
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-04-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65
Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2019 (KS 
2019.237)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även
avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen 
för avbrottet.

Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige.
Rapportering ska ske en gång per kvartal.

SoL
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019.

LSS
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9
§ punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 
2019.

Beslutsunderlag
 §35  Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2019
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-04, Rapportering av icke verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen kvartal 2 2019
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35
Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2019 (KS 
2019.237)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även
avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen 
för avbrottet.

Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige.
Rapportering ska ske en gång per kvartal.

SoL
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019.

LSS
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9
§ punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 
2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-04, Rapportering av icke verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen kvartal 2 2019
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-03-04

DNR KS 2019.237 
JOHANNA ATTLERUD SID 1/2
NÄMNDSEKRETERARE 
  
JOHANNA.ATTLERUD@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Rapportering av icke verkställda beslut 
SoL och LSS kvartal 2, 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om 
beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. 

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande 
beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även
avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader 
från dagen för avbrottet. 

Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige.
Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

SoL 
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019. 

LSS
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9
§ punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra 
kvartalet 2019.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-03-04, Rapportering av icke verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen kvartal 2, 2019
2. Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-03-04

DNR KS 2019.237 
SID 2/2

______________________

Ska expedieras till
Akten
Revisorerna



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2019-10-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019. (SN 2019.068)

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige och 
revisorerna.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Socialförvaltningen rapporterar till 
Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte 
har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även 
avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen 
för avbrottet. Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal. SoL Socialförvaltningen har fyra (4) icke 
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
för andra kvartalet 2019. LSS Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 
§ punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 
2019.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämnden godkänner rapporten och 
överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §105 SN AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019.
2. Tjänsteskrivelse, 190913, ej verkställda beslut kvartal 2
3. Icke verkställda belut SOL och LSS. kvartal 2

Expedieras till 
Kommunfullmäktige, Revisorerna

13ProSale Signing Referensnummer: 3818SE
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019. (SN 2019.068)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar 
den till kommunfullmäktige och revisorerna.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Socialförvaltningen rapporterar till 
Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte 
har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även 
avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen 
för avbrottet. Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal. SoL Socialförvaltningen har fyra (4) icke 
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
för andra kvartalet 2019. LSS Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 
§ punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 
2019.

Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige och 
revisorerna.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson, ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 190913, ej verkställda beslut kvartal 2
2. Icke verkställda belut SOL och LSS. kvartal 2

Expedieras till 
Kommunfullmäktige, Revisorerna
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FÖRVALTNING 2019-09-13

DNR SN 2019.068 
SOFIA MOSSBERG SID 1/2
 
  
SOFIA.MOSSBERG@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Rapport icke verkställda beslut SoL och 
LSS kvartal 2 2019.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige
och revisorerna.

Ärendet i korthet
Klicka här för att skriva en sammanfattning.

Bakgrund
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om
beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande
beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om
beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige.
Rapportering ska ske en gång per kvartal.

SoL

Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019.

LSS

Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS 
att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019.
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FÖRVALTING 2019-09-13

DNR SN 2019.068 
SID 2/2

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2019-09-04, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS
kvartal 2 2019.
2. Bilaga – Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 2 2019 

 

 

 

 

MYNDIGHETSVADELNINGEN 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

 

  

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN  

18686 VALLENTUNA 

TFN: 08-58785000 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Rapport icke verkställda beslut SoL vuxen 
 

Datum 
för 
beslut 

 

Kön Typ av bistånd Datum för 
ev. avbrott  
i  
verkställigheten 

Skäl till att beslutet ej 
verkställts 

Åtgärder som har 
vidtagits för att 
verkställa beslutet 

Hur har individens 
behov tillgodosetts 
med annat stöd i 
avvaktan på att beslut 
verkställs?  

