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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-04-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 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 4 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet på grund av Covid- 19. Socialförvaltningen rapporterar även 
1 icke verkställt beslut gällande särskilt boende och 1 icke verkställt beslut gällande barn och 
ungdom i form av kontaktfamilj.

LSS
Socialförvaltningen har 4 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 4 (biträde av
kontaktperson), 6 (korttidsvistelse utanför det egna hemmet) och 7 (korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov) 
LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020.

Beslutsunderlag
 §53 KS AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-25, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 

2020
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2020



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 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 4 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet på grund av Covid- 19. Socialförvaltningen rapporterar även 
1 icke verkställt beslut gällande särskilt boende och 1 icke verkställt beslut gällande barn och 
ungdom i form av kontaktfamilj.

LSS
Socialförvaltningen har 4 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 4 (biträde av
kontaktperson), 6 (korttidsvistelse utanför det egna hemmet) och 7 (korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov) 
LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-25, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 

2020
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2020



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-02-25

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

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Rapport icke verkställda beslut SoL och 
LSS kvartal 4, 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
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 4 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020. Samtliga 
beslut gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till 
följd av beslut om stängning av dagverksamhet på grund av Covid- 19. 
Socialförvaltningen rapporterar även 1 icke verkställt beslut gällande särskilt boende 
och 1 icke verkställt beslut gällande barn och ungdom i form av kontaktfamilj.

LSS 
Socialförvaltningen har 4 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 4 (biträde av
kontaktperson), 6 (korttidsvistelse utanför det egna hemmet) och 7 (korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov) LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde 
kvartalet 2020.

Mikael Carlgren Fanny Lundqvist
Kanslichef Kommunsekreterare



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 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 4 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet på grund av Covid- 19. Socialförvaltningen rapporterar även 
1 icke verkställt beslut gällande särskilt boende och 1 icke verkställt beslut gällande barn och 
ungdom i form av kontaktfamilj.

LSS
Socialförvaltningen har 4 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 4 (biträde av 
kontaktperson), 6 (korttidsvistelse utanför det egna hemmet) och 7 (korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov) 
LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020.

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

13 / 28

Comfact Signature Referensnummer: 11790SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 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 4 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet på grund av Covid- 19. Socialförvaltningen rapporterar även 
1 icke verkställt beslut gällande särskilt boende och 1 icke verkställt beslut gällande barn och 
ungdom.

LSS
Socialförvaltningen har 4 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 7 och 9 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020.

Yrkanden

Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på 
yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 4



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALFÖRVALTNING 2021-01-15

DNR SN 2020.025 
SOFIA MOSSBERG SID 1/2
VERKSAMHETSUTVECKLARE 
  
SOFIA.MOSSBERG@VALLENTUNA.SE  

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Rapport icke verkställda beslut SoL och 
LSS kvartal 4 2020

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

Sammanfattning av ärendet
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 4 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020. Samtliga 
beslut gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till 
följd av beslut om stängning av dagverksamhet på grund av Covid- 19. 
Socialförvaltningen rapporterar även 1 icke verkställt beslut gällande särskilt boende 
och 1 icke verkställt beslut gällande barn och ungdom i form av kontaktfamilj. 

LSS
Socialförvaltningen har 4 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 4 (biträde av 
kontaktperson), 6 (korttidsvistelse utanför det egna hemmet) och 7 (korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov) LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde 
kvartalet 2020.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALFÖRVALTNING 2021-01-15

DNR SN 2020.025 
SID 2/2

Konsekvenser för barn
Att inhämta barn och ungdomars synpunkter bedöms inte vara relevant i detta 
sammanhang.

Ann-sophie Holgersson Sofia Mossberg
Avdelningschef myndighet Verksamhetsutvecklare



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 4 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

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

200915 M Kontaktfamilj Den 19/11 tackade 
den tilltänkta 
kontaktfamiljen nej 
till uppdragen pga 
privata skäl som 
hastigt uppkommit.

Den 3/12 tackade 
vårdnadshavare nej 
till ny tilltänkt 
kontaktfamilj. 

Socialnämnden har 
efter att den första 
kontaktfamiljen 
tackade nej till 
uppdraget 
rekryterat 
ytterligare en 
kontaktfamilj som 
bedöms vara 
lämplig för 
uppdraget.

