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§ 17. Anmälan av delegationsbeslut för ärendegrupp 3.21
Utlandsresor i tjänsten (alla länder) understigande sex
arbetsdagar
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger ärendet till handlingarna
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-15.
Enligt delegationsordningens ärendegrupp 3.21 ska beslut om
tjänsteresa utomlands understigande sex dagar anmälas till
nämnden. I detta ärende anmäls ett beslut om tjänsteresa och
logi för tjänsteman till Ljubljana, Slovenien. Tjänsteresan
sträcker sig över fyra dagar och har godkänts av en
avdelningschef. Stadsledningskontoret (SLK) utfärdar
anvisningar för miniminivåer avseende innehåll och omfattning
av riktlinjerna.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 18. Rapportering av sammanställning över ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1§ SoL för kvartal 1 för 2019
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden överlämnar förvaltningens anmälan med
sammanställning av stadsdelsnämndernas rapportering av ej
verkställda beslut för kvartal 1 år 2019 till kommunfullmäktige.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänstutlåtande daterat
2019-05-24.
I enlighet med socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att
kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader.
Rapportering ska ske till tillsynsmyndigheten IVO samt
kommunens revisorer. Socialnämnden ska lämna en
statistikrapport till kommunfullmäktige över de beslut som har
rapporterats som ej verkställda.
I ärendet redovisas de ej verkställda beslut som de 14
stadsdelsnämnderna har rapporterat till IVO, revisionskontoret
och äldreförvaltningen avseende kvartal 1 år 2019. Vid periodens
slut, den 31 mars, fanns totalt 129 beslut som var fortsatt ej
verkställda. Majoriteten av besluten avser permanent särskilt
boende där den enskilde har tackat nej till erbjudande om plats.
Förslag till beslut
Vice ordföranden Mirja Räihä (S) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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