1) Person har blivit erbjuden plats, men tackat nej – funktionshinder
a) Person (-94) är beviljat bostad med särskild service LSS. Väntar på att ett nytt
LSS-gruppboende i Kallhäll blir klar. 170831: Tackade nej 170618 till platsen
på det boendet.171015: Ärendet avslutades 171003 då personen flyttar
från kommunen.
b) Person (-87) är beviljat bostad med särskild service LSS. 171015: Tackade nej
170403.
c) Person (-95) är beviljat bostad med särskild service enligt LSS. 171015:
Tackade nej 170824.
d) Person (-83) är beviljat boende med särskild service enligt LSS. 171015:
Tackade nej 170829.

2) Beslutet är inte verkställt efter tre månader - funktionshinder
a) 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. 170831, 171015: Utföraren har fortfarande
inte lyckats att få kontakt med personens gode man.
b) Person (-90) är beviljat daglig verksamhet LSS 160808. Personen vill inte vara
på dv utan sin personliga assistent. Försäkringskassan har ännu inte kommit
med svar om hon får ha sin assistent på dv. 170831: FK har fortfarande inte
fattat beslut.171015: FK gav avslag, personen har återtagit sin ansökan om
dv.
c) Person (-01) är beviljat korttidshem enligt LSS. Föräldrarna hade vald ett
korttidshem utanför LOV fast de hade fått information om LOV. Korttidshem
slutade sin verksamhet 170331 och föräldrarna har återigen informerats om
LOV. 170831: Föräldrarna börjar kontakta LOV-utförare under
hösten.171015: Föräldrarna fortsätter att leta ett passande korttidshem.
d) Person (-70) är beviljat korttidsvistelse LSS. God man har inte hunnit leta efter
ett passande korttidshem. Kommer att göra det göra under hösten. 171015:
God man kommer att besöka ett korttidshem inom kort.
e) Person (-02) är beviljat ledsagarservice enligt LSS. Personens förälder är
osäker om insatsen är rätt och kommer att träffa handläggaren i september för
att få mera information om insatsen.171015: Ansökan ledsagarservice
återtagits. Personen ansökte istället kontaktperson enligt LSS.
f) Personen (-98) är beviljat ledsagarservice LSS. Utföraren har försökt flera
gånger (senast 15/8) att ordna en träff med personen och gode mannen utan att
lyckats. 171015: Ansökan har återtagits 170906.
g) Person (-77) är beviljat dagverksamhet SoL. Personen har inte mått bra under
våren 2017. Personen försöker börja på en dagverksamhet under
hösten.171015: Insatsen avslutas 171115.
h) Person (-60) är beviljat kontaktperson SoL. Utföraren har ett förslag på en
kontaktperson och har flera gånger försökt nå personen utan
framgång.171015: Ansökan har återtagits 171006.
i) Person (-92) är beviljat kontaktperson SoL. Utföraren har haft två olika förslag
på en kontaktperson men personen har avbokat möten.171015: Utf har haft
flera tilltänkta kontaktpersoner men inte fått kontakat med personen för
att kunna träffas.
j) Person (-65) är beviljat kontaktperson SoL. Utföraren har förslag på en
kontaktperson. Personen ska genomgå en operation under hösten och är osäker
om insatsen passar.171015: Träffade en tilltänkt kontaktperson 171012.

k) Person (-73) är beviljat särskild boende SoL. Personen vill bo på ett specifikt
boende i kommunen och väntar på att det blir en ledig plats där.171015:
Oförändrat
l) Person (-62) är beviljat särskild boende SoL. Personen vill bo på ett specifik
boende i kommunen och väntar på att det blir en ledig plats där.171015:
Oförändrat
m) Person (-90) är beviljat utslussningslägenhet SoL. Personen tackade ja till en
lägenhet den 12 juli. Lägenheten renoveras och blir inflyttningsklar den 15
september. 171015: Lägenheten är inte inflyttningsklar ännu.
n) Person (-92) är beviljat utslussningslägenhet enligt SoL. 171015: Det har inte
funnits lediga utslussningslägenheter att erbjuda.
o) Person (-07) är beviljat korttidsvistelse enligt LSS. 171015: Personen har valt
korttidshemmet. Startdatumet är ännu inte bestämt.
p) Person (-99) är beviljat korttidshem enligt LSS. 171015: Personen har valt
korttidshemmet och väntar på en plats på en passande grupp.
q) Person (-95) är beviljat bostad med särskild service enligt LSS. 171015:
Personen vill flytta till ett nytt boende som öppnas under våren 2018 i
Järfälla.
r) Person (-93) är beviljat boende med särskild service enligt LSS. 171015:
Personen hade informerat handläggare efter beslutet att hon har skickat
förhandsbesked till Uppsala och vill vänta med boendet i Järfälla. Den 22
september kontaktar personen handläggaren och vill ha ett boende i
Järfälla.
s) Person (-93) är beviljat korttidsvistelse enligt LSS. 171015: Personen har inte
valt ett korttidshem och svarar varken i telefon eller på sms. Personen
har ingen god man.
t) Person (-61) är beviljat annan särskild anpassad bostad för vuxna enligt LSS.
171015: Personen vill bo i Kallhäll. Kommer att erbjudas en lägenhet där
inom kort.
u) Person (-97) är beviljat bostad med särskild service enligt LSS. 171015:
Personen har inte blivit erbjuden ett boende ännu.
3) Beslutet har blivit verkställt efter tre månader – funktionshinder
a) Person (-92) är beviljat utslussningslägenhet SoL. Personen tackade ja till en
lägenhet den 5 juni. Lägenheten renoveras och blir inflyttningsklar den 13 september.
171015: Beslutet verkställdes 170908.
b) Person (-66) är beviljat kontaktperson SoL. Utförare planerade att presentera en
kontaktperson i augusti men personen ville inte ha insatsen. Handläggaren är
informerad.171015: Beslutet verkställdes 171005.

