Bilaga 2

Rapportering av ej verkställda beslut inom individ- och familjeomsorgen enligt
socialtjänstlagen (SoL) och LSS, kvartal 3 2020.
Insats

Beslutsdatum

Kommentar

Kontaktperson

2020-03-18

Boendestöd

2020-01-13

Daglig verksamhet 9§10
LSS

2020-04-01

Trygghetslarm

2020-02-07

Den enskilde har tackat nej
till erbjudande Datum för
erbjudande 20-05-18
Klienten har själv önskat
kolla upp utförare men har
efter flera påminnelser inte
inkommit med sitt önskemål
Klienten vårdas på
rättspsykiatrisk vår. Till följd
av Covid-19 tillåts inga
vistelser utanför
rättspsykiatrins område varpå
studiebesök på daglig
verksamhet ej kunnat
genomföras. Ansvarig
biståndshandläggare har haft
kontinuerlig kontakt med den
enskilde och försökt hitta
dagliga verksamheter med
gångavstånd till den
enskildes rättspsykiatriska
avdelning i enlighet med
avdelningens restriktioner,
dock utan resultat.
Klienten har avböjt insatsen
delvis pga Covid-19.
Biståndshandläggare har haft
kontakt med klienten vid 3
tillfällen ang detta
Beslutet har löpt ut och
klienten har inte ansökt om
fortsatta insatser

Verkställt
datum

2020-09-21

2020-08-31

Daglig verksamhet 9§10
LSS

2020-03-25

Korttidsvistelse utanför
det egna hemmet 9.6 LSS

2020-02-24

Hemtjänst

2020-02-07

Kontaktperson

2020-02-12

Försökslägenhet

2020-07-01

Korttidsvistelse utanför
det egna hemmet 9§6 LSS

2020-05-13

Bostad med särskild
service för vuxna eller
annan särskilt anpassad
bostad förvuxna 9§9 LSS

2020-04-27

Klienten har erbjudits stöd
genom servicebostad att välja
utförare och påbörja
dagligverksamhet. Även viss
svårighet med verkställighet
pga Covid-19, nu flyttat från
service-bostad då boendet ej
fungerat. Den enskilde har
aktivt drogmissbruk vilket
försvårat planering för daglig
verksamhet. Handläggaren
har haft fortsatt löpande
kontakt med den enskilde
och/eller förvaltare ang
planering.
Klienten avböjer för
närvarande pga Covid-19
pandemi. Senast på
korttidsvistelse 20-03-04.
Förlängt beslut t.o.m 21-0630.
Klienten har avböjt insatsen
delvis pga Covid-19,
Biståndshandläggaren har
varit i kontakt med klienten
löpande. Klienten beskriver
att hon haft andra personer
som kunnat hjälpa henne med
det viktigaste istället för
hemtjänst. Beslutet har löpt
ut och klienten har inte
ansökt om fortsatta insatser
Den enskilde har tackat nej
till erbjudande. Önskar ej
träffa någon ny under Covid19 pandemin då hen befinner
sig i en riskgrupp
Den enskilde har tackat nej
till erbjudande
Varit på studiebesök på 3
korttidshem men inte hitta
något lämpligt p.g.a. fel
gruppsammansättning, väntar
på svar om plats på det 3:e.
Varit på kollo 13 dygn under
sommaren.
Den enskilde har tackat ja till
erbjudande men beslut tar tid
att verkställa då hen bor i
rättspsykiatrisk slutenvård.

