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Socialnämndens rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 
28 f-g §§, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt 9 § LSS. Rapportering per den 31 december 2019. 

KönBeslut 
nr.

Datum för 
beslut

Antal 
kalender-
dagar 
sedan 
beslut

Typ av bistånd Kommentar
M K

37243 2016-08-23 1226 Vård- och omsorgs-
boende gruppboende

Erbjuden:
 Attundagården 2017-03-22 tackar nej
 Attundagården  2017-09-27 har inte återkommit med 

svar
 Enhagsslingan 2018-04-18 tackar nej. 
 Attundagården 2018-09-21 tackar nej.
 Attundagården 2018-12-27 tackar nej.
 Årstabergshemmet i Årsta 2019-03-29 inget svar.
 Attundagården 2019-06-25 tackar nej.
 Sökt personen 2019-09-26,2019-09-27 och 2019-09-30 

inget svar eller återkoppling.
 Lillsjö badväg i Upplands bro 2019-09-30 tackar nej.
 Lillsjö badväg i Upplands bro 2019-12-09 tackar nej.

Sökande från annan kommun. Har framfört önskemål om 
specifikt boende.
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40895 2016-09-16 1202 Vård- och omsorgs-

boende gruppboende
Erbjuden:

 Vardaga Rotsunda strand i Sollentuna 2016-12-21 
tackar nej.

 Enhagsslingan 2017-02-22 tackar nej
 Attundagården 2017-02-24 tackar nej
 Enhagsslingan 2018-04-18 tackar nej. 
 Attundagården 2018-09-25 tackar nej.
 Rotsunda strand i Sollentuna 2018-12-14 tackar nej.
 Långbroberg i Älvsjö 2019-03-13 tackar nej.
 Attundagården 2019-06-26 tackar nej.
 Lillsjö badväg i Upplands bro 2019-09-26 tackar nej.
 Lillsjö badväg i Upplands bro 2019-12-05 tackar nej.

Har inte önskar flytta vid senaste erbjudande, vill inte återta 
ansökan.

X

54759 2017-08-08
(2018-05-21)

784 (590 
sen 
hemflytt)

Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden
 Flyttade till Allégården 2017-08-15. 
 Flyttade hem till egen bostad 2018-05-21. Vill inte 

återta ansökan.
 Ångaren 2018-07-25 tackar nej.
 Tibblehemmet 2018-10-22 tackar nej.
 Tibblehemmet 2019-01-31 tackar nej.
 Ångaren 2019-04-10 tackar nej.
 Tibblehemmet 2019-07-25 tackar nej.
 Tibblehemmet 2019-10-16 tackar nej.

X
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69875 2018-09-28 460 Vård- och 

omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden:
 Attundagården 2018-09-28 tackar nej
 Muskötvägen Åkersberga 2018-12-18 tackar nej
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-01-08 tackar nej.
 Sökt personen 2019-03-20 inget svar eller återkoppling.
 Ekehöjden i Skärholmen 2019-04-16 tackar nej.
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-07-19 tackar nej.
 Siggebogården på Lidingö 2019-10-17 tackar nej.

Uppgett att flytt inte är aktuellt i dagsläget och vill inte återta 
ansökan.

X

71067 2018-11-07
(2019-02-19)

420 (316 
sedan 
hemflytt)

Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden:
 Tibblehemmet 2018-11-08 tackade ja. Ångrade sig och 

flyttade hem till egen bostad 2019-02-19. 
 Ångaren 2019-05-28 tackar nej.
 Dalahöjden i Stockholm tackar nej.
 Tibblehemmet 2019-11-13 tackar nej.

Uppgett att flytt inte är aktuellt i dagsläget och vill inte återta 
ansökan.

X

74855 2019-03-12 295 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden:
 Rotsundastran i Sollentuna 2019-04-01 tackar nej.
 Enhagsslingan 2019-04-18 tackar nej. 
 Ektorpsgården 2019-07-26 tackar nej.
 Attundagården 2019-10-25 tackar nej. 

