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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 mars 2020. 

KönBeslut 
nr.

Datum för 
beslut

Antal 
kalender-
dagar 
sedan 
beslut

Typ av bistånd Kommentar
M K

40895 2016-09-16 1293 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.
 Rotsundastrand i Sollentuna 2020-03-12 tackar nej.

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

X

54759 2017-08-08 967 (681 Vård- och Erbjuden X
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(2018-05-21) sen 

hemflytt)
omsorgsboende  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.
 Höstfibblan 2020-01-08 tackar nej.

74855 2019-03-12 386 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. 
 Widaby i Sollentuna 2020-01-31 tackar nej
 Rotsundastrand i Sollentuna 2020-03-13 tackar nej
 Attundagården 2020-03-26 tackar nej

X

75006 2019-03-14 
(2019-05-02)

384 (355 
sedan 
hemflytt)  

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.
 Tibblehemmet 2020-01-14 tackar nej

X
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77901 2019-06-17 298 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.
 Enhagsslingan 2020-03-06 tackar nej.

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

X

79340 2019-08-07 238 Vård- och 
omsorgsboende 

Erbjuden:
 Tibblehemmet 2019-09-19 tackar nej.
 Höstfibblan 2019-10-10 tackar nej.
 Höstfibblan 2020-01-09 tackar nej

X

79228 2019-08-07 238 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende 

Erbjuden: 
 Niltorpsgården på Lidingö 2019-08-26 tackar nej.
 Attundagården 2019-11-07 tackar nej.
 Enhagsslingan 2020-02-03 tackar nej.

X

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

225 
(200 sedan 
hemflytt)

Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden: 
 Tackade ja och flyttade till Tibblehemmet 2019-08-22.
 Flyttade hem till egen bostad 2019-09-14.
 Ångaren 2019-11-14 tackar nej.
 Ångaren 2020-02-14 tackar nej.

X

81024 2019-10-02 182 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Lillsjö badväg i Upplands bor 2019-11-08 tackar nej
 Norrgårdshöjden i Åkersberga 2020-01-14 tackar nej
 Muskötvägen i Åkersberga 2020-03-16 tackar nej.

X
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82853 2019-11-25 128 Vård- och 

omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden:
 Årstabergshemmet i Årsta 2019-12-13 tackar nej
 Widaby i Sollentuna 2020-01-07 tackar nej
 Enhagsslingan 2020-03-06 tackar nej

X

82518 2019-11-29 124 Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden: 
 Tibblehemmet 2019-12-03 tackar nej
 Höstfibblan2020-03-17 tackar nej 

X

81027 2019-12-02 121 Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden: 
 Tibblehemmet 2020-02-24 tackar nej
 Höstfibblan 2020-03-16 tackar nej

X

82884 2019-12-04 119 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Rotsundastrand i Sollentuna 2020-02-24 tackar nej
 Höstfibblan 2020-03-16 tackar nej

X

83449 2019-12-06 117 Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden:
 Tibblehemmet 2020-01-08 tackar nej
 Höstfibblan 2020-03-16 tackar nej

X

83282 2019-12-09 114 Vård- och 
omsorgsboende 
gruppboende

Erbjuden: 
 Rotsundastran i Sollentuna 2020-01-14 tackar nej
 Enhagsslingan 2020-03-06 tackar nej

X

83308 2019-12-16 107 Vård- och 
omsorgsboende

Erbjuden:
 Tibblehemmet 2020-01-21 tackar nej

X
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77661 2019-06-24 281 Bostad med särskild 

service enligt SoL med 
inriktning psykisk 
funktionsnedsättning

Erbjuden: 
Personen är beviljad korttidsplacering i avvaktan på en ledig 
plats. Korttidsplaceringen verkställs på det boendet där plats 
inom kort kommer kunna erbjudas den enskilde. 
Boendesamordnare har kontinuerlig kontakt med 
föreståndaren för verksamheten.

X

75675

76572

2019-05-02

2019-05-02

335

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”. 
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 

X
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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. 

 Ansvarig handläggare har telefonkontakt 2020-03-26 
med modern. Den enskilde har landat i att hon kommer 
behöva kryckor under lång tid framöver och därav har 
hon beslutat att hon ska besöka alternativ daglig 
verksamhet imorgon fredag för studiebesök. På denna 
verksamhet är det möjligt att delta trots att den enskilde 
har kryckor. 

 Den enskilde meddelar att verksamheten där hon 
gjorde studiebesök i fredags inte var något för henne 
men att hon istället kommer göra ett annat studiebesök 
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på annan verksamhet inom kort. 

82037 2019-11-08 146 Korttidsvistelse utanför 
hemmet enligt 9 § 6 
LSS 

Erbjuden:

 Gynnande beslut tillsammans med information att den 
enskilde behöver välja utförare skickas per post till 
vårdnadshavarna 2019-11-08.

 Ansvarig handläggare kontaktar vårdnadshavarna för 
att stämma av angående val av utförare samt erbjuder 
stöd gällande val av utförare 2019-12-19, 2020-01-13 
samt 2020-03-30.

 Informerar vårdnadshavarna 2020-03-30 att de varit i 
kontakt med ett korttidsboende där de ska göra 
studiebesök. 

X

83332 2019-12-13 111 Korttidsvistelse utanför 
hemmet enligt 9 § 6 
LSS 

Erbjuden:
 Gynnande beslut tillsammans med information att den 

enskilde behöver välja utförare skickas per post till 
vårdnadshavarna 2019-12-17.

 Ansvarig handläggare kontaktar vårdnadshavarna och 
erbjuder stöd gällande val av utförare  2020-01-21, 
2020-02-10 och 2020-03-30.

X


