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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 30 juni 2019.

KönBeslut 
nr.

Datum för 
beslut

Antal 
kalender-
dagar 
sedan 
beslut

Typ av bistånd Kommentar
M K

37243 2016-08-23 1042 Vård- och omsorgs-
boende gruppboende

Sökande från annan kommun. Har framfört önskemål om 
specifikt boende.

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.

X

40895 2016-09-16 1018 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.

X
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 Rotsunda strand i Sollentuna 2018-12-14 tackar nej.
 Långbroberg i Älvsjö 2019-03-13 tackar nej.
 Attundagården 2019-06-26 tackar nej.

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

51677 2017-05-24 768 Vård- och 
omsorgsboende

Sökande från annan kommun.

Erbjuden:
 Höstfibblan 2018-07-11 tackar nej. 
 Tibblehemmet 2017-07-26 tackar nej. 
 Sökt personen 2018-07-24 utan resultat. Lämnat 

meddelande men dottern har inte återkommit med svar.
 Höstfibblan 2018-10-08 tackar nej.
 Sökt personen 2019-01-31 och 2019-02-11 inget svar 

eller återkoppling.
 Tibblehemmet 2019-02-21 tackar nej.
 Tibblehemmet 2019-05-29 tackar nej.

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

X

54412 2017-07-26 705 Vård- och 
omsorgsboende
gruppboende

Erbjuden:
 Attendo Årstabergshemmet i Årsta 2017-10-24 tackar 

nej. 
 Enhagsslingan 2018-04-18 tackar nej. 
 Sökt per telefon 2018-09-27, 2018-10-19 inget svar 

eller återkoppling
 Vilobacken i Spånga 2018-11-22 tackar nej.

X
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 Sökt personen 2019-02-07 och 2019-02-28 inget svar 

eller återkoppling.
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-03-13 inget svar.
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-06-25 inget svar.

Uppgett tidigare att hon inte flytta utan make. Hänvisat till 
ansvarig handläggare för ansökan om parboende. Har då ej 
velat ansöka om parboende. Flytt ej aktuellt i dagsläget, vill ej 
återta ansökan.

54759 2017-08-08 692 (406 
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.

X

60524 2018-02-26 490 Vård och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Kavat vård Vilobacken i Spånga 2018-02-14 tackar nej. 
 Furan 2018-04-12 tackar nej.
 Attundagården 2018-07-24 tackar nej. 
 Furan 2018-10-19 tackar nej.
 Sökt personen upprepade tillfällen under januari och 

februari 2019 inget svar eller återkoppling.
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-02-28 tackar nej.
 Årstabergshemmet i Årsta 2019-05-21 tackar nej.

X
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Uppgett att flytt inte är aktuellt i dagsläget, vill ej återta 
ansökan.

61345 2018-03-12 476 Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden:
 Tibblehemmet 2018-04-24 tackar nej
 Silverpark 2018-05-21 tackar nej.
 Tibblehemmet 2018-09-25 tackar nej. 
 Ångaren 2018-12-10 tackar nej.
 Tibblehemmet 2019-03-12 tackar nej.
 Ångaren 2019-06-03 tackar nej.

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

X

65918 2018-06-13 383 Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden:
 Tibblehemmet 2018-07-10 återkom aldrig med svar. 
 Tibblehemmet 2018-08-06 återkom aldrig med svar.
 Tibblehemmet 2018-09-27 tackade först ja men sedan 

nej. 
 Tibblehemmet 2018-11-28 återkom aldrig med svar.
 Sökt personen 2019-02-22 och 2019-03-01 inget svar 

eller återkoppling.
 Tibblehemmet 2019-03-12 tackar nej.
 Ångaren 2019-06-03 tackar nej.

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

X
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66963 2018-07-02 364 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Sökande från annan kommun

Erbjuden: 
 Allégården 2018-09-04 tackar nej.
 Rotsunda strand i Sollentuna 2018-12-13 tackar nej
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-03-20 tackar nej.
 Attundagården 2019-06-25 tackar nej.

Har framfört önskemål om specifikt boende.

X

67161 2018-07-04 362 Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden:
 Tibblehemmet 2018-09-20 tackar nej
 Ångaren 2018-11-29 tackar nej
 Ångaren 2019-02-22 tackar nej.
 Tibblehemmet 2019-05-27 tackar nej.

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

X

69875 2018-09-28 276 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.

