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Rapportering av ej verkställda beslut inom barn och unga
kvartal 4, 2021

Insats

Beslutsdatum

Kommentar

Verkställt eller
avslutat datum

Kontaktperson IFO 4 kap. 1 § SoL

2021-04-27

Ingen lämplig kontaktperson har kunnat
rekryteras. Svårt med rekrytering under
pandemin. Barnet och föräldrarna samtycker
till annan insats, familjebehandling, och tycker
att det är mer lämpligt.

Beslutet avslutat
2021-09-08. Den
enskilde har beviljats
annan insats som
verkställts.

Kontaktperson IFO 4 kap. 1 § SoL

2021-07-12

Svårigheter under pandemin att hitta lämplig
kontaktperson. En kontaktperson erbjöds i
september, modern tackade nej 2021-11-05
med motivering att hen är för ung och har inte
erfarenhet av att jobba med barn som har
hjärtproblem.

Kontaktperson IFO 4 kap. 1 § SoL

2021-07-12

Svårigheter under pandemin att hitta lämplig
kontaktperson. En kontaktperson erbjöds i
september, modern tackade nej 2021-11-05
med motivering att hen är för ung och har inte
erfarenhet av att jobba med barn som har
hjärtproblem.

2021-04-13

Vårdnadshavare sa upp plats efter missnöje

Beslutet avslutat

och oenigheter med korttidshemmet. Familjen

2021-12-29. Den

önskade då byte av korttidshem.

enskilde har, genom

Vårdnadshavare har erbjudits andra alternativ

sin vårdnadshavare,

och skulle höra av sig till handläggaren. Trots

återtagit sin ansökan

flera påminnelser har vårdnadshavare inte

pga. att den enskilde

inkommit med nytt val av korttidsboende.

befinner sig

Korttidsvistelse 9 § 6 LSS

utomlands sedan aug.
2021 och anser sig
inte ha behov av
insatsen i nuläget.

Korttidsvistelse 9 § 6 LSS
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2021-04-13

Vårdnadshavare sa upp plats efter missnöje

Beslutet avslutat

och oenigheter med korttidshemmet. Familjen

2021-12-29. Den

önskade då byte av korttidshem.

enskilde har, genom

Vårdnadshavare har erbjudits andra alternativ

sin vårdnadshavare,

och skulle höra av sig till handläggaren. Trots

återtagit sin ansökan

flera påminnelser har vårdnadshavare inte

pga. att den enskilde

inkommit med nytt val av korttidsboende.

befinner sig
utomlands sedan aug.
2021 och anser sig

Anteckningar
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inte ha behov av
insatsen i nuläget.

Kontaktfamilj IFO 4 kap 1 § SoL

2021-04-27

Förälder önskar enbart kontaktfamilj av

Beslutet verkställt

särskild kultur, vilket har varit svårt att hitta.

2021-12-02

Förälder har även uteblivit från möten på
grund av Coronasmittan. Vårdnadshavare
tackade nej till föreslagna KF och har kommit
med eget förslag på KF som nu är under
utredning.

Korttidsvistelse 9 § 6 LSS

2021-06-01

Den enskilde vill vara på ett specifikt
korttidshem som i dagsläget saknar lediga
platser. Den enskilde tackar nej till övriga
erbjudanden.

Kontaktperson IFO 4 kap. 1 § SoL

2021-10-08

Ingen lämplig kontaktperson har kunnat
rekryteras då specifikt behov av att kunna
teckentolka föreligger. Annons ska läggas ut
och rekrytering pågår.

