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Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar rapporteringen till Socialstyrelsen, stadens
äldreförvaltning, socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltning och revisionskontor.
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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden ska kvartalsvis rapportera beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som ej har
verkställts inom tre månader från datum för beslut, eller där verkställigheten har
avbrutits.
Denna rapportering avser samtliga verksamheter enligt SoL inom omsorg om
äldre, personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg och
verksamheter enligt LSS inom omsorg om personer med funktionsnedsättning
avseende Kungsholmens stadsdelsnämnd. Rapporteringen avser läget per den 30
juni 2010 och rapporteras till Socialstyrelsen, stadens äldreförvaltning,
socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltning och revisionskontor.
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Bakgrund
Kommunerna har sedan den 1 juli 2006 skyldighet att till tillsynsmyndigheten
(fr.o.m. 1 januari 2010 Socialstyrelsen) rapportera in gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader från datum för beslut eller som avbrutits och därefter
ej verkställts på nytt inom stipulerad tid. När ett gynnande beslut, som tidigare
rapporterats in som ej verkställt, senare har verkställts eller om ärendet p.g.a annat
skäl har avslutats, ska detta rapporteras till Socialstyrelsen.

Aktuell rapportering
Enligt den nu aktuella rapporteringen finns det sex beslut inom äldreomsorgen att
rapportera. Fem beslut har ej verkställts inom tre månader från datum för beslut.
Fyra beslut avser personer som erbjudits boende, men som endast vill ha annat
specifikt boende.
Ett av de fem besluten avser ett ärende som avslutats 2010-05-24 utan
verkställighet, då personen tackat nej till erbjudande även vid önskat boende. Ett
beslut avseende bifall till vård och omsorgsboende, som i föregående redovisning
rapporterats som ej verkställt, har verkställts 2010-04-21.
Samtliga personer ovan har fått minst två erbjudanden om vård- och
omsorgsboende.
Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning finns det fem beslut att
rapportera. Tre beslut avser avbrott i verkställighet och gäller personer som fått
beslut om biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 p. LSS, där besluten inte kunnat
verkställas då lämplig uppdragstagare saknas. Särskilda krav ställs på dessa
uppdragstagare. För närvarande saknas lämpliga personer, men aktivt arbete pågår
för att rekrytera uppdragstagare. Ett beslut avseende biträde av kontaktperson som
tidigare rapporterats som ej verkställt har verkställts 2009-11-01, men felaktigt
rapporterats som ej verkställt i föregående redovisning.
Ett beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 p. LSS. Beslutet är ej verkställt då det
saknas ledig bostad. Stadens centrala förmedlingsgrupp arbetar för att hitta en
lämplig bostad.

Ärendet beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde social omsorg i samråd med övriga
verksamheter inom stadsdelens område.
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