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

X



RAPPORT
2019-08-23    Dnr SON 2019/96-79

           

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

236 (132 
sedan 
hemflytt)

Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

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

flyttade hem till egen bostad 2019-02-19. 
 Ångaren 2019-05-28 tackar nej.

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

X

72784 2019-01-29 153 Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden:
 Attundagården 2019-03-17 tackar nej.
 Attundagården 2019-06-10 tackar nej.
 Höstfibblan 2019-02-08 tackar nej.

X

73479 2019-02-14 137 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden:
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-03-19 tackar nej.
 Attundagården 2019-06-17 tackar nej.

Har framför önskemål om specifikt boende.

X

72835 2019-02-18 133 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-03-11 tackar nej.
 Attundagården 2019-04-18 tackar nej.

X

74855 2019-03-12 111 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden:
 Rotsundastran i Sollentuna 2019-04-01 tackar nej.
 Enhagsslingan 2019-04-18 tackar nej.

X
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76876 2019-03-21 102 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-05-24 tackar nej.

X

75523 2019-03-27 96 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Kantarellvägen i Åkersberga 2019-04-01 tackar nej.
 Attundagården 2019-05-06 tackar nej.
 Enhagsslingan 2019-06-25 tackar nej.

Har framfört önskemål om specifikt boende.

X

69567 2018-12-01 212 Bostad med särskild 
service enligt 9 § 9 LSS

Erbjuden: 

 Den enskilde har 2019-03-21 via sitt ombud fått 
erbjudande om boende i ett av Täby kommuns egna 
gruppboenden. Tackade nej. Ombudet uppger att den 
enskilde inte är mogen att flytta hemifrån. Ansvarig 
handläggare kommer att följa upp beslutet.

X

70716 2018-11-02 240 Avlösarservice i 
hemmet enligt 9 § 5 
LSS

Erbjuden:
 Vårdnadshavare har genomfört val av utförare. 

Vårdnadshavarna har emellertid inte godkänt de 
alternativ av personal som utförarna funnit lämpliga att 
utföra uppdraget. Ansvarig handläggare har haft 
kontiunerlig kontakt med vårdnadshavare och utförare 
under våren 2019.

X

71044 2018-12-18 204 Bostad med särskild Erbjuden: X
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service enligt 9 § 9 LSS  Erbjuden gruppboende på Platån i Solna 2019-03-05 

men tackade nej 2019-03-06. 
 Telefonkontakt med den enskildes företrädare 2019-05-

02. Information lämnnas om nytt boende som öppnas i 
augusti/september 2019, Nytida. Studiebesök 
genomförs 2019-07-04. Efter besök tackar den enskilde 
nej. 

 Företrädare får information om en ledig plats på 
gruppboende i egen regi2019-07-10. Den enskilde 
tackar nej. Önskar bo på ett boende med jämnåriga.

71227 2018-11-20 232 Biträde av 
kontaktperson enligt 9 
§ 4 LSS

Erbjuden:
 Erbjöds boendestöd 2019-03-04 i avvaktan på beslutet 

om kontaktperson har rekryterats. Den enskilde 
tackade nej.

 Ett matchningsmöte genomfördes 2019-05-28 där den 
tilltänkte kontaktpersonen presenterades för den 
enskilde. Den enskilde tackade nej 2019-06-04.

 Den enskilde tackade nej till annan insats i avvaktan på 
nytt förslag av kontaktperson kan presenteras. 

X

74698 2018-03-02 431 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.

Önskar kvinnlig kontaktperson

X



RAPPORT
2019-08-23    Dnr SON 2019/96-79

           

74784 2019-03-06 116 Daglig verksamhet 
enligt 9 § 10 LSS

Erbjuden: 
 Den enskilde har själv avvaktat att genomföra val av 

utförare på grund av en längre tids magsjukdom som 
gjort att han inte har kunnat genomföra studiebesök på 
olika verksamheter.

 Den enskilde meddelar val av utförare 2019-06-13. 
Beställning skickad samma dag. 2019-06-30 är 
insatsen fortfarande inte verkställd.

X

73991 2019-02-06 144 Korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet enligt 
9 § 6 LSS

Erbjuden:
 Vårdnadshavare har inkommit med val av utförare 

2019-04-08.
 Handläggare har vid e-post 2019-05-28 uppmanat vald 

utförare att starta upp beviljad insast. 
 Vald utförare meddelar 2019-06-04 att vårdnadshavare 

önskar att insatsen verkställs i samband med skolstart 
ht 19.

X