X
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75006 2019-03-14 

(2019-05-02)
293  Vård- och 

omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden:
 Tackade ja och flyttade till Tibblehemmet 2019-03-18. 

Flyttade hem till egen bostad 2019-05-02.
 Dalahöjden i Stockholm 2019-08-20 tackar nej.
 Enhagsslinga 2019-10-18 tackar nej.

X

76068 2019-04-16 
(2019-07-31)

260 (154 
sedan 
hemflytt)

Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden:
 Tackade ja och flyttade till Niltorpsgården 2019-05-07.
 Flyttade hem till egen bostad 2019-07-31.
 Siggebogården på Lidingö 2019-10-31 tackar nej.

X

76973 2019-04-16 230 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden:
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-05-13 tackar nej.
 Attundagården 2019-05-13 tackar nej.
 Attundagården 2019-12-13 tackar nej. 

X

77788 2019-06-17 198 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-08-02 tackar nej.
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-10-28 tackar nej.

X

77901 2019-06-17 198 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboend

Erbjuden:
 Årstabergshemmet i Årsta 2019-06-17 tackar nej. 
 Lillsjö badväg i Upplands bro 2019-09-30 tackar nej.
 Lillsjö badväg i Upplands bro 2019-12-09 tackar nej.

Brukare vill ej flytta i dagsläget och vil lej återta ansökan.

X
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71471 2019-06-26 189 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Lillsjö badväg i Upplands bro 2019-09-19 tackar nej.
 Attundagården 2019-12-09 tackar nej.

Sökande från annan kommun.

X

79340 2019-08-07 147 Vård- och 
omsorgsboende 

Erbjuden:
 Tibblehemmet 2019-09-19 tackar nej.
 Höstfibblan 2019-10-10 tackar nej.

X

79228 2019-08-07 147 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende 

Erbjuden: 
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-08-26 tackar nej.
 Attundagården 2019-11-07 tackar nej.

X

79660 2019-08-20
(2019-09-14)

134 
(109 sedan 
hemflytt)

Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden: 
 Tackade ja och flyttade till Tibblehemmet 2019-08-22.
 Flyttade hem till egen bostad 2019-09-14.
 Ångaren 2019-12-18 tackar nej.

X

80028 2019-08-29 125 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Lillsjö badväg i Upplands bro 2019-08-29 tackar nej.
 Attundagården 2019-12-18 tackar nej. 

X

80042 2019-08-30 124 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Lillsjö badväg i Upplands bro 2019-09-27 tackar nej.
 Årstabergshemmet i Årsta 2019-12-10 tackar nej.

X

79677 2019-09-05 118 Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden: 
 Tibblehemmet 2019-11-25 tackar nej.

X
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80469 2019-09-18 105 Vård- och 

omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Siggebogården på Lidingö 2019-10-14 tackar nej. 
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-11-15 tackar nej. 

X

81024 2019-10-02 91 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Lillsjö badväg i Upplands bor 2019-11-08.

X

74698 2018-03-02 625 Biträde av 
kontaktperson enligt 9 
§ 4 LSS

Erbjuden:
 Den enskilde erbjöds 2018-05-25 erbjudits en manlig 

kontaktperson men tackat nej. 

 Erbjöds 2019-03-06 en manlig kontaktperson.

 Den enskilde föreslås boendestöd för socialsamvaro i 
avvaktan på verkställande av kontaktperson. Förslag på 
bistånd skickade till den enskilde följande datum: 2019-
04-29, 2019-05-31, 2019-07-05, 2019-08-01 samt 
2019-09-03. Sökande tackar nej till annan insats vid 
samtliga tillfällen.

 Föreslås ny kontaktperson 2019-09-06 enligt önskemål 
om kön. Den enskilde tackar nej 2019-09-09 till tilltänkt 
person. Den enskilde begär en yngre kontaktperson än 
den som kommunen hade att erbjuda.

