
Hemtjänstinsatser + larm
Typ av bistånd Besluts ID Orsak till avbrott Icke-verkställt sedan (datum då 

verkställigheten avbrutits)
Sista dag i 
kvartalet (eller 
avslutsdatum)

Antal dagar 
icke-
verkställt

Status detta kvartal Orsak till avslut (om annat än 
att brukare på eget bevåg 
avslutat)

Ledsagning 143539 tackat nej 2020-08-02 2021-12-31 516
Hemtjänst 222702 tackat nej 2021-01-28 2021-11-09 285 Avslutad 2021-11-09
Hemtjänst 225628 tackat nej 2021-03-17 2021-10-12 209 Verkställd 2021-10-12
Hemtjänst 233739 tackat nej 2021-04-29 2021-10-11 165 Avslutad 2021-10-11
Hemtjänst 223594 tackat nej 2021-05-19 2021-10-01 135 Avslutad 2021-10-01
Hemtjänst 172289 bortrest 2021-05-28 2021-10-01 126 Avslutad 2021-10-01
Hemtjänst 202813 tackat nej 2021-05-28 2021-10-07 132 Verkställd 2021-10-07
Hemtjänst 235687 tackat nej 2021-06-02 2021-10-08 128 Avslutad 2021-10-08
Hemtjänst 235156 Bortrest 2021-06-10 2021-11-18 161 Avslutad 2021-11-18
Hemtjänst 177175 tackat nej 2021-06-10 2021-10-15 127 Avslutad 2021-10-15
Ledsagning 228653 tackat nej 2021-06-14 2021-12-31 200
Hemtjänst 239644 tackat nej 2021-06-15 2021-11-11 149 Verkställd 2021-11-11
Larm 100643 tackat nej 2021-06-23 2021-10-13 112 Avslutad 2021-10-13
Hemtjänst 236397 tackat nej 2021-06-23 2021-10-07 106 Avslutad 2021-10-07
Ledsagning 225842 tackat nej 2021-06-27 2021-11-15 141 Avslutad 2021-11-15
Hemtjänst 236111 tackat nej 2021-06-27 2021-10-08 103 Avslutad 2021-10-08
Hemtjänst 233072 tackat nej 2021-07-01 2021-11-08 130 Avslutad 2021-11-08
Hemtjänst 239521 tackat nej 2021-08-10 2021-12-31 143 NYTT
Hemtjänst 221995 tackat nej 2021-08-27 2021-12-31 126 NYTT
Hemtjänst 200021 tackat nej 2021-08-28 2021-12-31 125 NYTT
Hemtjänst 244634 tackat nej 2021-08-28 2021-12-31 125 NYTT
Hemtjänst 242301 tackat nej 2021-08-31 2021-12-31 122 NYTT
Hemtjänst 245163 tackat nej 2021-09-08 2021-12-31 114 NYTT
Hemtjänst 243230 tackat nej 2021-09-14 2021-12-31 108 NYTT
Hemtjänst 245042 tackat nej 2021-09-17 2021-12-31 105 NYTT
Hemtjänst 222790 tackat nej 2021-09-22 2021-12-31 100 NYTT
Hemtjänst 225496 tackat nej 2021-09-22 2021-12-31 100 NYTT

Hemtjänst 240229
tackat nej för att minska risken 
för smitta av covid 2021-09-24 2021-12-31 98 NYTT

Rapport ej verkställda beslut per den 31 december 2021 Dnr: SON 2021/70-79 // KS 2021/49-79
2022-01-31



Icke-verkställda beslut om Säbo (röd text = förändringar sedan senaste rapporteringen)

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE (Gruppboende och vårdboende)
Typ av 
bistånd

Besluts 
ID

Beslutsdatum Icke-verkställt 
sedan (där 
verkställigheten 
avbrutits när 
brukare flyttat 
hem)

Sista dag i 
kvartalet 
(eller dag för 
avslut/verkst
ällan)

Antal 
dagar 
icke-
verkställ
t

Notering/Erbjudanden Skäl till avbrott/kommentar (alltid tackat 
nej om inte annat framgår i text)

Status detta kvartal (pågående om 
inte annat noterats)

GB 85820 2020-03-06 2021-12-31 666 Rotsundastrand  200310 NEJ
Allégården  200617 NEJ
Enhagsslingan  200916 NEJ.
Broby gård 201216 NEJ.
Attundagården 210325 NEJ
Allégården 210614 NEJ
Ångaren 210823 NEJ.
Attunadgården 211115 NEJ.

