Bilaga 1

Rapportering av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 2, 2019
Insats

Beslutsdatum

Kommentar

Vård och

2017-07-13

Erbjuds plats 2019-04-25,

omsorgsboende

Verkställt datum

2019-05-17, 2019-06-19
på samma ställe Den
enskilde tackar nej till
samtliga erbjudanden.

Vård- och

2018-06-05

omsorgsboende

Bor på vård- och
omsorgsboende med
somatisk inriktning. Har
fått demensdiagnos och
avvaktar ledig plats på
rekommenderat boende.
Behöver utredas om
behovet kvarstår.

Vård- och

2018-07-06

Verkställt
2019-05-16

omsorgsboende

Vård- och
omsorgsboende

2018-08-06

Bor i dagsläget på vårdoch omsorgsboende. Har
beviljats profilboende
och endast 1 boende
med rätt inriktning har
gått med på att ta emot
den enskilde.
Regelbunden kontakt
med önskat profilboende
angående köplacering.

Befintligt boende ersätts
fr.o.m. 2019-02-13 enligt
profilkostnad. Fråga om
behov av profilboende
kvarstår behöver utredas.
Vård- och

2018-09-21

2019-05-19.

omsorgsboende
Vård- och

Den enskilde avled

2019-01-11

Erbjuds plats
2019-04-09, 2019-06-17.

omsorgsboende

Tackar nej. Vill avvakta
med boende eftersom
det fungerar bra i
hemmet för närvarande.
Vård- och

2019-01-16

omsorgsboende

Erbjuds plats 2019-01-29,
2019-03-21, 2019-06-03.
Vill vänta på önskade
boende. Båda boenden
har många i kön.

Vård- och

2019-02-20

omsorgsboende

Erbjuds plats 2019-02-21,
2019-05-08, 2019-07-4.
Tackar nej. Vill endast till
önskat boende. Är nu på
andra plats i kön.

Vård- och

2019-03-04

omsorgsboende

Erbjuds plats 2019-02-21,

Verkställt

2019-05-08, 2019-07-4.

2019-06-15

Tackar nej. Vill endast till
önskat boende. Är nu på
andra plats i kön.
Vård- och
omsorgsboende

2019-03-20

Den enskilde har fått
bifall till vård och
omsorgsboende med
somatisk inriktning från
förvaltningsrätten efter

överklagan. Den enskilde
vill endast till
profilboende men har
inget beslut om detta, är
under utredning. Han vill
inte stå i kö till somatiskt
vård och
omsorgsboende.
Servicehus

2017-12-19

Erbjuds plats 2019-04-03,
2019-06-24. Tackar nej
då hon inte vill flytta än.
Har fått erbjudande till
önskat boende ett flertal
gånger men tackar ändå
nej.

Servicehus

2018-03-27

Tackar nej till erbjudande
om servicehuslägenhet.
Är inte beredd att flytta.
Har sedan senaste
rapporteringstillfället sökt
vård och
omsorgsboende men
återtagit densamma.
Hemsituationen fungerar
väl. Vid samtal med den
enskilde 2019-07-08
återtar han ansökan om
servicelägenhet.

Servicehus

2018-04-19

Verkställt
2019-05-28

Servicehus

2018-04-30

Erbjuds plats 2019-05-23,
2019-07-01. Tackar nej.

Vill vänta till önskat
boende..
Servicehus

2018-07-27

Vill avvakta from 201904-02 fram till dess
behovet är aktuellt. Står
ej längre i någon kö men
vill inte återta ansökan.

Servicehus

2018-09-27

Verkställt
2019-05-28

Dagverksamhet

2018-10-25

Verkställt
2019-06-14

Dagverksamhet

2019-01-07

Står i kö from 2019-07-09 Verkställt 2019till tre verksamheter. Har
tidigare inte stått i någon
kö.

Dagverksamhet

2019-02-06

Vill inte vara på erbjuden
plats. Vill stå i kö till
annan verksamhet men
först from september
2019..

Dagverksamhet

2019-02-25

Den enskilde vill inte till
dagverksamhet varför
någon verksamhet ej är
vald. Hon står inte i
någon kö. Efter samtal
med anhörig där
samtycke finns, vill de att
beslutet står kvar men
inget önskemål om vilken
verksamhet som önskas.

Dagverksamhet

2019-02-28

Den enskilde fick
erbjudande redan 201906-24 men blev inlagd
på sjukhus.

01-15

Dagverksamheten kan
påbörjas 2019-07-15.
Dagverksamhet

2019-03-01

Vill endast till önskad
verksamhet. Har stått i kö
from 2019-04-16.

Dagverksamhet

2019-03-06

Erbjuds plats 2019-04-25.
Vill avvakta med
dagverksamheten till
efter sommaren.

