Beslut Nr:

Avslag Nr.1

Avslag Nr.2

Ansökan om lagrum och insats

Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS

Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS

Avslag Nr.3

Korttidsvistelse i form av kollo enligt 9 § 6 LSS

Avslag Nr.4

Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

Avslag Nr.5

Avslag Nr.6

Avslag Nr.7

Avslag Nr.8

Avslag Nr.9

Beslutsmotivering

Delavslag. Vård- och omsorgsnämnden delavslår begäran om avlösarservice i hemmet, enligt 9 § 5 LSS, med
resterande sökta 18 timmar per månad då behovet tillgodoses på annat sätt, genom beviljade 12 timmar per månad
avlösarservice enligt 9 § 5 LSS samt genom beviljad korttidsvistelse utanför hemmet med 29 dygn per år. Vårdoch omsorgsnämnden bedömer att XX tillförsäkras goda levnadsvillkor enligt lagens intentioner genom beviljade
insatser.
Värmdö kommun delavslår begäran om Avlösarservice, enligt 9 § 5 LSS, med resterande sökta 8 timmar per månad
då behovet tillgodoses på annat sätt genom beviljade 4 timmar per månad.
Delavslag. XX är beviljad korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p LSS, i form av kollovistelse
period 180601-180831, med omfattningen 7 dygn. XX har ansökt om att få sin insats verkställd genom Sättra gård.
Värmdö kommun har endast att pröva om XX är berättigad till den sökta insatsen eller inte. Frågan om att insatsen
ska verkställas på en särskild verksamhet är att betrakta som verkställighet och ska därför inte tas upp till prövning.
Ansökan ska därför i denna del avvisas.
Delavslag. XX är beviljad korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p LSS, i form av korttidsboende
period 180301-220630, med omfattningen 22 dygn per år. XX har ansökt om att få sin insats verkställd på helger.
Värmdö kommun har endast att pröva om XX är berättigad till den sökta insatsen eller inte. Frågan om att insatsen
ska verkställas på helger eller vardagar är att betrakta som verkställighet och ska därför inte tas upp till prövning.
Ansökan ska därför i denna del avvisas.

Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS

Delavslag. XX är beviljad avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 p LSS, period 180301-220630, med omfattningen
12 timmar per månad. XXn har ansökt om att få sin insats verkställd främst varje vecka på en vardag samt viss tid
på helger. Värmdö kommun har endast att pröva om XX är berättigad till den sökta insatsen eller inte. Frågan om
att insatsen ska verkställas på helger eller vardagar är att betrakta som verkställighet och ska därför inte tas upp till
prövning. Ansökan ska därför i denna del avvisas.

Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

Delavslag. XX är beviljad korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p LSS, i form av kollovistelse
period 180301-220630, med omfattningen 7 dygn per år. XX har ansökt om att få insatsen beviljad tillsvidare. Vårdoch omsorgsnämnden avslår den del av ansökan som avser att beslutet ska gälla tillsvidare då X bedöms uppnå
goda levnadsvillkor enligt lagens intentioner genom beviljad beslutsperiod.

Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS

Delavslag. XX är beviljad avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 p LSS, period 180301-220630, med omfattningen
12 timmar per månad. XX har ansökt om att få insatsen beviljad tillsvidare. Vård- och omsorgsnämnden avslår den
del av ansökan som avser att beslutet ska gälla tillsvidare då XX bedöms uppnå goda levnadsvillkor enligt lagens
intentioner genom beviljad beslutsperiod.

Korttidsvistelse i form av kollo enligt 9 § 6 LSS

Delavslag. XX är beviljad korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 p LSS, i form av kollovistelse
period 180301-220630, med omfattningen 7 dygn per år. XX har ansökt om att få insatsen beviljad tillsvidare. Vårdoch omsorgsnämnden avslår den del av ansökan som avser att beslutet ska gälla tillsvidare då XX bedöms uppnå
goda levnadsvillkor enligt lagens intentioner genom beviljad beslutsperiod.

Korttidsvistelse i form av kollo enligt 9 § 6 LSS

Delavslag. Värmdö kommun avslår delvis begäran om korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av kollo 14
dagar enligt 9 § 6 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) då behovet tillgodoses på annat
sätt, genom beviljade 7 dagar kollo.

Avslag Nr.10 Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

Delavslag. Vård och omsorgsnämnden delavslår begäran om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av
korttidsboende, med resterande sökta 4 dygn per år då behovet tillgodoses på annat sätt, genom beviljade 22 dygn
korttidsvistelse per år som fritt kan fördelas under 11 månader samt kollovistelse 7 dygn per år och avlösarservice
enligt 9 § 5 LSS med omfattningen 12 timmar per månad. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att XXn
tillförsäkras goda levnadsvillkor enligt lagens intentioner genom beviljade insatser.

Avslag Nr.11 Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS

Delavslag. Värmdö kommun delavslår begäran om ledsagarservice, enligt 9 § 3 LSS, med resterande sökta 8
timmar per månad då behovet tillgodoses på annat sätt genom beviljade 12 timmar per månad.

Avslag Nr.12 Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS

Delavslag. Värmdö kommun delavslår begäran om ledsagarservice, enligt 9 § 3 LSS, med resterande sökta 4
timmar då behovet tillgodoses på annat sätt genom beviljade 12 timmar per månad.

Avslag Nr.13 Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS

Delavslag. Värmdö kommun avslår begäran om insatsen Ledsagarservice enligt 9 § 3 p lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) med en omfattning på 24 timmar per månad under sommaren då behovet
tillgodoses genom ledsagarservice 12 timmar per månad.

Avslag Nr.14 Bistånd i form av boendestöd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen

Delavslag . Vård- och omsorgsnämnden avslår med stöd av 4 kap 1 § Socialtjänstlagen XXs ansökan om bistånd i
form av boendestöd då behovet kan tillgodoses genom redan beviljade 13 timmar boendestöd per månad.

