
Rapport icke verkställda beslut 
SoL och LSS kvartal 1, 2021

11

KS 2021.187



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-09-20

Referensnummer för signaturer:

§ 141
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2021 (KS 
2021.187)
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 tjugofem (25) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021. Ett beslut inom 
barn och familj och resterande inom området äldreomsorg

LSS
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021.

Beslutsunderlag
 §105 KS AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-27, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 

2021
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01

Referensnummer för signaturer:

§ 105
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2021 (KS 
2021.187)
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 tjugofem (25) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021. Ett beslut inom 
barn och familj och resterande inom området äldreomsorg

LSS
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-27, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 

2021
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-05-27

DNR KS 2021.187 
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 1, 2021

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 tjugofem (25) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021. Ett beslut 
inom barn och familj och resterande inom området äldreomsorg

LSS 
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS 
att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021.

Mikael Carlgren Fanny Lundqvist
Kanslichef Kommunsekreterare

Expedieras till:
Akten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-05-25

Referensnummer för signaturer:

§ 63
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021 (SN 2021.076)
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 tjugofem (25) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021. Ett beslut inom 
barn och familj och resterande inom området äldreomsorg.

LSS

Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021.

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.

Beslutsunderlag
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 1
 Icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021
 §53 SN AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2021-05-25

Referensnummer för signaturer:



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALFÖRVALTNING 2021-04-19

DNR SN 2021.076 
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 1 2021
Klicka här för att skriva underrubrik
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner 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 tjugofem (25) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021. Ett beslut 
inom barn och familj och resterande inom området äldreomsorg. 

LSS 

Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS 
att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALFÖRVALTNING 2021-04-19

DNR SN 2021.076 
SID 2/2

Ann-Sophie Holgersson                 Sofia Mossberg

Avdelningschef Myndighet Verksamhetsutvecklare



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 1 2021

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? 

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

201208 K Kontaktfamilj 210315 Kontaktfamilj 
meddelar att de pga 
personliga skäl 
behöver skjuta på 
uppstartsmötet.

Ett nytt 
uppstartsmöte 
planeras att hållas 
i mitten av april 
2021

Flickan är 
familjehemsplacerad 
och har sina behov 
tillgodosedda.

Boka in ett nytt 
uppstartsmöte  



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 1 2021

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 
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 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

190405 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

190827 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

190327 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

191011 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

200514 K Särskilt Boende Kund vill 
invänta 
vaccinering av 
Covid19. Tackat 
nej till 

Tackat nej till 
erbjudande. Står kvar 
i kön



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 1 2021

SOCIALFÖRVALTNINGEN

18686 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000

WWW.VALLENTUNA.SE

200918 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

200311 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

Inflytt SÄBO 
2021-04-06

181015 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

erbjudande
201027 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 

stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

190724 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

191101 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 1 2021

SOCIALFÖRVALTNINGEN

18686 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000

WWW.VALLENTUNA.SE

201005 M Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

200219 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

180423 M Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

191215 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

201007 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

201005 M Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid 19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

161212 M Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

201116 K Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamheten 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 1 2021

SOCIALFÖRVALTNINGEN

18686 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000

WWW.VALLENTUNA.SE

201103 M Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamheten 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

201016 M Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamheten 
stängd pga 
Covid19

Bev växelvård 210218

180627 M Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

190909 M Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

Inflytt SÄBO 
210111

200918 M Dagverksamhet 2020-11-13 Verksamhet 
stängd pga 
Covid19

Ja genom uppföljning 
av insats. Kund 
erbjudits utökad 
hemtjänst

Inflytt SÄBO 
210209



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 1 2021

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 
verkställigh
et

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

201123 M 9§10 LSS
Daglig 
verksam
het

Finns inga lediga 
platser där personen 
bor. 

Sökt plats på dagliga 
verksamheter i 
området där kund bor, 
extern placering, men 
finns inget ledigt. 
Ställt personen i kö.

Bor på boende enligt 
9 § 9 LSS. Bor på 
gruppboende och får 
behov tillgodosedda 
genom boendet.

Fortsätta söka 
plats.

201130 K 9§10 LSS
Daglig 
verksam
het

Har valt verksamhet 
sedan ändrat sig. Valde 
sedan en verksamhet 
som inte kunde ta emot 
på grund av rådande 
pandemi

Personen har fått 
information om vilka 
valbara verksamheter 
som finns.

Kommer börja 
på vald 
verksamhet så 
snart pandemin 
tillåter.

201230 M 9§6 LSS
Korttidsvi
stelse

Personen har inte valt 
någon verksamhet 
enligt LOV. Vill ha plats 
utanför LOV trots att 
inga skäl för detta 
föreligger.

Har fått information 
om möjliga 
verksamheter som kan 
ta emot och där 
personens behov 
bedöms kunna 
tillgodoses. Personen 
har fått informationen 
flertal tillfällen.

Personen är beviljad 
kontaktperson via 
barn- och familj samt 
via LSS.

Personens 
beslut är nu 
verkställt.

201016 M 9§9 LSS
Bostad 
med 
särskild 
service

Personen tackar nej till 
erbjudet boende.

Personen har fått flera 
erbjudanden, 
möjlighet till 
studiebesök. Personen 
har fått avslag på 

Personen är beviljad 
personlig assistans 
och får sina behov 
tillgodosedda genom 
denna insats.

Avvakta beslut 
från 
Förvaltningsrätt
en och fortsätta 
erbjuda ledigt 



MYNDIGHETSVADELNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

Rapport icke verkställda beslut 
kvartal 1 2021

SOCIALFÖRVALTNINGEN

18686 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000

WWW.VALLENTUNA.SE

specifik verkställighet 
och har nu överklagat 
beslutet.

boende som 
bedöms kunna 
tillgodose 
personens 
behov.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-11

Referensnummer för signaturer:

§ 53
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021 (SN 2021.076)
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 tjugofem (25) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021. Ett beslut inom 
barn och familj och resterande inom området äldreomsorg.

LSS

Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021.

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
 Rapport icke verkställda beslut kvartal 1
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