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statistikrapport till kommunfullmäktige över de beslut som har
rapporterats som ej verkställda.
I ärendet redovisas de ej verkställda beslut som
stadsdelsnämnderna har rapporterat till IVO, revisionskontoret
och äldreförvaltningen avseende kvartal 1 år 2021. Vid periodens
slut fanns totalt 355 beslut som var fortsatt ej verkställda.
Majoriteten av besluten, framför allt hemtjänst, avser avbrott i
verkställigheten då enskilda har avstått sitt beviljade bistånd på
grund av covid-19 pandemin. Det fanns flertalet ej verkställda
beslut om särskilt boende där den enskilde tackat nej till
erbjudanden om plats, bland annat på grund av oro för att smittas
av covid-19. Avbrotten har minskat då många äldre valt att
påbörja sin insats igen. Flertalet beslut har avslutats då den
enskilde avsagt sig insatsen eller att besluten löpt ut.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
§ 14. Befogenhet att beordra utbetalning av pengar
Dnr ALD 2021/263
Äldrenämndens beslut
1. Äldrenämnden ger äldredirektören befogenhet att beordra
utbetalning av pengar på nämndens vägnar samt utse ett
lämpligt antal namngivna företrädare. Beslutet gäller från
och med den 15 juni 2021.
2. Äldrenämnden ger serviceförvaltningens förvaltningschef
befogenhet att beordra utbetalning av pengar för
äldreförvaltningen samt utse ett lämpligt antal namngivna
ställföreträdare. Beslutet gäller från och med den 15 juni
2021.
3. Äldrenämnden beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-05-21
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Av Stockholms stads Regler för ekonomisk förvaltning 3 kap.
5 § framgår att ”Varje nämnd ska utse person med befogenhet
att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.
Nämnden ska ge denna befogenhet till förvaltningschefen samt
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till förvaltningschefen för serviceförvaltningen.
Förvaltningschefen ska utse ett antal ställföreträdare med
befogenhet att begära utbetalning av pengar. Rätten att begära
utbetalning av pengar ska ges till namngivna personer.”
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
§ 15. Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2021
Dnr ALD 2021/17
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för
perioden januari till och med maj 2021 till handlingarna.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-06-10
Enligt stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas
arbete med uppföljning av budget ska varje nämnd ta fram en
månatlig ekonomirapport med årsprognos och redovisa till
stadsledningskontoret och respektive nämnd.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner föreslog att lägga anmälan till
handlingarna.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
§ 16. Anmälan av tjänsteutlåtande från socialnämnden
Kartläggning
Dnr ALD 2021/238
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.
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Ärendet
Tjänsteutlåtande med bilaga avseende Kartläggning – Personer
i hemlöshet i Stockholms stad 25 september 2020 från
Socialnämndens sammanträde 2021-04-27 anmäldes.

