Bilaga 2

Rapportering av ej verkställda beslut inom individ- och familjeomsorgen enligt
socialtjänstlagen (SoL) och LSS, kvartal 2 2021.
Insats

Beslutsdatum

Kommentar

Verkställt

Daglig verksamhet 9§10
LSS

2020-03-25

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. Nu flyttat från
servicebostad då boendet ej
fungerade. Handläggaren har
haft fortsatt löpande kontakt
med den enskilde och/eller
förvaltare ang planering.
Pågående insatser utifrån
missbruk. Beslutet löper ut
2021-06-30. Klienten ansöker
inte om fortsatt insats inför
detta.

2021-06-30

Korttidsvistelse utanför
det egna hemmet 9.6
LSS

2020-02-24

Klienten avböjer för
närvarande pga Covid-19
pandemi. Senast på
korttidsvistelse 20-03-04.
Förlängt beslut t.o.m 21-06-30.
Utifrån uppgifter i ärendet ska
den enskildes nuvarande
situation vara bra trots ej
verkställt beslut

2021-05-31

datum

Daglig verksamhet/
sysselsättning

2019-12-04

Korttidsvistelse utanför
det egna hemmet 9.6
LSS

2020-02-24

Hemtjänst

2019-12-01

Delvis avbruten verkställighet
sedan 2020-04-11. Under
pandemin har man tillfälligt
behövt erbjuda mindre
sysselsättning för att lokaler
och kontakter ska begränsas för
att minska smittspridning Den
enskilde tillhör riskgrupp och
avstår från att delta p g a risken
för smitta. Har pga sjukdom
inte kunnat vaccineras ännu.
.
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 20-06-30. Nytt beslut
fattas om fortsatt
korttidsvistelse som gäller för
perioden 20-07-01-21-06-30.
Utifrån uppgifter i ärendet ska
den enskildes nuvarande
situation vara bra tros ej
verkställt beslut. Den enskilde
åter på korttidsvistelse 202105-31

Avbrott i

Den enskilde har valt att
avbryta hemtjänstinsatsen av
rädsla för att smittas av Covid19. Anhöriga har tillsammans
med den enskilde valt att flytta
ut till sommarstuga där de vill
hålla sig isolerade tills
pandemin är över. Anhöriga
stöttar den enskilde med
motsvarande hemtjänstinsatser.
Den enskilde har daglig
verksamhet på distans och
kontakt med social
kontaktperson över telefon.
Anhöriga har regelbunden
kontakt med
hemtjänstutföraren och
kommer att påbörja insatsen
igen när pandemin minskat i
omfattning. Den enskilde och
god man planerar för att
hemtjänstinsatserna skall
komma i gång igen senare
under hösten alternativt vid
årsskiftet beroende på hur

Avbrott i

verkställighet
2020-04-11

2021-05-31

verkställigheten
2020-03-15

smittspridningen ser ut i
samhället.
Bostad med särskild
service för vuxna eller
annan särskilt anpassad
bostad förvuxna 9§9
LSS

2017-08-19

Daglig verksamhet 9§10
LSS

2019-12-13

Daglig verksamhet 9§10
LSS

2019-12-12

Den enskilde har flyttat hem
till sina föräldrar i Halmstad på
grund av den enskilde tillhör
riskgrupp för Covid-19.
Anhöriga önskar därför att
enskilde hålls isolerad för att
minska risk för smittspridning
tills pandemin är över. 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
människor. Den enskilde har
daglig verksamhet på distans.
Den enskilde planerar att flytta
tillbaka till sin gruppbostad i
till hösten, inget datum är
bestämt än.

Avbrott i

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 på gruppbostad som för
närvarande bedöms kunnat
tillgodose behov som uppstår
av delvis ej verkställd insats.

Avbrott i

verkställighet
2020-03-16

verkställigheten
2020-04-09

Inledningsvis stängs daglig
Avbrott i
verksamhet utifrån covid-19,
verkställigheten
20-04-09. Daglig verksamhet
har besökt klienten regelbundet 2020-04-09
på boendet. Delvis ej
verkställt.. 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.
Har för närvarande viss
telefonkontakt med daglig
verksamhet .Daglig verksamhet
har bedömt att det inte var
möjligt för den enskilde att

återgå till fysiska lokaler. Den
enskildes gode man har bedömt
att den enskilde inte kan vara
på plats p g a risker utifrån
Covid-19. Bor på gruppbostad
som f.n. bedöms kunna
tillgodose behov som uppstår
av delvis ej verkställd insats.
Daglig verksamhet 9§10
LSS

Daglig verksamhet 9§10
LSS

Hemtjänst

2017-04-11

2019-07-18

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
Inga övriga konsekvenser har
framkommit för den enskilde.

