontaktverksamheten inte har hittat en kontaktfamilj
som kan tillgodose individens behov. Ärendet avslutas utan att
verkställas och överförs till enheten för funktionsnedsatta då stöd
kommer att ges utifrån lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Det andra ärendet rör kontaktperson och
sökande pågår efter person som kan tillgodose individens behov.
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