 Föreslås ny kontaktperson 2019-11-15 och 2019-12-18.

X
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Önskar kvinnlig kontaktperson

74551 2019-05-22 244 Korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet enligt 
9 § 6 LSS 

Erbjuden: 
 God man har svårigheter med att välja utförare då det 

varit mycket som hänt kring brukaren som inneburit 
sjukhusvistelse. 

 Ansvarig handläggare har 2019-06-20, 2019-07-15 
samt 2019-10-01 påmint företrädare att de behöver 
välja utförare. Handläggare har informerat om ickevals 
alternativ både muntligt och skriftligt.

 Ansvarig handläggare skickar 2019-10-03 e-post till god 
man med aktuell information kring   
korttidsverksamheter som kan ta emot i dagsläget. God 
man svarar att hon skall kontakta dem. 

 Ansvarig handläggare kontaktar 2019-10-15 god man 
per telefon. God man informerar att hon talat med ett 
korttidsboende som uppgett att den enskilde passar 
bättre på en annan verksamhet. Utförarens skall se 
över om de kan finna annan alternativ placering. God 
man har vidare sökt andra korttidshem men inte fått tag 
i chefen där. 

 Den enskilde erbjuds 2019-11-15 plats på ett 
korttidsboende på ett boende utanför LOV.

X
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 Ansvarig handläggare har telefonkontakt med god man 

2019-11-22 som beskriver svårighet att välja utförare 
då det varit mycket som har hänt kring brukaren.

 Ansvarig handläggare skickar 2019-12-04 e-post till 
utföraren för att följa upp erbjudandet om 
korttidsvistelse. Utföraren har inte fått återkoppling från 
god man än.

 Ansvarig handläggare skickar 2019-12-18 e-post till god 
man och frågar hur det går med korttidsvistelsen, om 
de varit och besökt någon verksamhet än, men har 
ännu inte fått svar.

75675

76572

2019-05-02

2019-05-02

264

264

Daglig verksamhet 
enligt 9 § 10 LSS

Ledsagarservice enligt 
9 § 3 LSS 

Turbundna resor enligt 
4 kap. 1 § SoL

Erbjuden:
 Beslut om dagverksamhet, turbundna resor samt 

ledsagning tillsammans med information att den 
enskilde behöver välja utförare innan 2019-06-21 
skickas per post till den enskilde 2019-05-02.

 Den enskilde meddelar 2019-05-29 per e-post att 
studiebesök genomförts på en verksamhet och att den 
enskilde väljer denna verksamhet. Uppdrag skickas av 
ansvarig handläggare.

 Ansvarig handläggare följer upp val av utförare 
gällande insatsen ledsagarservice 2019-06-18. Den 
enskilde önskar stöd enligt ”icke-vals alternativ”. 

X
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Ansvarig handläggare skickar uppdrag till utförare. 
Samma dag följer ansvarig handläggare upp insatsen 
daglig verksamhet och får  information att insatsen inte 
verkställts. Den enskilde önskar avvakta uppstart.

 Den enskilde har på grund av knäskada ej startat 
insatserna. Erbjuds stöd i hemmet 2019-06-28 men 
avböjer detta. 

 Ansvarig handläggare följer upp angående knäskada 
och uppstart av insatser 2019-08-06, 2019-09-27 samt 
2019-11-06. Den enskilde önskar ej påbörja insatserna. 

 Under oktober månad 2019 har ansvarig handläggare 
kontakt med den enskilde flertalet gånger. Diskussion 
förs om andra insatser eventuellt kan passa bättre. 

 Möte med handläggare och den enskilde sker 2019-12-
12. Ansökan om boendestöd inkom. Erbjudande om 
uppstart av tidigare beviljade insatser kvarstår men den 
enskilde avböjer på grund av knäskadan. 