2020-08-31

Daglig verksamhet/
sysselsättning

2019-12-04

Korttidsvistelse utanför
det egna hemmet 9§6 LSS

2020-05-22

Hemtjänst

2020-04-01

Boendestöd

2020-04-01

Delvis avbruten
verkställighet sedan 2020-0411. Under pandemin har man
tillfälligt behövt erbjuda
mindre sysselsättning för att
lokaler och kontakter ska
begränsas för att minska
smittspridning.
Insatsen korttidsvistelse går
inte att verkställa eftersom
klienten till hör en riskgrupp
för Covid-19 enligt
folkhälsomyndigheten och
LSS-hälsan. Korttidsverksamheten hänvisar
tillriktlinjer från LSS-hälsan
och krisledningen på
Socialförvaltningen samt
inväntar nya direktiv.
Klienten är orolig för Covid19
Verkställigheten avbröts
2020-05-12
Klienten är rädd för Covid-19

Avbrott i
verkställigheten
2020-05-12
Avbrott i
verkställigheten
2020-05-12

Korttidsvistelse utanför
det egna hemmet 9.6 LSS

2020-02-24

Daglig verksamhet 9.10
LSS

2020-03-25

Hemtjänst

2019-12-01

Avböjer för närvarande insats
p.g.a. Covid-19 pandemin
(oro för smitta) Klienten var
senast på korttidsvistelse
2020-03-04. Beslut som
fattas 20-02-24 löper ut 2006-30. Nytt beslut fattas om
fortsatt korttidsvistelse som
gäller för perioden 20-07-0121-06-30. Avböjer för
närvarande insats p.g.a
Covid-19
Har haft löpande kontakt med
klienten och/eller förvaltare
ang planering. Klienten har
erbjudits stöd genom
servicebostad att välja
utförare. Nu flyttat från
servicebostad då boendet ej
fungerat. Klienten har aktivt
drogmissbruk vilket försvårat
planering för daglig
verksamhet.
Den enskilde har valt att
avbryta hemtjänstinsatsen av
rädsla för att smittas av
Covid-19.

Avbrott i
verkställigheten
2020-03-15

Bostad med särskild
service för vuxna eller
annan särskilt anpassad
bostad förvuxna 9§9 LSS

2017-08-19

Kontaktperson

2020-03-06

Daglig verksamhet 9§10
LSS

Daglig verksamhet 9§10
LSS

2018-01-20

2019-12-13

Den enskilde har flyttat hem
till sina föräldrar i Halmstad
på grund av den enskilde
tillhör riskgrupp för Covid19. Anhöriga önskar därför
att enskilde hålls isolerad för
att minska risk för
smittspridning tills pandemin
är över. Den enskilde har
kontinuerlig kontakt med
personal på gruppbostaden

Avbrott i

Kontaktsekreterare pausade
rekryteringen av
kontaktperson under våren på
grund av covid-19 och
folkhälsomyndighetens råd
att minska sociala
sammankomster/möten. I
augusti tar kontaksekretera
kontakt med klienten ang att
hon har en tilltänkt
kontaktperson. Klienten
uppger då att hen vill avvakta
med att ha mötet. I oktober
träffar klienten tilltänkt
kontaktperson och kommer
överens med
kontaktsekreterare att
kontaktpersonsuppdraget
skall påbörjas.
Inledningsvis stängs daglig
verksamhet utifrån covid-19,
20-04-09. Den enskilde har
sämre fysisk hälsa. Skulle
oavsett Covid-19 inte kunna
återgå till daglig verksamhet i
dagsläget men är även en
riskgrupp utifrån covid-19
Inledningsvis stängs daglig
verksamhet utifrån covid-19,
20-04-09. Träffar dock daglig
verksamhet regelbundet
utomhus från april, senare
även i lokaler men med
restriktioner. Delvis ej
verkställd. Beviljad heltid
dock endast delvis verkställd.
Detta för att möjliggöra
avstånd i lokaler. Bor i
gruppbostad.

