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Omsorgsnämnden 

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Förslag till beslut 
Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden besluta 

att 	godkänna föreliggande rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL och 9 § LSS som 2015-09-30 inte verkställts inom tre månader, i enlighet med 
nämndens rappoiteringsskyldighet jämlikt 16 kap. 6 f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS, samt 

att 	överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige. 

Föredragning 
Omsorgsnämnden har jämlikt 16 kap 6 f— h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS skyldighet att 
kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (WO), kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som ej verkställts 
inom tre månader från dagen för beslut. Rapporten ska ange vilka typer av bistånd besluten 
gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Det senaste kvartalet var det totalt 79 SoL- och LSS-beslut som inte verkställdes inom tre 
månader, 26 kvinnor och 53 män. Fördelningen icke verkställda beslut inom respektive 
lagrum uppgår till 27 SoL-beslut respektive 53 LSS,-beslut. Inom SoL är det företrädesvis 
kontaktperson som ej verkställts och inom LSS, bostad med särskild service. 

De främsta anledningarna till att besluten om bostad med särskild service enligt LSS inte 
verkställts är: 

att den enskilde tackat nej till erbjudanden 
vill bo närmare stadskärnan 
är inte redo att flytta 

Totalt har nämnden utbetalat 555 tkr i särskild avgift under 2015. Det är främst inom bostad 
med särskild service som de särskilda avgifterna uppstått. Förvaltningen kommer att fortsätta 
arbetet med att utveckla rutiner i syfte att minimera kostnaderna för särskild avgift. 

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Förvaltningen har upprättat föreliggande rapport inklusive bilagor. Nämnden föreslås 
godkänna föreliggande rapport samt expediera dessa till kommunstyrelsen för beredning till 
kommunfullmäktige. 

Omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 

-s 


	Page 1
	Page 2