77127 2019-06-01 214 Vård- och 
omsorgsboende enligt 
4 kap. 1 § SoL

Erbjuden:
 Den enskilde har 2019-07-26 erbjudits en permanent 

bostad i form av vård- och omsorgsboende. Tackar nej. 
Den enskilde bor kvar i det egna hemmet och är 
beviljad bistånd i form av hemtjänstinsatser. Den 

X
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enskilde har under perioder varit inskriven för 
psykiatrisk heldygnsvård. 

 Den enskilde har 2020-01-02, genom god man, 
återtagit sin ansökan om bistånd i form av särskilt 
boende.

75489 2019-07-05 189 Bostad med särskild 
service för vuxna enligt 
9 § 9 LSS

Erbjuden:
 Den enskilde erbjuds via god man plats på en 

gruppbostad enligt LSS 2019-11-07. Inflyttning 
preliminärt jan/feb 2020.

 Boendesamordnare erbjuder studiebesök på det 
aktuella gruppboendet 2019-12-09 och studiebesök 
genomförs 2019-12-18 och tackar senare ja via god 
man.

 Kontraktsskrivning är bokad till 2020-02-03. 

X

79706 2019-08-30 133
Ledsagarservice enligt 
9 § 3 LSS

Erbjuden:
 Den enskilde har haft ett företag som utförare sedan 

tidigare men avslutade denna kontakt 2019-11-26. 
Vårdnadshavaren har sedan haft svårt att välja ny 
utförare.

 Ansvarig handläggare följer upp med vårdnadshavaren 
2019-12-10 hur det går att välja ny utförare. Ansvarig 

X
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handläggare informerar att om de inte valt ny utförare 
senast 20-01-02 kommer de tilldelas utförare enligt 
”icke-vals alternativ”

 Då vårdnadshavaren inte gjort något val görs ett val 
enligt icke-vals listan 2019-01-09. Insatsen kommer 
verkställas 2020-01-19

80189 2019-09-06 122 Kontaktperson enligt 9 
§ 4 LSS

Erbjuden:
 Beslut bifall kontaktperson meddelas till den enskilde 

2019-09-06. Den enskilde har förslag på kontaktperson.

 Ansvarig handläggare följer upp kring verkställigheten 
2019-10-29. 

 Den enskilde svarar och kvarstår vid önskemål att själv 
återkomma med förslag på kontaktperson 2019-11-05.

 Den enskilde meddelar per e-post förslag på 
kontaktperson i december 2019. Ansvarig handläggare 
skickar förslaget till kontaktsekreterare som sköter 
matchning samt rekrytering av kontaktperson. Ansvarig 
handläggare har svårt att nå den föreslagna 
kontaktpersonen. 

X

80281 2019-09-13 115 Kontaktperson enligt 9 
§ 4 LSS

Erbjuden:
 Den enskilde uppger i telefonsamtal 2019-09-13 med 

X
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ansvarig handläggare att han har för avsikt att komma 
med förslag på en kontaktperson under v.38 och ifall 
han inte gör detta återkommer han med eventuella 
önskemål på en kontaktperson för 
rekryteringsprocessen.

 Den enskilde återkopplar per e-post 2019-09-15 att han 
inte själv kan inkomma med eget förslag på 
kontaktperson. Den enskilde har mycket specifika krav 
på kontaktperson. Ansvarig handläggare förtydligar att 
detta är ett krav som kommunen inte kan tillgodose. 
Ansvarig handläggare förtydligar att målet med insatsen 
kontaktperson är att ha någon att göra aktiviteter med 
och bryta social isolering.

 Den enskilde bor på ett särskilt boende enligt 9.9 LSS 
och erbjuds extra socialsamvaro via personal på 
boendet i avvaktan på verkställande av kontaktperson. 
Den enskilde tackar nej till detta.

79707 2019-09-17 111 Bostad med särskild 
service för barn eller 
ungdomar enligt 9 § 8 
LSS 

Erbjuden:
 Har fått erbjudande och tackat ja till en plats på ett 

barnboende. Inskolning påbörjad 2020-01-01.

X


