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 två erbjudanden. Vill bo i Kallhäll i Järfälla
kommun. Boda platser som har visats ligger i Kallhäll. Personen har
personlig assistans. Personen kommer att erbjudas en plats i ett gruppboende i
Kallhäll under sommaren.
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.
c) Person (-06) är beviljat korttidsfamilj LSS. Har takat nej 160519 till
erbjudandet pga att korttidsfamilj bodde för långt borta.

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.
b)Person (-83) är beviljat boende med särskild service LSS. Flytten till ett LSSboende var planerat i december men personen vägrar att flytta hemifrån.
Familjen fortsätter med motivationsarbete. Ansökan återtagits 160422.
c) Person (-03) är beviljat korttidsvistelse LSS. Vistelsen till ett korttidshem var
planerat men föräldrarna lyckades inte att få personen dit. Ny vistelse
inplanerat under veka 27.
d) Person (-01) är beviljat korttidstillsyn LSS. Avbokade möten som har syfte
att planera tilltänkt korttidstillsyn. Senast avbokat möte var 160311. Ansökan
återtagits 160418.
e) Person (-01) är beviljat korttidsvistelse LSS. Föräldrarna har ännu inte hittat ett
passande korttidshem till personen. Platsamordnare har haft senast kontakt
med föräldrarna 160317. Ansökan återtagits 160628.
f) 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.
g) Person (-83) är beviljat daglig verksamhet LSS. Kommer inte till bokade
studiebesök och har ännu inte valt en dv. Vill dock ha daglig verksamhet.
h)Person (-93) är beviljat kontaktperson LSS. Utföraren har under många
månader skickat sms och brev samt ringt till personen men har inte fått
kontakt. Ansökan återtagits 160614.
i) Person (-85) är beviljat kontaktperson LSS. Tackade först ja och sedan nej till
en kontaktperson. Har efter det inte kommit till möten eller svarat i telefon.
Personen har opererats och varit sjuk därför inte svarat i telefon eller mail.
Vill ha insatsen kvar.
j) Person (-92) är beviljat bostad med särskild service LSS. Platssamordnare
bokade tid för lägenhetsvisning den 22/5, 28/5, 1/6, 3/6, 23/6 men alla tider
avbokades av personen. Den1/7 har visning av lägenhet genomförts och
personen tackat nej 150818. Personen har tackat nej också 160120. Personen
kommer att flytta till ett serviceboende LSS 160708.
k) Person (-54) är beviljat bostad med särskild service LSS. Personen kommer
160414 att titta på en plats på ett LSS-boende. Personen kommer att flytta
till ett gruppboende LSS 160718.
l) Personen(-96) är beviljat korttidsvistelse LSS. Personen har valt utförare men
vill inte börja innan i höst.
m) Person (-88) är beviljat daglig verksamhet LSS. Har besökt en utförare men
resevägen var för lång. Har inte ännu valt någon annan utförare.

n) 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.
o) Person (-92) är beviljat särskild boende SoL. Personen kommer att erbjudas en
lägenhet under sommaren när den först saneras och målas om.
p) Person (-78) är beviljat utslussningslägenhet enligt SoL. Det finns inga lediga
utslussningslägenheter i kommunen.

3) Beslutet har blivit verkställt efter tre månader – funktionshinder
a) Person (-91) är beviljad bostad med särskild service, LSS. Har blivit erbjuden
plats, men har tackat nej till erbjudande, 150410, 151012. Vill vänta på en
ledig lägenhet i ett specifik boende. Personen flyttade till serviceboende LSS
160617.
b)Person (-72) är beviljad bostad med särskild service LSS. Har en
riskbedömning från Rättspsykiatrin som måste tas hänsyn vid placering. Har
varit och tittat en ledig plats på ett LSS-boende den 160412. Personen flyttade
till serviceboende LSS 160510.
c) Person (-94) är beviljad bostad med särskild service LSS. Har en
riskbedömning från kriminalvården som måste tas hänsyn vid placering. En
ledig plats på ett LSS-boende kommer att visas till personen 160414.
Personen flyttade till serviceboende LSS 160615.
d)Person (-86) är beviljat bostad med särskild service LSS, (förhandsbesked). Det
blir en ledig plats i ett LSS-boende före sommaren som kommer att erbjudas
till personen. Gode mannen har informerats om detta. Personen flyttade till
serviceboende LSS 160616.
e) Person (-06) är beviljat korttidsvistelse LSS. Föräldrarna har ännu inte hittat ett
passande korttidshem till personen. Platsamordnare har haft senast kontakt
med föräldrarna 160331.Blev verkställt 160527.
f) Person (-97) är beviljat korttidsvistelse LSS. Personen inskolas till ett
korttidsboende. Blev verkställt 160506..
g) Person (-95) är beviljat boende med särskild service LSS. Personen kommer att
flytta från ett barnboende till ett vuxenboende 160501 då beslutet blev
verkställt.
h)Person (-12) är beviljat avlösarservice LSS. Familjen har tackat nej till en
avlösare men har tackat ja att träffa en ny tilltänkt avlösare. Blev verkställt
160620.

