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frågan om kultursekreterarnas mandat och förutsättningar ute i
stadsdelarna att kunna bidra med den infrastruktur som behövs
för att kulturen också ska nå sina målgrupper på bästa sätt.
Ledamoten Leif Söderström (SD) anmälde ett särskilt uttalande
enligt följande:
Kulturnämnden skall i samråd med äldrenämnden utreda
möjligheten för en permanent kulturpremie riktad till äldre.
Utredningen skall presentera ett förslag på en möjlig modell
för äldres tillgång till kvalitativa kulturupplevelser.
Sverigedemokraterna är positiva till ett sanktionerat och utökat
kulturutbud för äldre som skapar alternativ för att bryta den
ofrivilliga ensamhet som ofta förkommer bland äldre.
Självständiga val av kulturupplevelser baseras på individuella
intressen och önskemål. Den modell som brett vänder sig till
gruppen äldre bör därför utformas med målsättning att erbjuda
en mångfald och variation av kulturupplevelser så att så många
som möjligt av de äldre stimuleras att ta del av utbudet.
Genom att modellen görs öppen för både institutionella och
privata arrangemang ökar möjligheten för ett varierat och
tilltalande utbud som även har potential att självständigt
uppdateras med tiden.
§ 13. Redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
per kvartal 1 år 2021
Dnr ALD 2021/18
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden överlämnar förvaltningens anmälan med
sammanställning av stadsdelsnämndernas rapportering av ej
verkställda beslut för kvartal 1 år 2021 till kommunfullmäktige.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-05-06
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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
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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

Error! Use the Home tab to apply
Rubrik 1 to the text that you want to
appear here.

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

