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Beslut genom dom från Förvaltningsrätten i Stockholm den 18 december 2017 om att personen har rätt till
fritids efter skolans slut, ej under lov då behovet tillgodoses genom personlig assistans. Mål nummer 92917. Lämplig verksamhet som kan ta emot personen utifrån hans behov av fysiska anpassningar i miljön
saknas. Har beviljats vistelse på korttidsvistelse under tiden han väntar på verkställighet om 9§7. Under
senare möte och samtal med vårdnadshavare om att personen har bedömts vara i behov av korttidstillsyn
efter skoldagens slut, ej under skollov då behov tillgodoses genom assistansersättning, framkommer det att
vårdnadshavarna endast vill att beslutet verkställs under lov, ej efter skoldagens slut. Under senare möte
och samtal med vårdnadshavare 2018-11-22 framkommer det att vårdnadshavarna vill att beslutet verkställs
både efter skoldagens slut samt under skollov. Planering för verkställighet fortsätter med översyn av hur
anpassning av lokaler kan ske. Ombyggnation pågår av lokaler i fritidsverksamhet där personen förväntas
kunna erbjudas plats efter sommarlovet. I avvaktan på att beslutet kan verkställas har personen beviljats
korttidsvistelse enligt 9 § 6 under jullovet, sportlovet, påsklovet och sommarlovet.

9§9 bostad med särskild service
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2019-01-31

Erbjudande lämnas om servicebostad i Solna 2019-02-07. Personen tackar nej 2019-02-12 då lägenheten
ligger på bottenplan och personen önskar bo högre upp. Företrädare informeras om att det inte finns någon
ledig servicelägenhet på annat våningsplan. Lägenheten högre upp kommer att finnas lediga först i
november 2019 pga. byggnation. Personen framför att han vill vänta med att flytta när dessa lägenheter är
lediga och vill bo kvar i sin träningslägenhet tills dess. Nytt erbjudande om servicebostad i Sköndal lämnas
2019-04-15. Personen tackar nej 2019-04-21 då lägenheten ligger på markplan. Personen framför att han
vill vänta med att flytta tills lägenheterna på högre våningsplan i Solna är inflyttningsklara i november.
Personen är beviljad boendestöd i avvaktan på flytt.

Beslut genom dom från Förvaltningsrätten i Stockholm den 18 december 2017 om att personen har rätt till
fritids efter skolans slut, ej under lov då behovet tillgodoses genom personlig assistans. Mål nummer 93417. Lämplig verksamhet som kan ta emot personen utifrån hans behov av fysiska anpassningar i miljön
saknas. Har beviljats vistelse på korttidsvistelse under tiden han väntar på verkställighet om 9§7. Under
senare möte och samtal med vårdnadshavare om att personen har bedömts vara i behov av korttidstillsyn
efter skoldagens slut, ej under skollov då behov tillgodoses genom assistansersättning, framkommer det att
vårdnadshavarna endast vill att beslutet verkställs under lov, ej efter skoldagens slut. Under senare möte
och samtal med vårdnadshavare 2018-11-22 framkommer det att vårdnadshavarna vill att beslutet verkställs
både efter skoldagens slut samt under skollov. Planering för verkställighet fortsätter med översyn av hur
anpassning av lokaler kan ske. Ombyggnation pågår av lokaler i fritidsverksamhet där personen förväntas
kunna erbjudas plats efter sommarlovet. I avvaktan på att beslutet kan verkställas har personen beviljats
korttidsvistelse enligt 9 § 6 under jullovet, sportlovet, påsklovet och sommarlovet.

9§6 korttidsvistelse utanför det egna hemmet
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Personen har tidigare varit på Oasens korttidshem fram till verksamheten stängde i slutet av januari 2019.
Personen hade sin sista vistelse den 18-20 januari. Vårdnadshavare informerades den 22 januari om att
korttidshemmet Kajutan & Skutan hade ledig plats där personen kunde börja omgående. I kontakt med
vårdnadshavare den 1 februari framkom att något besök inte hade hunnit göras men att de tror att
korttidshemmet kan passa. Vårdnadshavarna besökte korttidshemmet men tackade nej i mars pga. lång
resväg (Solna - Vallentuna) samt att det gick andra deltagare på korttidshemmet som personen inte vill gå
tillsammans med. Vårdnadshavarna informeras om andra valbara utförare enligt LOV i Solna. Den 11 mars
kontaktade vårdnadshavarna Bällsta gård korttidshem. Utföraren hade dock ingen ledig plats på helgen och
personen vill inte gå på vardagar. Under avstämning med vårdnadshavare den 30 juli framkom att de inte
har hittat någon passande verksamhet bland de som finns valbara. Efter avstämning med alla valbara
korttidshem skickas en ny lista över fyra stycken korttidshem med lediga platser på helgen till
vårdnadshavare den 13 augusti.

