Rapportering av ej verkställda beslut inom individ- och familjeomsorgen enligt
socialtjänstlagen (SoL) och LSS, kvartal 2 2022.
Insats

Beslutsdatum

Kommentar

Verkställt
datum

Hemtjänst

2020-01-21

Den enskilde har valt att

Avslutad ej

avbryta hemtjänstinsatser av

verkställd

rädsla för att smittas av

2022-06-28

Covid-19.
Bostad med särskild
service för vuxna eller
annan särskilt anpassad
bostad förvuxna 9§9 LSS

2021-04-14

Nämnd har erbjudit fyra
placeringar under
tidsperiod som avböjs, då
brukares företrädare önskar
boende med fullt
teckenspråk i Stockholm
Finns brist på boenden som
uppfyller god mans
önskemål om
teckenspråkskunnighet.

9§6 Korttidsvistelse i
form av korttidshem

2021-11-16

Erbjudande om

Delvis

korttidsvistelse med 4

verkställt

dygn/månad (enligt

2022-03-28

beslut)har funnits. Beslutet
är delvis verkställt med ett
dygn/månad på grund av
platsbrist på valt
korttidshem. Alternativ har
erbjudits.
9§6 Korttidsvistelse i
form av korttidshem

2021-11-02

Erbjudande om

Verkställt

korttidsvistelse med 4

2022-07-20

dygn/månad (enligt
beslut)har funnits. Beslutet

verkställdes delvis med 1
dygn/månad 2022-03-28.
9§6 Korttidsvistelse i
form av korttidshem

2021-12-21

Vårdnadshavare planerar
att spara dygnen för den
enskilde till hösten 2022.
Biståndshandläggare har
löpande kontakt med
vårdnadshavare om insats.

9§3 Ledsagarservice

2021-10-01

Verkställighet har dröjt på

Verkställt

grund av Covid-19 då

2022-05-05

brukaren är känslig för
infektioner.
9§3 Ledsagarservice

2021-10-01

Den enskildes hälsotillstånd

Verkställt

har varit ett hinder

2022-05-05

merparten av väntetiden
9§3 Ledsagarservice

2022-03-01

Den enskilde har ej valt
utförare. Vid kontakt med
vårdnadshavare har det
framkommit att behovet av
ledsagarservice endast är
aktuellt till hösten.

9§3 Ledsagarservice

2022-02-01

Biståndshandläggare har
gett förslag på utförare.
Vårdnadshavare vill dock
avvakta med insatsen till
hösten.

9§9 Bostad för vuxna i
form av servicebostad

2022-03-19

Insatsen är avbruten på
grund av ändrat behov och
annan insats är beviljad. På
grund av gynnande beslut
avslutas inte insatsen.

9§7 Korttidstillsyn

2021-07-01

Ej verkställd på grund av
smittorisk av Covid 19

9§2 Personlig Assistans

2022-03-07

Den enskilde har ej valt
utförare och har som
kompenserad insats
beviljats hemtjänst men ej
tagit emot insatsen.

9§6 Korttidsvistelse i
form av korttidshem

2021-11-16

Erbjudande om
verkställighet har erbjudits
men anhörig har valt att
inte utnyttjat insatsen.
Anhörig önskar byta
utförare och fortsatt
planering pågår.

Sysselsättning SoL

2022-03-07

På grund av hälsotillstånd
har den enskilde valt att
avvakta med insatsen till
hösten.

9§10 Daglig verksamhet

2020-12-01

Den enskilde har ej valt
utförare. Flera kontaktförsök

Datum när

har gjorts men hen är ej

verkställigheten avhörd. 2022-08-05 har
avbröts

den enskilde kontaktat

2021-11-19

socialtjänsten igen. Möte
kommer att ske inom kort.

9§5 Avlösarservice i
hemmet

2022-01-01

Insatsen var verkställd från
2022-01-01 fram till LVUplaceringen i mars 2022.
Ärendet avslutades 202206-30 då LSS-handläggare i
nya stadsdelen mottagit
överlämning i ärendet.

