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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 189
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2020 (KS 
2020.178)

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 15 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet från 2020-03-19- 2020-09-30 på grund av Covid- 19. 
Socialförvaltningen rapporterar även 2 icke verkställda beslut gällande särskilt boende.

LSS
Socialförvaltningen har 2 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 7 och 9 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 §115  Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-17,
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2020 (KS 
2020.178)

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 15 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet från 2020-03-19- 2020-09-30 på grund av Covid- 19. 
Socialförvaltningen rapporterar även 2 icke verkställda beslut gällande särskilt boende.

LSS
Socialförvaltningen har 2 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 7 och 9 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-17,
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-17

DNR KS 2020.178 
FANNY LUNDQVIST SID 1/2
 
  
FANNY.LUNDQVIST@VALLENTUNA.SE  KOMMUNFULLMÄKTIGE

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, 2020

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 15 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020. Samtliga 
beslut gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till 
följd av beslut om stängning av dagverksamhet från 2020-03-19- 2020-09-30 på 
grund av Covid- 19. Socialförvaltningen rapporterar även 2 icke verkställda beslut 
gällande särskilt boende.

LSS
Socialförvaltningen har 2 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 7 och 9 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-09-17, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS 

kvartal 2, 2020
2. Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2020

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef
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2020-09-17
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______________________

Ska expedieras till
Akten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020 (SN 2020.025)

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna 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 15 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet från 2020-03-19- 2020-09-30 på grund av Covid- 19. 
Socialförvaltningen rapporterar även 2 icke verkställda beslut gällande särskilt boende.

LSS
Socialförvaltningen har 2 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 7 och 9 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden  beslutar enligt det.

Beslutsunderlag



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 §62 SN AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 2
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 2. ny version
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020 (SN 2020.025)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden  beslutar att godkänna 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 15 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet från 2020-03-19- 2020-09-30 på grund av Covid- 19. 
Socialförvaltningen rapporterar även 2 icke verkställda beslut gällande särskilt boende.

LSS
Socialförvaltningen har 2 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 7 och 9 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 2



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Rapport icke verkställda beslut kvartal 2. ny version



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-06

DNR SN 2020.025 
ANN-SOPHIE HOLGERSSON SID 1/2
AVDELNINGSCHEF 
  
ANN-SOPHIE.HOLGERSSON@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 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämnar den till 
kommunfullmäktige och revisorerna

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 15 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020. Samtliga 
beslut gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till 
följd av beslut om stängning av dagverksamhet från 2020-03-19- 2020-09-30 på 
grund av Covid- 19. Socialförvaltningen rapporterar även 2 icke verkställda beslut 
gällande särskilt boende. 

LSS
Socialförvaltningen har 2 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 7 och 9 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-08-06 , Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS
kvartal 2 2020.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-08-06

DNR SN 2020.025 
SID 2/2

2. Bilaga – Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020.

 Ann-Sophie Holgersson
Avdelningschef myndighet

______________________

Ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Revisorerna



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 2 2020

SOCIALFÖRVALTNINGEN

18686 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000

WWW.VALLENTUNA.SE

Rapport icke verkställda beslut SoL vuxen (inga att rapportera)
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? 

Åtgärder som 
kommer att 
vidtas

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

Åtgärder som 
kommer att 
vidtas

Rapport icke verkställda beslut SoL äldre
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? 

Åtgärder som 
kommer att 
vidtas

191015 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19. 

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Beslut om stängd 
verksamhet 
t.o.m. 2020-09-
30. En risk- och 
konsekvensanalys 
görs om fortsatt 
stängning är 



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 2 2020

SOCIALFÖRVALTNINGEN

18686 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000

WWW.VALLENTUNA.SE

aktuellt beroende 
på spridningen av 
Covid-19. 

180319 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

190405 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

190827
K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 

stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

190327 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

151217 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

191025 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

191011 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

200130 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 

Se ovan 
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Covid19 utökad hemtjänst

191024 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

190724 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

190221 M Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

191112 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

190225 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 

191101 K Dagverksamhet 2020-03-19 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning av 
insats. Kund erbjudits 
utökad hemtjänst

Se ovan 
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200211 K Särskilt boende Kund har blivit 
erbjuden plats 
på boende 
men har 
tackat nej

Kund har 
blivit 
erbjuden 
plats men 
har tackat 
nej.

Hemtjänst Kommer att få 
nytt erbjudande 
när ledig plats 
finns.

200228 K Särskilt boende Kund har blivit 
erbjuden plats 
på boende 
men tackat nej

Kund har 
blivit 
erbjuden 
plats men 
tackat nej.

Ansöker enligt 
Länsöverenskommelsen. 
Har pågående 
hemtjänstinsats i 
hemkommunen. 

Kommer att få 
nytt erbjudande 
när plats finns. 
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Rapport icke verkställda beslut LSS
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? 

Åtgärder som 
kommer att 
vidtas

2019-
12-19

M 9§7 
LSS

Kund har inte valt 
utförare enligt LOV. 
Kund valde 2020-05-
28 att avsäga sig 
insatsen.

Kunds 
vårdnadshavare har 
flertalet gånger 
uppmanats att välja 
utförare.

Kund har beviljade 
insatser 9§6 och 9§3 
LSS, samt att 
föräldrar finns i 
hemmet efter skoltid.

Insatsen är 
avslutad varför 
inga åtgärder 
vidtas.

2020-
03-18

M 9§9 
LSS

Kund har tackat nej till 
tidigare erbjudande.

Kund tackar nej till 
erbjudande i 
kommunen 2020-
04-06 pga 
lägenheten ligger på 
markplan.

Kund tackar ja till 
nytt erbjudande 
inom kommunen 
2020-06-17, inflytt 
planerad 2020-07-
15.

Kund bor kvar hos 
föräldrar under tiden.

Kund flyttar in 
15/7.
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