(Har inte önskat flytta vid erbjudande, vill 
inte återta ansökan.)

VB 90581 2020-08-14 2021-12-31 505 Tibblehemmet  200928 NEJ.
Silver Life  201209 NEJ.
Tibblehemmet 210323 NEJ.
Ångaren 210428 NEJ.
Tibblehemmet 210622 NEJ.
Tibblehemmet 210712 NEJ.
Johannesbergsvägen (Sollentuna) 210809 
NEJ 

(Har inte önskat flytta vid erbjudande, vill 
inte återta ansökan.)

VB 94444 2020-12-11 2021-10-14 308 Tibblehemmet 210112 NEJ.
Silverpark 210225 NEJ.
Tibblehemmet 210323 NEJ.
Ångaren 210428 NEJ.
Tibblehemmet 210622 NEJ.
Tibblehemmet 210712 NEJ.
Höstfibblan 211011 NEJ.
Återtagit beslutet 211014.

(Har inte önskat flytta vid erbjudande, vill 
inte återta ansökan.)

Avslutad. Sökande återtagit 
ansökan 2021-10-14

GB 94606 2021-01-26 2021-12-31 340 Allégården 210217 NEJ.
Silverpark 210305 NEJ.
Silverpark 210531 NEJ.
Silverpark 210714 NEJ.
Allégården 210921 NEJ.
Broby gård 211206 NEJ.

(Har inte önskat flytta vid erbjudande, vill 
inte återta ansökan.)



VB 96725 2021-03-16 2021-11-11 241 Ångaren 210316 NEJ.
Höstfibblan 210429 NEJ.
Tibblehemmet 210712 NEJ.
Höstfibblan 211014 NEJ.
Återtagit beslutet 211111.

(Har inte önskat flytta vid erbjudande, vill 
inte återta ansökan.)

Avslutad. Sökande återtagit 
ansökan 2021-11-11

GB 98083 2021-04-16 2021-12-31 260 Broby gård 210430 NEJ.
Silverlife 210506 NEJ.
Silverlife 210813 NEJ.
Silverlife 210917, tackat ja men har inte 
flyttat än.

(Har inte önskat flytta vid erbjudande, vill 
inte återta ansökan.)

GB 98977 2021-05-12 2021-10-12 154 Silverlife 210521 NEJ.
Silverpark 210524 NEJ.
Silverpark 210813 NEJ.
Silverpark 211012 JA.

(Har inte önskat flytta vid erbjudande, vill 
inte återta ansökan.)

Verkställd 2021-10-12

GB 99387 2021-06-01 2021-10-04 126 Silverlife 210623 NEJ.
Enhagsslingan 210812 NEJ.
Broby gård 210913 NEJ.
Allégården 210913 tackat ja, men har inte 
flyttat än. Flyttade 211004.

(Har inte önskat flytta vid erbjudande, vill 
inte återta ansökan.)

Verkställd 2021-10-04

VB 100177 2021-06-18 2021-09-30 105 Tibblehemmet 210629 NEJ.
Tibblehemmet 210922 NEJ.
Höstfibblan 211014 JA.

(Har inte önskat flytta vid erbjudande, vill 
inte återta ansökan.)

Verkställd 2021-10-14

GB 99082 2021-06-21 2021-10-07 109 Allégården 210702 NEJ.
Rallarrosen 210927 - tackat ja men har inte 
flyttat än. Flyttade 211007.

(Haft önskan om plats annat boende där 
plats ej kunnat erbjudas)

Verkställd 2021-10-07

VB 101024 2021-07-05 2021-11-10 129 Tibblehemmet 210728 NEJ.
Enhagsslingan 210902 NEJ. 
Enhagsslingan 211110 JA.

NYTT + Verkställd 2021-11-10

GB 102170 2021-08-19 2021-12-31 135 Silverlife 210907 tackat ja men har inte 
flyttat än. 

