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Till
Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 §
och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS samt enligt
4 kap 1 § och rapportering enligt 6f § Sol
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av ej verkställda beslut för
andra kvartalet 2017 till handlingarna.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Ärendet
Kommunerna har från 2008-07-01 skyldighet att rapportera
gynnande beslut enligt LSS 9 § och 4 kap 1 § SoL, som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
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 kommunrevisorerna.
Rapporteringen sker kvartalsvis.
Rapporten till IVO görs som individrapporter.
Rapportering till kommunrevisorerna ska göras på individnivå.
Rapporteringen till fullmäktige görs som en statistikrapport av
socialförvaltningen och äldreförvaltningen
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Analys och kvalitet
Box 4066
163 04 Spånga
Telefon 08 508 03 000
spanga-tensta@stockholm.se
www.stockholm.se

Redovisning
För andra kvartalet 2017, med avstämningsdatum 2017-08-31
lämnas följande redovisning
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I denna tabell redovisas beslut enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade
LSS

Ej

Verkstä

Avsagt

Omprövat/

Uppgiven

Datum för

verkstäl

lld

beslut

avslag

orsak

beslut

Önskar avvakta

20170125

ld
9§2

1

Personlig

överklagat

assistans

beslut.

9§3

1

20170101-

Ledsagarservice

20170713

9§4
Kontaktperson
9§5
Avlösarservice
9§6
Korttidsvistelse
9§7
Korttidsvistelse
9§8
Boende
barn/ungdom
9§9

1

Boende vuxna

Tackat nej då
boenden har
svårigheter att
tillgodose både
behov och
önskemål.

9 § 10
Daglig
verksamhet
Totalt antal
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1

20161207

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.1-771/2017
Sida 3 (5)

I tabellen nedan redovisas samtliga beslut enligt Socialtjänstlagen
(SoL) inom äldreomsorg (ÄO), omsorg till personer med funktionsnedsättning (OF) och individ och familjeomsorgen (IoF).
SOL

Ej

Verkstä

Avsagt

Omprövat/

Uppgiven

Datum för

verkstäl

lld

beslut

avslag

orsak

beslut

ld
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Permanent bostad

1*

(5 kap.5 § alt 7 §)

7**

1***

**tackat nej med

*20160609-

anledning av

20170615

specifikt boende

**20150116,

eller tidpunkt.

20161130,

***Avliden

20160805,
20140609,
20170223,
20161130,
20170110
***2016030720170627

Korttidsboende/
växelvård
Hemtjänst
Boendestöd
Dagverksamhet/
sysselsättning
Kontaktperson

2

****avbokade/ut

****20170404

eblivna möten
*****specifikt
önskemål om
person

Kontaktfamilj
Ledsagning
Avlösning i
hemmet
Ekonomiskt
bistånd
Egna
medel/förmedling
s-medel
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Fortsättning av tabell från föregående sida.
Bostad (IoF)
Familjehem
Behandlingshem
Öppenvårdsverksamhet,
Ange vad
Annat bistånd,
ange vad
Totalt antal

2

1

7

1

Verksamhetsområden där det inte finns några ej verkställda beslut
att rapportera detta kvartal är markerat med X
Äldreomsorg

Omsorg om personer

Individ och

med funktions-

familjeomsorg

LSS

nedsättning (SoL)

X

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för analys och kvalitet i
samarbete med avdelningarna för individ och familj samt äldre och
funktionsnedsättning
Förvaltningens synpunkter och förslag
Rapporteringen har skett enligt de anvisningar som finns.
Flertalet beslut avser permanent bostad där individerna tackat nej
till erbjuden insats. Uppgivna orsaker till att besluten ej verkställs är
ofta är personliga såsom val av specifikt boende eller specifik
tidpunkt för flytt. Ytterligare analys av ej verkställda beslut sker på
enhetsnivå.

Redovisning av ej verkställda beslut

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger redovisningen
av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2017 till handlingarna.

