
Rapport icke verkställda beslut 
SoL och LSS kvartal 4, 2019

18

KS 2019.237
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 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 åtta (3) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2019. 1 av dessa 3 beslut 
gäller barn och unga och resterande äldre.

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

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

socialtjänstlagen kvartal 4
 Socialnämnden, Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 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

Rapport icke verkställda beslut SoL och 
LSS kvartal 4, 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 åtta (3) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2019. 1 av dessa 3 
beslut gäller barn och unga och resterande äldre.

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

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2019
2. Socialnämnden, §102 Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS 

kvartal 4 2019

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

______________________



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-03-04
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SID 2/2

Ska expedieras till
Akten
Revisorerna



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19
Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 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 åtta (3) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019. 1 av dessa 3 beslut 
gäller barn och unga och resterande äldre.

LSS

Socialförvaltningen har två (2) 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 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.

3 / 7



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-02-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §5 SN AU Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2019

Expedieras till 
Kommunfullmäktige, Revisorerna

Paragrafen är justerad
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Rapportering av icke 
verkställda beslut SoL och LSS 

kvartal 4 2019

§19

SN 2019.068
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5
Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 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 åtta (3) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019. 1 av dessa 3 beslut 
gäller barn och unga och resterande äldre.

LSS

Socialförvaltningen har två (2) 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 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.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-04
 Rapport icke verkställda beslut IVO kvartal 4

Expedieras till 
Kommunfullmäktige, Revisorerna
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALFÖRVALTNINGEN 2020-02-04

DNR SN 2019.068 
SOFIA MOSSBERG SID 1/2
VERKSAMHETSUTVECKLARE
  
  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 4 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner 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 åtta (3) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019. 1 av dessa 3 
beslut gäller barn och unga och resterande äldre.

LSS

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



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-02-04

DNR SN 2019.068 
SID 2/2

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2019-02-04 
2. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2019

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Kommunfullmäktige, Revisorerna



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 4 2019

SOCIALFÖRVALTNINGEN

18686 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000

WWW.VALLENTUNA.SE

Rapport icke verkställda beslut SoL vuxen (inga beslut 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? 

Rapport icke verkställda beslut SoL barn och ungdom

Datum 
för
beslut

Kön Typ av 
bistånd

Datum för
ev avbrott 
i 
verkställighet

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?

190605 F Kontaktfamilj Vårdnadshavare har avbokat 
uppstartsmöte med tilltänkt 
kontaktfamilj 191216.

Försök har gjorts av 
enheten att nå 
vårdnadshavare för att 
boka en ny tid men de 
har ej lyckats. 

Bedömning har gjorts att 
det ej finns behov av 
andra insatser i avvaktan 
på verkställighet.



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 4 2019

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 
verkställts

Åtgärder som har 
vidtagits för att 
verkställa beslutet

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

190718 K Särskilt 
boende

Kund har tackat nej till 
erbjudande.

Erbjuden plats på Villa 
Solhem Spånga 191001, 
tackat nej den 191003
Erbjuden ny plats 191016 
och flyttade in 191025

Dagverksamhet 2 dagar per 
vecka samt hemtjänst dag 
och kväll.

190712 M Särskilt 
boende

Ej verkställd på grund av 
platsbrist.

Erbjuden plats den 191023 
och tackat ja 191023, 
Flyttade in 191104

Ansökan från annan 
kommun/Södertälje. 
Hemtjänst dag och kväll samt 
hjälp från anhörig/son övrig 
tid.



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 4 2019

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 
verkställts

Åtgärder som har 
vidtagits för att 
verkställa beslutet

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

190626 K Daglig 
verksamhet

Placerades utanför 
kommunen 7/11 2019, har 
inte själv velat påbörja 
insatsen förrän bott in sig.

Inga åtgärder, inväntar 
kunds önskemål om start. 

Nej

190614 K Bostad 
med 
särskild 
service

Den enskilde har tackat nej 
till erbjudanden. 

Erbjöds boende 190909 i 
egen regi Vallentuna, 
tackade nej 190920.
Erbjöds boende 191013 i 
egen regi Vallentuna, 
tackade nej 191115.
Erbjöds boende 200113, 
tackade nej 200123.

Beviljad daglig verksamhet 
och korttidsvistelse med 
omfattningen 55 dygn/år.
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