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Rapportering av ej verkställda beslut enligt
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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar rapporteringen till socialstyrelsen, stadens
äldreförvaltning, revisionskontor samt socialtjänstförvaltning.
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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden ska kvartalsvis rapportera beslut enligt socialtjänstlagen som ej
verkställts inom tre månader från datum för beslut eller där verkställigheten
avbrutits. Fr.o.m. 1 januari 2010 kommer tillsynen av socialtjänsten att övergå från
länsstyrelsen till socialstyrelsen. Aktuell rapportering avser samtliga verksamheter
enligt socialtjänstlagen inom omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg inom Kungsholmens
stadsdelsområde. Rapporteringen avser läget per den 31 december 2009 och
rapporteras fr.o.m. januari 2010 till socialstyrelsen (tidigare länsstyrelsen), stadens
äldreförvaltning, socialtjänstförvaltning och revisionskontor.

Box 49039. S:t Eriksgatan 47A
Telefon 08-508 08 000
www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1-019-2010
SID 2 (2)

Bakgrund
Kommunerna har sedan den 1 juli 2006 skyldighet att till länsstyrelsen rapportera
in gynnande besluts som ej verkställts inom tre månader från datum för beslut.
Fr.o.m. 1 januari 2010 övergår tillsyn av socialtjänsten från länsstyrelsen till
socialstyrelsen, vilket innebär att också rapporteringen ska göras till
socialstyrelsen. Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställighet
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Rapporteringen sker på individnivå och en gång per kvartal. När ett gynnande
beslut, som tidigare inrapporterats som ej verkställt, senare har verkställts eller om
ärendet p.g.a. annat skäl ska avslutas, ska detta rapporteras till länsstyrelsen.
Ärendet
Enligt den nu aktuella rapportering finns det nio beslut att rapportera inom
äldreomsorgen som ej verkställts inom tre månader från datum för beslut. I
samtliga fall rör det sig om bifall till vård- och omsorgsboende. Samtliga personer
har fått minst ett erbjudande. Vissa personer har fått upp till fem, sex erbjudanden,
men tackat nej trots att de har fått erbjudande i sitt önskade boende. De flesta har
omfattande hemtjänstinsatser i avvaktan på flytt. När en person har tackat nej
upprepade tillfällen tas frågan upp om möjligheten till att återta ansökan. Det
förekommer att personer återtar sin ansökan och har då möjlighet att återkomma
vid behov.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområdet äldreomsorg i samråd med övriga
verksamheter inom stadsdelens område.
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