Bilaga 1

Rapportering av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 3, 2019
Insats

Beslutsdatum

Kommentar

Vård och

2017-07-13

Erbjuds plats 2019-07-22,

omsorgsboende

Verkställt datum

2019-09-09, 2019-09-23
på samma ställe Den
enskilde tackar nej till
samtliga erbjudanden.

Vård- och

2018-06-05

Beslutet har

omsorgsboende

avslutats utan
verkställan 201908-10 då enskild
avlidit.

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. Förnyad
utredning om behoven
pågår.

Vård- och

2019-01-11

Erbjuds plats
2019-08-15, 2019-09-05,

omsorgsboende

2019-09-05. Tackar nej.
Vill avvakta med boende
eftersom det fungerar
bra i hemmet för
närvarande. Behöver
utredas om ansökan kan
återtas.
Vård- och

2019-01-16

Erbjuds plats 2019-08-27.
Vill vänta på plats på

omsorgsboende

önskat boende. Båda
boendena har många i
kö.
Vård- och

2019-02-20

omsorgsboende

Erbjuds plats 2019-08-20.
Erbjuden plats var på
önskat boende men
tackade nej pga anhörig
inte hade möjlighet att
bistå med hjälp vid flytt.

Vård- och

2019-03-20

Verkställt 2019-

omsorgsboende
Vård- och

09-27
2019-05-27

Erbjudits plats 2019-09-03.
Tackar nej.

omsorgsboende

Köar till boende med
specifika språkkunskaper.

Vård- och

2019-05-31

Erbjuds plats 2019-08-23,
tackar nej. Sökt boende i

omsorgsboende

Sthlm enligt 2a kap 8§ SoL.
Önskar endast plats på
önskat boende dit det är
lång kö.

Vård- och
omsorgsboende

2019-06-26

Erbjuds plats 2019-08-30,
2019-09-18. Tackar nej. Vill
endast flytta till önskat
boende.

Servicehus

2017-12-19

Erbjuds plats 2019-08-12,
2019-10-03. Tackar nej då
hon inte vill flytta än. Har
fått erbjudande till önskat
boende ett flertal gånger
men tackar ändå nej.

Servicehus

2018-04-30

Erbjuds plats 2019-07-11,
2019-09-11. Tackar nej.
Vill vänta till önskat
boende.

Servicehus

2018-07-27

Beviljats vård- och
omsorgsboende med
akutplacering direkt från
sjukhus 2019-10-01.
Beslut om servicehus
makulerats.

Servicehus

2019-05-24

Erbjuds plats 2019-07-05,
2019-09-25. Önskar endast
flytta till en 2a på valt
boende då partner ska
flytta med som parboende.

Servicehus

2019-06-28

Erbjuds plats 2019-07-11,
2019-07-15, 2019-09-12. Vill
endast flytta till önskat
boende.

Dagverksamhet

2019-01-07

Ställdes i kö först 2019-

Verkställt

07-09. Avsäger sig

2019-07-25

insatsen via anhörig med
samtycke, beslutet
avslutas 2019-08-29
Dagverksamhet

2019-02-06

Vill inte vara på erbjuden
plats. Står sedan 201905-23 i plats till önskad
verksamhet. Står på plats
4 i kön.

Dagverksamhet

2019-02-25

Den enskilde vill inte till
dagverksamhet varför
någon verksamhet ej är
vald. Efter samtal med
anhörig där samtycke
finns, har enskild 201910-07 ställts i kö till
närliggande verksamhet
för att inom kort erbjudas
plats för att testa på
insatsen.

Dagverksamhet

2019-02-28

Verkställt
2019-07-15

Dagverksamhet

2019-03-01

Vill endast till önskad
verksamhet. Har stått i kö
from 2019-04-16. Köar
tillsammans med partner,
vill gå samma dagar.

Dagverksamhet

2019-03-06

Verkställt
2019-09-30

Dagverksamhet

2019-04-16

Vill endast till önskad
verksamhet. Köar
tillsammans med partner,
vill gå samma dagar.

