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Sammanfattning
Avdelningen för äldreomsorg
Antalet individrapporter enligt SoL uppgick till 35 varav:




fyra ärenden har verkställts
två avslutas utan att ha verkställts
29 kvarstår att verkställa

Insatserna är permanent bostad (35).
Orsak till att beslut kvarstår att verkställa är att den enskilde tackat
nej till erbjudanden (29).

Sociala avdelningen
Antalet individrapporter enligt SoL uppgick till två varav:



ett ärende har verkställts
ett ärende kvarstår att verkställa

Insatserna är permanent bostad/särskilt boende (två).
Orsak till att beslut kvarstår att verkställa är resursbrist, saknar ledig
bostad (en).
Antalet individrapporter enligt LSS uppgick till 25 varav:




Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsdirektörens stab och kansli
maud.beijner@stockholm.se
stockholm.se

sex ärenden har verkställts
två ärenden avslutas utan att ha verkställts
17 ärenden kvarstår att verkställa

Insatserna är bostad (13), ledsagarservice (fyra), korttidsvistelse
(fem), avlösarservice i hemmet (två), daglig verksamhet (en).

Tjänsteutlåtande
Sida 2 (2)

Orsak till att beslut kvarstår att verkställa är att den enskilde har
tackat nej till erbjudanden (nio), den enskilde önskar specifikt
boende (två), den enskilde har inte valt utförare (fyra), resursbrist,
lämplig plats saknas (två).
Bakgrund
Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera alla
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunens
revisorer. Rapporteringsskyldigheten omfattar även gynnande beslut
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag
verkställigheten avbrutits. Syftet med rapporteringen är att stärka
rättssäkerheten för personer som beviljats insatser och att förbättra
förutsättningarna för en intern och extern uppföljning av beslutade
insatser.
I Stockholms stad ansvarar varje stadsdelsnämnd för denna
rapportering och som görs varje kvartal enligt IVO:s anvisningar,
antingen via traditionella blanketter eller via e-tjänst.
Stadsdelsnämnden rapporterar även till socialnämnden och
äldrenämnden, vilka i sin tur lämnar en samlad statistikrapport för
staden till kommunfullmäktige.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör
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