NYTT

GB 102377 2021-08-26 2021-12-07 104 Atttundagården 210830 NEJ.
Allégården 21115 NEJ.
Broby gård 211207 NEJ.

NYTT + Avslutad. Sökande återtagit 
ansökan 2021-12-07

VB 102538 2021-08-30 2021-12-31 124 Tibblehemmet 210902 NEJ.
Almvägen (Sollentuna) 211206 NEJ.
Höstfibblan 211208 NEJ.

(Haft önskan om plats annat boende där 
plats ej kunnat erbjudas)

NYTT

VB 102556 2021-09-06 2021-12-31 117 Tibblehemmet 211006 NEJ. (Haft önskan om plats annat boende där 
plats ej kunnat erbjudas)

NYTT



Dagverksamhet (somatik+demens)
Typ av bistånd Besluts ID Orsak till avbrott Icke-verkställt sedan 

(datum då 
verkställigheten 
avbrutits)

Sista dag i kvartalet 
(eller till 
verkställt/avslutat 
datum)

Antal dagar icke-
verkställt

Status detta kvartal 
(pågående om inget annat 
uppgett)

Orsak till avslut 
(avslutat på den 
enskildes begäran 
om inte annat är 
angivet)

Dagverksamhet & 
turbundna resor 200262

Dagverksamheten stängd pga 
Covid-19 2020-03-19 2021-10-11 571 Verkställd 2021-10-11  

Dagverksamhet & 
turbundna resor 195123

Dagverksamheten stängd pga 
Covid-19 2020-03-20 2021-10-01 560 Verkställd 2021-10-01  



1 

 

 

Socialnämndens rapportering enligt 28 f-g §§, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) av 

icke verkställda beslut enligt 9 § LSS     
 

Typ av bistånd Besluts ID Kommentar Datum för beslut Antal kalenderdagar 

sedan beslut 

 

Servicebostad enligt 

9 § 9 LSS 

 

 

91241 

 

 

I samband med beviljad insats erbjuds 

den enskilde boende i nybyggd 

servicebostad, egen regi Täby Kommun.  

 

201019 Den enskilde tackar nej till ovan 

erbjudande. 

 

210209 Den enskilde erbjuds på nytt 

ovan boende. God man tackar nej på 

nytt. Boendesamordnare föreslår att 

plats kan eftersökas utanför kommunen. 

God man tackar nej till det alternativet 

och står fast vid att den enskilde endast 

önskar boende inom kommunens 

gränser.  

 

211208 Den enskilde erbjuds via god 

man annan servicebostad enligt 9.9 

LSS. 

 

211221 God man tackar nej till ovan 

erbjudande. 

 

 

201016 

 

441 



2 

 

 

Kontaktperson enligt 

9 § 4 LSS 

 

 

95842 

 

Den enskilde har sedan föregående 

gynnande beslut om kontaktperson  

tackat ja till en erbjuden kontaktperson 

men valt att avvakta uppstart pga. 

smittspridning av Covid-19.  

 

210727 Informerar god man att den 

enskilde önskar återuppta insatsen 

kontaktperson. 

 

210826 Kontaktsekreterare har dialog 

med tidigare erbjuden kontaktperson 

kring återupptagande av uppdraget.  

 

210901 Tidigare erbjuden 

kontaktperson  

är nu inte tillgänglig för uppdrag. 

Kontaktsekreterare söker annan lämplig 

uppdragstagare att erbjuda. 

 

 

210129 

 

 

 336 

 

Kontaktperson enligt 

9 § 4 LSS 

 

 

94522 

 

 

210329 Gynnande beslut skickas per 

post till den enskilde. 

 

210602 Ansvarig handläggare kontaktar 

den enskilde och meddelar att  

kontaktsekreterare har ett erbjudande 

om kontaktperson till den enskilde.  

 

210611 Den enskilde tackar nej till  

 

210326 

 

280 



3 

 

Matchningsmöte, han meddelade att han 

har mycket med sina studier nu under 

juni samt kommer att få ett schema för 

sitt sommarjobb och vill fokusera på det 

under sommaren.  

