Bilaga 1

Rapportering av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 4, 2019
Insats

Beslutsdatum

Kommentar

Vård och

2017-07-13

Erbjuds plats 2019-11-04,

omsorgsboende

2019-12-10 på samma
ställe Den enskilde tackar
nej till samtliga
erbjudanden.

Vård- och

2018-08-06

omsorgsboende

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. Uppföljning
visat att
omvårdnadsbehov har
kunnat tillgodoses med
stöd av extra ersättning.
Fortsatt uppföljning med
syfte att avveckla extra
ersättning samt avsluta
beslut om profilboende
då behov kan tillgodoses
inom nuvarande
boendeform.

Vård- och
omsorgsboende

2019-01-11

Erbjuds plats
2019-11-07. Tackar nej.
Vill avvakta med boende

Verkställt datum

eftersom det fungerar
bra i hemmet för
närvarande.
Vård- och

2019-01-16

omsorgsboende

Erbjuds plats 2019-0129, 2019-03-21, 2019-06-

Verkställt 201910-15.

03, 2019-08-27.
Vård- och

2019-02-20

omsorgsboende

Erbjuds plats 2019-02-21,

Verkställt 2019-

2019-05-08, 2019-07-04.

11-19

Erbjuden plats 2019-0820. var på önskat boende
men tackade nej pga
anhörig inte hade
möjlighet att bistå med
hjälp vid flytt. Erbjuds
2019-11-18, tackar ja.
Avliden 2019-12-07
Vård- och

2019-05-27

omsorgsboende

Erbjudits plats 2019-11-15,
2019-12-05. Tackar nej.
Erbjuds plats 2020-01-17
tackar ja.

Vård- och

2019-05-31

omsorgsboende

Erbjuds plats 2019-10-21,
tackar nej. Sökt boende i
Stockholms stad enligt 2a
kap 8§ SoL. Önskar
endast plats på önskat
boende dit det är lång
kö. Har informerats om
möjlighet att stå i kö till
flera boenden i samma
område.

Vård- och
omsorgsboende

2019-06-26

Erbjuds plats 2019-08-30,
2019-09-18, 2019-11-18
Tackar nej. Vill endast
flytta till önskat boende.

Biståndshandläggare har
haft kontakt med
sökande 2019-11-15 för
att motivera till flytt.
Servicehus

2017-12-19

Erbjuds plats 2019-10-03,
2019-12-06. Sökande
återtar ansökan vid
hembesök 2020-01-16.

Servicehus

2018-04-30

Erbjuds plats 2019-11-12
& 2019-12-13 på önskat
boende. Tackar nej.
Hembesök för att
motivera till flytt 2019-1204.

Servicehus

2019-05-24

Erbjuds plats 2019-07-05,

Verkställt 2019-

2019-09-25. Önskar endast

12-02

flytta till en 2a på valt
boende då partner ska
flytta med som parboende.
Erbjuds plats 2019-11-26,
tackar ja.

Servicehus

2019-06-28

Erbjuds plats 2019-10-09
& 2019-12-06 på önskat
boende. Tackar nej.
Hembesök för att
motivera till flytt alt.
återta ansökan
genomfört 2019-12-04.

Dagverksamhet

2019-02-06

Vill inte vara på erbjuden

Avslutat 2019-11-

plats. Står sedan 2019-

19

05-23 i plats till önskad
verksamhet. Beslut
avslutat 2019-11-19 med
anledning av att utökat
beslut fattats och

verkställts på önskad
verksamhet.
Dagverksamhet

2019-02-25

Har erbjudits plats men

Avslutat utan

inte velat gå, anhöriga

verkställighet

önskats att sökande ska

2019-11-13

kvarstå i kö. Sökande
återtar ansökan 2019-1113.
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

2019-04-16

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