Beslutet skall

verkställighet
2020-03-16

verkställas
2020-11-01

Avbrott i
verkställigheten
2020-04-09

Avbrott i
verkställigheten
2020-04-09

Daglig verksamhet –9§10
LSS

Daglig verksamhet 9§10
LSS

Daglig verksamhet 9§10
LSS

2019-12-12

2017-04-11

2019-07-18

Inledningsvis stängs daglig
verksamhet utifrån covid-19,
20-04-09. Daglig verksamhet
har besökt klienten
regelbundet på boendet.
Delvis ej verkställt. Har
besök av daglig verksamhet.
Dock har daglig verksamhet
inte bedömt det säkert att
klienten kan återgå till daglig
verksamhets lokaler i
dagsläget, Planerar dock för
återgång.
Bor på gruppbostad.
Inledningsvis stängs daglig
verksamhet utifrån covid-19,
20-04-09. Den enskilde
börjar därefter på daglig
verksamhet på deltid från
juni. Delvis verkställd dock
inte i samma omfattning som
tidigare. Har assistansersättning genom
Försäkringskassan. Är
beviljad tillfällig utökning av
personlig assistans de timmar
den enskilde ej är på daglig
verksamhet utifrån att daglig
verksamhet inte är verkställt
Inledningsvis stängs daglig
verksamhet utifrån covid-19,
20-04-09. Den enskilde börja
därefter vara delvis på daglig
verksamhet 20-06-04. Delvis
verkställd dock inte i samma
omfattning som tidigare. Den
enskilde har fr o m 20-06-04
varit 2 dagar i veckan på
daglig verksamhet vilket är
mindre än tidigare. Detta
p.g.a. riskgrupp utifrån
Covid-19 och för att
möjliggöra avstånd i lokalen.
Bor på gruppbostad.

Avbrott i
verkställigheten
2020-04-09

Avbrott i
verkställigheten
2020-04-09

Avbrott i
verkställigheten
2020-04-09

Bostad med särskild
service för vuxna eller
annan särskilt anpassad
bostad förvuxna 9§9 LSS

2018-09-01

Daglig verksamhet 9§10
LSS

2019-11-01

Daglig
verksamhet/sysselsättning

Försökslägenhet

2020-04-01

2020-07-01

Den enskilde har tillsammans
med anhöriga och god man
valt att flytta hem till sina
föräldrar från sin gruppbostad
eftersom den enskilde och
den enskildes anhöriga tillhör
riskgrupp för covid-19 samt
därmed undvika risk för
smitta. Den enskilde bor hos
sina föräldrar och får det stöd
hen behöver av sina anhöriga.
Den enskilde och anhöriga
önskar inga andra insatser
eftersom de vill undvika
kontakt med andra personer.
Den enskilde har tillsammans
med anhöriga och god man
valt att avbryta insatsen
daglig verksamhet eftersom
den enskilde och den
enskildes anhöriga tillhör
riskgrupp för Covid-19. Den
enskilde och anhöriga har
tackat nej till daglig
verksamhet trots att den är
covid-19anpassad. En
planering med daglig
verksamhet har påbörjats för
att se över om det finns
aktiviteter som den enskilde
och anhöriga känner sig
trygga med att den enskilde
deltar i. Daglig verksamhet
på distans har inte varit
möjlig eftersom den enskilde
har svårigheter med att
kommunicera digitalt.
Delvis avbruten verksamhet
sedan 2020-04-11. Under
Covid-19pandemin har man
tillfälligt behövt erbjuda
mindre sysselsättning för att
lokaler och kontakter ska
begränsas för att minska
smittspridning.
Den enskilde har tackat nej
till erbjudande. Datum för
erbjudande 2020-07-30

Avbrott i
verkställigheten
2020-03-16

Avbrott i
verkställighet
2020-03-13

Avbrott i
verkställigheten
2020-04-11

Kontaktperson

2020-02-12

Insatsen kontaktperson

Avbrott i

påbörjades 2020-03-13

verkställigheten

och den enskilde sa upp

2020-04-08

personen 2020-04-08.
Nytt erbjudande om
kontaktperson 2020-1005. Den enskilde tackat
nej med hänvisning till
Covid-19 pandemin och
att hon är i riskgrupp.

