Bilaga 1

Rapportering av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 2, 2021
Insats

Beslutsdatum

Kommentar

Vård och

2017-07-13

Erbjuds plats 2021-04-08,

Verkställt datum

2021-05-05, 2021-05-24 och

omsorgsboende

2021-06-29 på önskat
boende. Kontaktperson
tackar nej, flytt ej aktuellt i
dagsläget. Anhörig uppger
2021-05-25 att placering
önskas i enskilds
hemkommun. Boende finns
ej valbart i enskilds
hemkommun, information
har delgetts om möjlighet att
ansöka om plats direkt i
hemkommun. Sökt boende i
Stockholms stad enligt 2a
kap 8§ SoL.

Vård- och

2019-05-31

Erbjuds plats 2021-04-14 och
2021-05-04. Erbjudande på

omsorgsboende

önskat boende. Tackar nej
pga rådande pandemi.
Bosatt på vård- och
omsorgsboende i
hemkommun. Sökt boende i
Stockholms stad enligt 2a
kap 8§ SoL.

Vård- och

2020-09-04

Avliden.

Avslutat utan
verkställan 2021-

omsorgsboende

05-24.

Vård- och

2020-09-22

Erbjuds plats 2021-04-07,

Beslutet verkställt

2021-04-19, 2021-05-24,

omsorgsboende

2021-06-16

Tackar nej pga pandemin.
Erbjuds plats 2021-06-15,
tackar ja.

Vård- och

2020-09-28

Erbjuds plats 2021-05-06 och
2021-05-28. Tackar nej.

omsorgsboende

Anhörig har muntligen
återtagit ansökan tidigare
men ej bekräftats skriftligen
av enskild. Står därmed kvar i
kö.

Vård- och

2021-01-26

Erbjuds plats 2021-03-23,
2021-05-26 samt 2021-06-07

omsorgsboende

på önskade boenden. Tackar
nej. Uppges inte vara redo
att flytta.

Vård- och

2021-03-09

omsorgsboende

Tackat Ja till plats 2021-06-

Verkställs juni

30.

2021.

Erbjuden 2021-03-22,
202105-03, 2021-06-02 samt
2021-06-28. Inledningvis
tackat ja till plats redan i mars
men ångrade sig och ville
avvakta med flytt.

Vård- och

2021-03-16

Erbjuds plats 2021-03-18,
2021-04-19, 2021-05-14,

omsorgsboende

2021-06-22. God man tackar
nej pga inväntar att anhörig
ska komma till Sverige och
bistå vid flytt i juli/augusti.

Servicehus

2018-04-30

Erbjuds plats 2021-04-06(två
olika platser) & 2021-05-18
(två olika platser) tackar nej.
Vill ej flytta för tillfället.

Servicehus

2020-01-30

Erbjuds plats 2021-05-18.
Tackar nej. Sökt vård- och
omsorgboende på nytt.
Tidigare avslagits i

Förvaltningsrätten. Löpande
kontakt med
biståndshandläggare.

Servicehus

2020-02-05

Erbjuds plats 2021-05-20.
Tackar nej, Ej redo att flytta
enligt kontaktperson/anhörig.

Servicehus

2020-11-10

Erbjuds plats 2021-04-22,
2021-05-18. Tackar nej.
Kontaktperson uppger att
enskild inte är redo att flytta
än.

Servicehus

2020-11-18

Erbjuds plats 2021-05-10 och
2021-06-09. Kontaktperson
tackar nej pga upplever
behov av mer omfattande
insats. Avslag på Ansökan
om vård-och
omsorgsboende i april 2021
har ej överklagats.

Servicehus

Servicehus

2021-01-13

2021-02-12

Avslutad 2021-05-24.

Avslutas utan

Erbjuden 2021-01-20, 2021-

verkställan 2021-

03-22, 2021-05-18 - tackar

05-24 p.g.a. bifall

nej p.g.a. vill ej flytta samt

på ansökan om

ansöker vård- och

vård- och

omsorgsboende.

omsorgsboende.

Erbjuds plats 2021-04-07 och

Avslutat utan

2021-05-18.

verkställan 2021-

Kontaktperson/anhörig

06-30.

tackar nej, uppger att det
fungerar väl i hemmet och
att enskild ej vill flytta.
Ansökan återtas.

Dagverksamhet

2020-04-30

Verkställt 202106-18

Dagverksamhet

2020-07-21

Beslut avslutat 2021-04-14 på

Avslutas utan

kunds begäran.

verkställan 202104-14

Dagverksamhet

2020-10-02

Står i kö till önskad
verksamhet tillsammans med
maka. Vill gå tillsammans,
samma dagar.

Dagverksamhet

2020-10-02

Står i kö till önskad
verksamhet tillsammans med
make. Vill gå tillsammans,
samma dagar.

Dagverksamhet

2020-12-01

Verkställt
2021-06-03

Dagverksamhet

2020-12-14

Verkställt
2021-04-18

Dagverksamhet

2020-12-14

Verkställt
2021-06-17