 

210823 Den enskilde tar kontakt med 

önskemål om  uppstart av insatsen 

kontaktperson. Den tidigare tilltänkta 

kontaktpersonen är nu inte tillgänglig 

för uppdrag. Den enskilde får 

information att kontaktsekreterare söker 

annan lämplig uppdragstagare att 

erbjuda. 

 

210923 Matchningsmöte där den 

enskilde presenteras en kontaktperson 

genomförs.  

 

211007 Ansvarig biståndshandläggare 

följer upp resultat av matchningsmötet. 

Det blev ingen bra matchning. 

Kontaktsekreterare fortsätter söka annan 

lämplig uppdragstagare att erbjuda. Den 

enskilde erbjuds insatsen boendestöd för 

socialsamvaro i väntan på att ny 

kontaktperson kan erbjudas. Den 

enskilde tackar nej till boendestöd.  

 

 

 

 



4 

 

 

Ledsagarservice 

enligt 9 § 3 LSS 

 

 

 

97601 

 

 

210409 Gynnande beslut tillsammans 

med information angående val av 

utförare skickas per post till respektive 

vårdnadshavare. 

 

210430 Ansvarig handläggare följer upp 

angående val av utförare genom 

telefonsamtal till vårdnadshavare, de 

önskar fortsätta val på egen hand.  

 

210701 Ansvarig handläggare följer på 

nytt upp val av utförare samt påminner 

om möjlighet att ta ickevalsalternativet 

inom LOV. Vårdnadshavarna önskar 

ytterligare tid att på egen hand välja 

utförare.  

 

210909 Ansvarig handläggare följer 

återigen upp angående val av utförare 

samt informerar på nytt om möjlighet 

till ickevalsalternativ. Vårdnadshavare 

svarar att den enskilde har annat de 

behöver prioritera i nuläget, de önskar 

avvakta uppstart av insatsen.  

 

 

 

210408 

 

 

267 

 

Ledsagarservice 

enligt 9 § 3 LSS 

 

98209 

 

210429 I samband med gynnande beslut 

skickas uppdrag till sedan tidigare vald 

utförare.  

 

 

210419 

 

 

256 



5 

 

210503 Uppdraget bekräftas av ansvarig 

utförare. 

 

210811 Uppmärksammar ansvarig 

handläggare att beslutet om 

ledsagarservice inte är verkställt. 

Utföraren förklarar att de erbjudit flera 

olika ledsagare men den enskilde tackar 

nej.  

 

210901 Ansvarig handläggare har 

kontakt med vårdnadshavare för att följa 

upp insatsen ledsagning som ej har 

kommit igång. Vårdnadshavaren 

beskriver att de ännu inte funnit lämplig 

ledsagare via nuvarande valt företag. 

Biståndshandläggaren föreslår att den 

enskilde kan byta företag samt 

informerar om ickevalsalternativet. 

Vårdnadshavare avböjer detta, önskar 

stöd av nuvarande företag att finna 

lämplig ledsagare.  

 

210902 Ansvarig handläggare har 

kontakt med vald utförare och påtalar att 

det är viktigt att insatsen verkställs.  

 

 

Gruppbostad enligt 9 

§ 9 LSS 

 

 

98350 

 

210818 Den enskilde mottog erbjudande 

om gruppbostad enligt 9.9 LSS inom 

Täby kommun egen regi. Studiebesök 

bokas in 2021-09-01, dock avbokas 

 

210610 

 

204 



6 

 

planerat studiebesök på gruppbostaden 

då boendesamordnare nåtts av 

informationen att boendet fått en 

vattenläcka. Boendesamordnare har 

dialog med god man och ser över 

planeringen när lägenheten åter finns 

tillgänglig, samtligt ser 

boendesamordnare över om andra 

alternativ kan erbjudas. God man tackar 

senare nej till detta alternativ då boendet 

ligger på en höjd och den enskilde har 

svårt med förflyttningar. 

 

211101 Erbjudande om gruppbostad 

enligt 9.9 LSS förmedlas till den 

enskilde via god man. 

 

211122 God man tackar nej till ovan 

erbjudande då boendet ansågs vara för 

ocentralt. 

