RAPPORT
2018-09-30

Dnr SON 2018/18-79

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 september 2018.
Beslut
nr.

Datum för
beslut

Antal
kalenderdagar
sedan
beslut

Typ av bistånd

Kommentar

37243

2016-08-23

769

Vård- och omsorgsboende gruppboende

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

40895

2016-09-16

745

Vård- och omsorgsboende 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.
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.
Har inte önskar flytta vid senaste erbjudande, vill inte återta
ansökan.
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42120

2016-11-17

683

Vård och omsorgsboende gruppboenden

51677

2017-05-24

495

Vård- och
omsorgsboende

54412

2017-07-26

432

Vård- och
omsorgsboende
gruppboende

Dnr SON 2018/18-79

Erbjuden:
 Attundagården 2017-02-27 tackar nej
 Attendo Vårdbo i Vallentuna 2017-05-12 tackar nej
 Attendo Frösunda i Solna 2017-08-09 tackar nej.
 Furan 2018-04-18 tackar nej.
 Attundagården 2018-09-28 tackar nej.
Har inte önskat flytta vid senaste erbjudande, vill inte återta
ansökan. Vill ha erbjudande i Täby där hon kan ta med sin
katt vilket har erbjudits.
Sökande från annan kommun.
Erbjuden:
 Brukaren bor på vård och omsorgsboende i
hemkommunen.
 Tibblehemmet 2017-07-26 tackar nej.
 Sökt personen 2018-07-24 utan resultat. Lämnat
meddelande men dottern har inte återkommit med svar.
 Höstfibblan 2018-07-11 tackar nej.
Erbjuden:
 Attendo Årstabergshemmet i Årsta 2017-10-24 tackar
nej.
 Enhagsslingan 2018-04-18 tackar nej.
 Sökt per telefon upprepade tillfällen 2018-09-25, 201809-27. Lämnat meddelande, ej fått svar eller
återkoppling)
 Uppgett tidigare att hon inte flytta utan make. Hänvisat
till ansvarig handläggare för ansökan om parboende.
Har då ej velat ansöka om parboende.
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54759

2017-08-08

419 (133
sedan
hemflytt)

Vård- och
omsorgsboende

57837

2017-11-17

318

Vård- och
omsorgsboende
gruppboende

59458

2017-12-12

293
(245 sedan
hemflytt)

Vård- och
omsorgsboende

58612

2017-12-12

293

Vård- och
omsorgsboende

60524

2018-02-26

217

Vård och
omsorgsboende
gruppboende

Dnr SON 2018/18-79

Erbjuden
X
 Flyttade till Allégården 2017-08-15.
 Flyttade hem till egen bostad 2018-05-21. Vill inte
återta ansökan.
 Ångaren 2018-07-25 tackar nej.
Erbjuden:
 Furan 2018-01-15 tackar nej.
 Kavat vård Vilobacken i Spånga 2018-03-23, tackar nej.
 Ångaren 2018-05-07 tackar nej.
 Attundagården 2018-09-21 tackar nej.
Erbjuden:
X
 Norrgårdshöjden i Åkersberga 2017-12-12, tackade ja
och flyttade.
 Flyttade hem till egen bostad 2018-01-29
 Vill inte flytta eller återta ansökan.
 Tibblehemmet 2018-07-23 tackar nej.
Erbjuden:
 Norrgårdshöjden i Åkersberga 2017-12-13 tackar nej.
 Tibblehemmet 2018-03-09 tackar nej.
 Ångaren 2018-07-23 tackar nej.
 Uppger att det inte är aktuellt att flytta i dagsläget, vill ej
återta ansökan.
Erbjuden:
X
 Kavat vård Vilobacken i Spånga 2018-02-14 tackar nej.
 Furan 2018-04-12 tackar nej.
 Attundagården 2018-07-24 tackar nej.
Uppgett att flytt inte är aktuellt i dagsläget, vill ej återta
ansökan.
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61345

2018-03-12

202

Vård- och
omsorgsboende
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Erbjuden:
 Tibblehemmet 2018-04-24 tackar nej
 Silverpark 2018-05-21 tackar nej.
 Tibblehemmet 2018-09-25 tackar nej.

66516

2018-06-21

102

Vård- och
omsorgsboende

Uppgett att flytt inte är aktuellt i dagsläget, vill ej återta
ansökan.
Erbjuden:
 Tibblehemmet 2018-07-18 tackar nej

67116

2018-07-02

91

Vård- och
omsorgsboende

Erbjuden:
 Tibblehemmet 2018-07-04

66963

2018-07-02

91

Vård- och
omsorgsboende
gruppboende

Erbjuden:
 Allégården 2018-09-04 tackar nej.

2017-02-23

584

Bostad med särskild
service enligt 9§9 LSS

Erbjuden:
 Erbjudits boende i Västerås men tackat nej 2017-04-28
 Erbjudits boende på serviceboende Näsbyvägen i
Täby. Tackat nej till boende 2017-08-18.
 I avvaktan på verkställighet har insats enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen beviljat i form av boendestöd.
 Erbjudits nytt boende på Hagmo gruppboende och har
tackat ja. Inflyttning kommer ske 15 oktober 2018. Är
beviljad daglig verksamhet och boendestöd enligt SoL
Besluten är verkställda och pågående.
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2017-10-03

362

Biträde av
kontaktperson enligt 9
§ 4 LSS

2017-11-13

321

Biträde av
kontaktperson enligt 9
§ 4 LSS

2017-11-23

311

Bostad med särskild
service enligt 9 § 9
LSS

2018-01-09

264

Bostad med särskild
service enligt 9 § 9 LSS
och daglig verksamhet

2018-03-18

196

Biträde av
kontaktperson enligt 9
§ 4 LSS

2018-04-10

173

Bistånd enligt
socialtjänstlagen i form
av stödboende

Dnr SON 2018/18-79



Rekryteringsprocess pågår. Någon matchning av
lämplig kontaktperson har ännu inte hittats. Den
enskilde har erbjudits boendestöd för att kunna
genomföra sociala aktiviteter utanför det egna hemmet
 Rekryteringsprocess pågår. Matchning av lämplig
kontaktperson har gjorts 2018-05-16 men den enskilde
tackade nej och önskade ett nytt förslag. Den enskilde
har blivit erbjuden bistånd i form boendestöd enligt 4
kap 1 § SoL för att bryta social isolering, vilket han
tackade nej till.
 Anhörig har själv lämnat önskemål om utförare vilket
Täby kommun har accepterat. Utföraren har sedermera
tackat nej till att ta emot brukaren.
 Brukar bor idag i träningslägenhet med boendestöd.
Erbjuden:
 Beslutet avser inkommen begäran om förhandsbesked.
Den enskilde bor i Östersund. Beslut om daglig
verksamhet kommer att verkställas då beslut om bostad
med särskild service verkställs.
 Den enskilde har erbjudits plats på ett gruppboende
men tackat nej.
 Nytt förslag har erbjudits. Beslutet kommer verkställas
den 15 november.
Erbjuden:
 Den enskilde har 2018-05-25 erbjudits en manlig
kontaktperson men tackat nej. Önskar kvinnlig
kontaktperson. Rekrytering fortsätter.
Erbjuden:
 Plats erbjudits i april men tackade nej.
 Den enskilde bor i dagsläget i eget boende och är
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beviljad insatser i form av hemtjänst.
Den enskilde är inskriven för slutenvård. Har erbjudits
nytt förslag och kommer att åka och titta på det.