Avbrott i

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 som för
närvarande bedöms kunna
tillgodose behov som uppstår
av delvis ej verkställd insats

Avbrott i

Den enskilde har valt att

Avbrott i

avbryta sina

verkställighet

hemtjänstinsatser av rädsla

2020-02-20

för att smittas av Covid-19
Den enskilde får stöd i
hemmet av vuxen anhörig
med motsvarande

verkställigheten
2020-04-09

verkställigheten
2020-04-09

hemtjänstinsatser. Den
enskilde vill inte ta emot
hemtjänstpersonal med
anledning av Covid-19pandemin.

Daglig verksamhet 9§10
LSS

2019-12-16

Den enskilde vistas i

Avbrott i

Grekland sedan 2020-07-

verkställighet

22. Är enligt uppgift där

2020-07-22

med släkt och stannar
längre p g a Covid-19epidemin. I kontakt med
den enskilde säger hen att
det fungerar bra
Bostad med särskild
service för vuxna eller
annan särskilt anpassad
bostad förvuxna 9§9
LSS

2010-03-25

Den enskilde vistas i

Avbrott i

Grekland sedan 2020-07-

verkställighet

22. Är enligt uppgift där

2020-07-22

med släkt och stannar
längre p g a Covid-19epidemin. I kontakt med
den enskilde säger hen att
det fungerar bra. Familj tar
hand om hen.

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

2020-08-13

Hemtjänst

2020-01-21

Den enskilde tackat nej till 4
erbjudanden

Den enskilde har valt att

Avbrott i

avbryta hemtjänstinsatser

verkställigheten

av rädsla för att smittas av

2020-03-31

Covid-19. Den enskilde får
stöd av anhörig och önskar
inte hjälp av hemtjänsten.
Den enskilde har uppgivit
att det fungerar bra trots
omständigheterna då
anhörig kan arbeta

hemifrån under pandemin.
Beslut om hemtjänst löpte
ut 210228. Den enskilde
beviljades fortsatt hemtjänst
i utökad omfattning.
Daglig verksamhet 9§10
LSS

2019-11-29

Beslut är delvis verkställt

Avbrott i

med anledning av

verkställighet

begränsad verksamhet

2020-04-09

utifrån Covid-19.
Verksamheten den enskilde
går på har beslutat att ta
emot deltagare i minskad
omfattning för att kunna
följa
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och
riktlinjer. Verkställigheten
har varit delvis avbruten
pga pandemin som krävt
anpassningar. Deltar nu 3
av 5 dagar och kommer
efter vaccinering åter delta
fullt ut.

9§6 Korttidsvistelse

2020-12-17

Den enskilde har tackat nej
till erbjudande 2021-03-06.
Föräldrarna besökte
verksamheten 2021-03-06
men tackade sedan nej. Har
sedan letat vidare men inte
hittat något som de tror
passar. 2021-04-15
meddelar modern att de
verksamheter de hittat inte

erbjuder någon helgplats,
inväntar det. Utredaren har
vid flertalet tillfällen varit i
kontakt med föräldrarna
som meddelat att står i
fortsatt kö för en helgplats.
9§10 Daglig verksamhet

2020-11-13

Den enskilde valde att
pausa sin dagliga
verksamhet i väntan på
vaccin mot covid-19. Den
enskilde är nu fullt
vaccinerad och uppstart av
verksamheten kommer att
ske 2021-09-01

9§10 Daglig verksamhet

2020-12-01

Den enskilde tackade nej till
erbjudande senast 2021-0323 och uppgav i samband
med det att hen inte ville ha
insatsen daglig verksamhet.
Den enskildes beslut om
daglig verksamhet löper ut
2021-06-30. Den enskilde
har tackat nej till insatsen
och önskar inte ansöka om
fortsatt stöd

2021-06-30

