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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 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 två (2) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2020. Ett beslut gäller 
vuxen och ett gäller äldre.

LSS
Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första 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.

Beslutsunderlag
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 Tjänsteskrivelse, 2020-06-22, icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2020
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2020
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Tjänsteskrivelse
Rapport icke verkställda beslut SoL och 
LSS kvartal 1, 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 två (2) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2020. Ett beslut 
gäller vuxen och ett gäller äldre.

LSS 
Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2020.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-06-22, icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 

2020
2. Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2020

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________
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Ska expedieras till
Akten.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2020 (SN 2020.025)

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 två (2) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2020. Ett beslut gäller 
vuxen och ett gäller äldre.

LSS

Socialförvaltningen har inga 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.

Beslutsunderlag

13 / 19



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-05-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 §47 SN AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2020
 Icke verkställd beslut SoL och LSS kvartal 1 2020
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 1
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Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2020 (SN 2020.025)

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 två (2) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2020. Ett beslut gäller 
vuxen och ett gäller äldre.

LSS

Socialförvaltningen har inga 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.

Beslutsunderlag
 Icke verkställd beslut SoL och LSS kvartal 1 2020
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Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Rapport icke verkställda beslut kvartal 1
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SOFIA MOSSBERG SID 1/2
VERKSAMHETSUTVECKLARE 
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TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
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Tjänsteskrivelse

Rapport icke verkställda beslut SoL och 
LSS kvartal 1 2020

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 två (2) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2020. Ett beslut 
gäller vuxen och ett gäller äldre.

LSS

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

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-04-20, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS
kvartal 1 2020.
2. Bilaga – Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2020



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALFÖRVALTNING 2020-04-20
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Ann-Sophie Holgersson
 Avdelningschef

______________________

Ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Revisorerna



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 1 2020

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? 

Nästa steg 
för att 
verkställa 
beslutet

180615 K Träningslägenhet Ej tillgänglig 3rok, 
står i kö

Samverkan med 
SBF. Påtalat 
behov av 3rok 
återigen. Enligt 
info ska tänkt 
lägenhet 
renoveras först.

Familjen bor i 
jourlägenhet och 
har boendestöd

Få klartecken 
om att 
renovering är 
klar och flytt 
kan göras.

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 verkställts

Åtgärder som 
har vidtagits för 
att verkställa 
beslutet

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

Nästa steg för 
att verkställa 
beslutet



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 1 2020

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?

Nästa steg för att 
verkställa beslutet

2019-
11-26

M Särskilt 
boende

Den enskilde har tackat 
nej till erbjuden plats i 
Vallentuna, innan 3 
månader. Ansökte efter 
erbjudande om 
placering enligt 
länsöverenskommelsen.

Bor på ett 
boende med 
beviljat bistånd 
från 
Vuxenenheten 
SF som sedan 
överfördes till 
äldreomsorgen 
2020-03-01.

Ja genom annan 
placering/Ljungbacken.

Placering på ett boende 
enligt 
länsöverenskommelsen. 
Verkställt 2020-03-20.

Rapport icke verkställda beslut LSS (inga att rapportera)
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?

Nästa steg för 
att verkställa 
beslutet
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