2018-
06-15 

 

K Träningslägenhet  Saknar lämplig ledig bostad Översyn gällande 
befintliga lägenheter och 
om lägenhet behöver 
köpas för att kunna 
hyras ut till individen 

Personen har blivit 
beviljad jourlägenhet i 
väntan på lägenhet 
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Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 2 2019 

 

 

 

 

MYNDIGHETSVADELNINGEN 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

 

  

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN  

18686 VALLENTUNA 

TFN: 08-58785000 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

 
 

Rapport icke verkställda beslut SoL barn och ungdom  
(inga att rapportera) 

 
 
Datum 
för 
beslut 

 

 
 

Kön 

 
 

Typ av 
bistånd 

Datum för 
ev avbrott  
i  
verkställighet 

 
Skäl till att beslutet ej 

verkställds 

 
Åtgärder som har 
vidtagits för att 
verkställa beslutet 

Hur har individens 
behov tillgodosetts med 
annat stöd i avvaktan 
på att beslut verkställs? 
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Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 2 2019 

 

 

 

 

MYNDIGHETSVADELNINGEN 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

 

  

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN  

18686 VALLENTUNA 

TFN: 08-58785000 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Rapport icke verkställda beslut SoL äldre 
 

 
Datum 
för 
beslut 

 

 
 

Kön 

 
 

Typ av 
bistånd 

Datum för 
ev avbrott  
i  
verkställighet 

 
Skäl till att beslutet ej 

verkställds 

 
Åtgärder som har 
vidtagits för att 
verkställa beslutet 

 
Hur har individens behov 
tillgodosetts med annat 
stöd i avvaktan på att 
beslut verkställs? 

2019-
05-28 

K Växelvård 
Demens 

 Saknar lämplig ledig plats att 
erbjuda 

Kommer efter samråd med 
anhöriga att köpa en 
växelvårdsplats utanför 
kommunen i avvaktan på 
ledig plats i Vallentuna.  

Erbjudits utökad hemtjänst i 
avvaktan på verkställighet 
men tackat nej 

2019-
05-14 

 
 
 
 
 

K Särskilt 
boende 

Ej verkställt 
inom tre 
månader 

Saknar lämplig ledig plats att 
erbjuda 

Kunden bor på ett 
serviceboende i Ludvika. 
Har valt att avvakta på en 
ledig permanent bostad i 
Vallentuna. Har erbjudits 
plats på korttidsboende i 
Vallentuna i avvaktan på 
ledig plats men tackat nej. 

Bor på ett serviceboende 
med hjälp av hemtjänst 

2019-
05-13 

 
 
 
 

M Särskilt 
boende 

Ej verkställt 
inom tre 
månader 

Saknar lämplig ledig plats att 
erbjuda 

Kunden kräver specifik 
kunskap hos personalen och 
kan inte bo på vilket 
boende som helst. Har en 
plats på 
korttidsboende/externt där 
kunskapen hos personalen 
finns under tiden som han 
väntar på permanent 
placering. Behöver ett 
boende med försvårad 
utgång. 

Korttidsboende 

9



Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 2 2019 

 

 

 

 

MYNDIGHETSVADELNINGEN 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

 

  

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN  

18686 VALLENTUNA 

TFN: 08-58785000 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

 

Rapport icke verkställda beslut LSS 
 
Datum 
för 
beslut 

 

 
 

Kön 

 
 

Typ av bistånd 

Datum för 
ev avbrott  
i  
verkställighet 

 
Skäl till att beslutet ej 

verkställds 

 
Åtgärder som har 
vidtagits för att 
verkställa beslutet 

 
Hur har individens 
behov tillgodosetts med 
annat stöd i avvaktan på 
att beslut verkställs? 

2019-
01-29 

K Boende enligt 
9§9 LSS 

 Saknar lediga bostäder att 
erbjuda 

Personen har blivit 
erbjuden plats 190626 i 
Vallentuna, i egen regi, 
efter att plats blev ledig.  

Har 9 § 10 LSS och bor 
hemma för tillfället. 

2018-
12-20 

M Korttidsvistelse 
enligt 9 § 6 
LSS 

2019-01-01 Kräver specifik inskolning, 
verksamheter tackar nej till 
personen. 

Planering pågår med 
utförare. Ska börja i 
augusti 2019 

 

2018-
07-31 

M Korttidsvistelse 
enligt 9 § 7 
LSS 

 Kräver specifik inskolning, 
verksamheter tackar nej till 
personen. 

Planering pågår med 
utförare. Ska börja i 
augusti 2019 

 

2017-
04-25 

M Boende enligt 
9 § 9 LSS 

 Tackar nej till erbjudanden. 
 

Fortsätter erbjuda 
boende. 

Har utökad korttidsvistelse 
och ledsagning under 
väntetiden. 
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