Dnr Son 2016/225

Ej verkställda beslut kvartal 4 2016

1) Person har blivit erbjuden plats, men tackat nej - funktionshinder
a) Person (-70) är beviljad bostad med särskild service, LSS. Har blivit erbjuden
plats, men har tackat nej till tre erbjudanden. Vill bo i Kallhäll i Järfälla
kommun. Alla tre platser som har visats ligger i Kallhäll. Personen har
personlig assistans.
b) Person (-94) är beviljat bostad med särskild service LSS. Har tackat 160324 nej
till erbjudandet av en plats. Vill vänta på ett nytt boende som öppnas i Kallhäll
2017. Samma gäller.
c) Person (-72) är beviljat särskild boende SoL. Har tackat 160926 och 161227
nej till erbjudandet av en plats.
d) Personen (-80) är beviljat utslussningslägenhet SoL. Har tackat nej till erbjuden
lägenhet 160905.

2) Beslutet är inte verkställt efter tre månader - funktionshinder
a) Person (-61) är beviljat boende med särskild service LSS. Personen bor på ett
SOL-boende. Vill vänta på en plats på ett LSS2-boende som finns i Kallhäll.
Samma gäller
b) Person (-98) är beviljat korttidsvistele LSS. Mamman har ännu inte valt ett
korttidshem. Platssamordnare träffade personen och mamman 160317.
Personen har besökt en utförare men vill vänta till hösten. Platssamordnare har
haft kontakt med mamman 160920 som berättade att personen planerar att
prova på korttidshemmet under hösten. Ansökan har återtagits 161222.
c) Personen(-96) är beviljat korttidsvistelse LSS. Personen har valt utförare men
vill inte börja innan i höst. Enligt utföraren och handläggaren har mamma och
personen planerat att besöka korttidshemmet under oktober. Ansökan har
återtagits 161121.
d) Person (-03) är beviljat korttidsvistelse LSS. Vistelsen till ett korttidshem var
planerat men föräldrarna lyckades inte att få personen dit. Ny vistelse var
planerat till vecka 27. Igen lyckades inte föräldrarna att få personen dit.
Planering kring ett nytt korttidsvistelsehem pågår. En till vistelse var
planerat till vecka 44 utan framgång. Beslutet gick ut 161231.
e) Person (-96) är beviljat bostad med särskild service LSS. Personen har mycket
svårt problematik med självskadebeteende och social fobi. Inom kommunen
finns inga passande boendeplatser. Utförare utanför kommunen har kontaktats.
Ansökan återtagits 160928 eftersom personen kommer att flytta till SoL
psykiatriboende 161027. Personen kunde inte flytta till SoL-boendet pga
vattenskada. Flytten kommer istället att ske 170114.
f) Person (-97) är beviljat bostad med särskild service LSS. Kommer att erbjudas
en lägenhet som först måste saneras. Om en annan passande lägenhet blir
ledig tidigare kommer den att erbjudas till personen istället. Visningen av
lägenheten var planerat att ske 170112 men personen var sjuk.
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g) Person (-04) är beviljat korttidsvistelse LSS. Utförare valdes av föräldrarna
161008 men utföraren kanske inte har en passande grupp till personen.
Planeringen pågår. Ansökan återtagits 161216.
h) Person (-00) är beviljat korttidsvistelse LSS. Valt utförare har ingen ledig plats
men personen vill stå i utförarens kö. Kommer att verkställas 170127.
i) Person (-06) är beviljat korttidsvistelse LSS. Föräldrarna har ännu inte valt
utförare. Platssamordnare har kontakt med föräldrarna. Pappa har valt
utföraren och det finns plats. Mamma måste också godkänna utföraren
innan personen kan börja.
j) Person (-90) är beviljat kontaktperson SoL. Utförare som rekryterar
kontaktpersonen har försköt flera gånger att få kontakt med personen sedan
beslutdatumet utan att lyckats. Samma gäller.
k) Person (-75) är beviljat ledsagarservice LSS. Verkställigheten avbröts 160831.
Utförare har flera gånger försökt att få kontakt med god man för att presentera
en ny ledsagare utan att lyckats.
l) Person (-90) är beviljat daglig verksamhet LSS 160808. Personen vill inte vara
på dv utan sina pers.ass. Försäkringskassan har ännu inte kommit med svar om
hon får ha assistenterna med sig.
m) Person(-98) är beviljat Bostad med särskild boende för barn eller ungdomar
LSS. Det finns en tilltänkt plats till personen. Flyttplanering pågår.
n) Person (-92) är beviljat särskild boende SoL. Tackade nej två gånger till
erbjudanden och har 161223 återtagit sin ansökan.

3) Beslutet har blivit verkställt efter tre månader – funktionshinder
a) Person (-91) är beviljat bostad med särskild service LSS. Har blivit erbjuden en
lägenhet och kommer att titta på den så fort den är renoverat. Verkställdes
161201.
b) Person (-96) är beviljat annan särskild anpassad boende LSS. Lägenheten som
kommer att erbjudas till personen är under omfattande renoveringen. Beslutet
verkställdes 161227.
c) Person (-04) är beviljat korttidsvistelse LSS. Föräldrarna har ännu inte valt
utförare. Platssamordnare har kontakt med föräldrarna. Beslutet verkställdes
161101.
d) Person(-92) är beviljat Bostad med särskild service LSS. Verkställighet avbröts
160810 pga vattenskada. Blev verkställt på nytt 170102.
e)