Barnets behov 
tillgodoses genom att 
vårdnadshavaren 
erhåller 
öppenvårdsinsatser i 
form av samtal samt 
boendestöd i syfte att 
få en bättre struktur i 
vardagen.

Samtal förs med 
vårdnadshavare 
efter att denne 
tackat nej till 
tilltänkt 
kontaktfamilj för 
att diskutera om 
det är rätt 
insats. 



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 4 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?

Åtgärder som 
kommer att vidtas

200514 K Särskilt boende Kund blivit 
erbjuden plats 
men tackat nej

Kund blivit 
erbjuden plats 
men tackat nej

Hemtjänst Kunden önskar flytta 
enligt 
länsöverenskommelsen 
till Stockholm. 

Kunden har enligt 
anhöriga tackat nej 3 
gånger till erbjudande 
på önskade boenden 
på grund av Covid -19.
Kunden står kvar i kö 
och behåller sitt 
ködatum.

201027 K Dagverksamhet Kund har ej 
påbörjat 
verksamhet i 
väntan på 
plats

Väntan på plats, 
då det var 
begränsad 
verksamhet på 
Östanbo pga 
smittorisk. Sen 
stängdes 
verksamheten 
helt 13/11 pga 
Covid19.

Verksamheten 
stängd

Kund info om att 
det var kö till 
verksamheten. 
Ingen önskan om 
annat stöd



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 4 2020

SOCIALFÖRVALTNINGEN

18686 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000

WWW.VALLENTUNA.SE

201103 M Dagverksamhet Kund har ej 
påbörjat 
verksamhet i 
väntan på 
plats

Väntan på plats, 
då det var 
begränsad 
verksamhet på 
Östanbo pga 
smittorisk. Sen 
stängdes 
verksamheten 
helt 13/11 pga 
Covid19.

Verksamheten 
stängd.

Kund info om att 
det var kö till 
verksamheten. 
Ingen önskan om 
annat stöd. Maa 
rädsla för 
smittorisk 
Covid19.

201005 M Dagverksamhet 201113 Väntan på plats, 
då det var 
begränsad 
verksamhet på 
Östanbo pga 
smittorisk. Sen 
stängdes 
verksamheten 
helt 13/11 pga 
Covid19.

Verksamheten 
stängd

Kund info om att 
det var kö till 
verksamheten. 
Ingen önskan om 
annat stöd. Kund 
ansökt om SÄBO.

201016 M Dagverksamhet Kund har ej 
påbörjat 
verksamhet i 
väntan på 
plats

Väntan på plats, 
då det var 
begränsad 
verksamhet på 
Östanbo pga 
smittorisk. Sen 
stängdes 
verksamheten 
helt 13/11 pga 
Covid19.

Verksamheten 
stängd

Kund info om att 
det var kö till 
verksamheten. 
Ingen önskan om 
annat stöd.



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 4 2020

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?

Åtgärder som 
kommer att 
vidtas

200817 M 9 § 6 
LSS

Har inte kunnat påbörja 
insatsen på grund av 
covid-19. Beslutet har 
löpt ut och ny ansökan 
har ej gjorts.

Erbjudit möjlighet att 
träffa olika 
verksamheter men 
personen har inte 
velat på grund av 
smittorisk.

Personen har fritids 
enligt 9 § 7 LSS 
sedan tidigare.

Återkommer när 
Covid-19 inte 
längre är ett 
hinder för 
verkställighet

200825 M 9 § 7 
LSS

Har inte fått till ett 
första möte med vald 
verksamhet av olika 
skäl. Flera möten har 
bokats och fortsatta 
försök pågår.

Flera möten är bokade 
under hösten.

Har avlösarservice 
enligt 9 § 5 LSS 
sedan tidigare.

Vald 
verksamhet 
arbetar med att 
få till ett möte.

200721 K 9 § 4 
LSS

Inte hittat en bra 
kontaktperson som 
matchar personen.
Beslutet verkställdes 30 
november 2021

Beslutet är 
verkställt.

200925 M 9 § 4 
LSS

Ej lyckats hitta en 
lämplig kontaktperson.

Sökt flera 
kontaktpersoner.

Fått stöd via 
boendestöd under 
tiden.

Fortsatt dialog 
huruvida 
personen ska ha 
insatsen samt 
vad som krävs 
hos 
kontaktpersonen 
för att passa.



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 4 2020

SOCIALFÖRVALTNINGEN

18686 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000

WWW.VALLENTUNA.SE
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