 

 

Kortidsvistelse enligt 

9 § 6 LSS 

 

 

100385 

 

Den enskilde har inte möjlighet att välja 

utförare inom LOV pga. att det inte 

finns något valbart alternativ som tar 

emot äldre målgrupp. 

 

Täby kommun erbjuder den enskilde 

plats vid ett kortidshem privat regi i 

Täby kommun, utanför LOV, men god 

man önskar inte detta korttidshem till 

följd av tidigare klagomål på utföraren. 

 

210624 

 

190 



7 

 

Biståndshandläggare har haft kontakt 

med flertalet olika företag men ännu 

inte funnit passande korttidshem (utöver 

det tidigare erbjudna) för den enskilde 

vilken har stora omvårdnadsbehov och 

assistansersättning via 

Försäkringskassan. 

 

 

 

Datum: 220125 

 

Uppgiftslämnare: Lina Claesson, gruppledare samt Camilla Lodén, enhetschef vid Enheten myndighet funktionsnedsättning, Avdelning 

funktionsnedsättning 



1 

 

 

 

Socialnämndens rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap . 1 § Socialtjänstlagen.  
 

 

Typ av bistånd Besluts ID Kommentar Datum för beslut Antal kalenderdagar 

sedan beslut 

 

Boendestöd enligt Sol 4 

kap 1§ 

 

101623 

 

Beställning av insatser kunde göras först 

211119 på grund av att den enskilde inte gått 

att få kontakt med för utförarval.  

 

Verkställigheten har inte gått att genomföra 

sedan dess på grund av att boendestödet eller 

handläggare kunnat etablera en kontakt med 

den enskilde för bokning av uppstartsmöte. 

 

Både myndighet och utförare fortsätter med 

arbetet med att etablera kontakt med den 

enskilde för att få igång insatsen.   

2021-08-02  

151 

 

Boendestöd 

 

94615 

 

 

 

 

20210716 Beställning av insats boendestöd 

läggs av myndighet.  

 

20210721 Beställningen bekräftasav utförare 

Funkisgruppen.  

 

20210823 Samordnare på Funkisgruppen tar 

kontakt med myndighet och meddelar att de 

inte får kontakt med klient för uppstart av 

insats.  

 

2021-07-06 

 

178 



2 

 

 

 

20210823 Information om icke-verkställt 

insats lämnas till ansvarig handläggare på 

myndighet för vidare hantering i ärendet.  

 

20211011 Gruppledare på myndighet tar 

kontakt med ansvarig handläggare för att 

hantera ärendet vidare. 

 

20220126 Gruppledare på myndighet 

kontaktar handläggare för att hantera ärendet 

vidare.  

Boendestöd 98963 210701 beställning läggs till valt utförare i 

systemet Combine. 

 

210701 beställning bekräftas av vald utförare 

i systemet. 

 

220121 ringer ansvarig handläggare upp den 

enskilde för att följa upp varför insatsen inte 

kommer igång. Får inget svar men lämnar 

röstmeddelande. 

 

220124 ringer ansvarig handläggare den 

enskilde för att följa upp varför insatsen inte 

kommer igång. Får inget svar men lämnar ett 

meddelande. 

 

220124 ringer den enskilde upp ansvarig 

handläggare som berättar att det hänt mycket 

saker under en längre period, bland annat 

covid och dödsfall. Den enskilde önskar 

2021-07-01 183 



3 

 

 

fortfarande ha insatsen boendestöd. 

Handläggare planerar därför för ett 

kommande uppstartsmöte så fort det är 

möjligt. 

Hemtjänst 99855 Paus under Covid 

 

221001Den enskilde ringer med hjälp av sin 

make och önskar återuppta insatsen igen.  

 

211004 ringer handläggare hemtjänstutförare 

och meddelar att insatsen ska påbörjas igen.  

 

220126 Gruppledare på myndighet kontaktar 

handläggare för att följa upp ärendet och reda 

i varför insatsen ännu inte är verkställt 

(omikron?).  

2021-06-07 207 

 

Datum: 2022-01-28.  

Uppgiftslämnare Ivana Oster, gruppledare SoL samt Camilla Lodén enhetschef Enhet myndighet funktionsnedsättning.   
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