inspektionen for vård ocfi omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifter om rapportören
Förnamn
Efternamn
Teefon
E-postadress

]Ann-Cathrine
Vorbau
j 0410-733997
;ann-cäthrine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
|Förvatnng

|Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
1/10-31/12
töjande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut
20170914
Bes ut som harverkstä ts
Nej
Ärende som avs utats utan att;Nej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifterom beslutet
Uppgifter om beslutet
Väj agområde
Väj verksamhetsområde
Väj typ avb stånd e er nsats
Huvudsak gtskä t att
bes utet nte verkstä ts .
Övr ga upp ysn ngar ärendet

|LSS
LSS OF, Omsorger om personer med funktionsnedsättning
|9.9 § Bostad för vuxna
{Resursbrist, t ex saknar ledig bostad

Personuppgifts lag en
0

Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuopg fts agen

Blankettid: 1516721044969

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-23 16:29:42

(1998:204). P u l .

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516721044969

2018-01-23 16:29:42

Blankettid: 1516721044969

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-23 16:29:42
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inspektionen för vård och omsoig

Individ rapport
Föivaltningsval och rapportörsuppgifterUppgifter om rapportören
Förnamn
Efternam n
Teefon
E-postadress

jAnn-Cathrine
; Vorbau
10410-733997
ann-catherine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
Förvatnjig

|Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
1/10-31/12
tö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporterng
bes luts datum
Datum för gynnande bes ut :20170104
Bes ut som har verkstä ts
jNej
Ärende som avs utats utan att i'Nej
verkstä as

Uppgifter om individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifter om beslutet
|Väj agområde
jl_SS
Iväj verksamhetsområde
jLSS OF, Omsorger om personer med funktionsnedsättning
Väj typ avb stånd e er nsats (9.9 § Bostad förvuxna
Huvudsak gtskä t att
jResursbrist, t ex saknar ledig bostad
bes utet nte verkstä ts
Övrga uppysn ngar ärendet]
_
Personuppgiftslagen
0

Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aoen

Blankettid: 1515678199827

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-1114:47:04

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Inskickat

Nummer

2018-01-11 14:47:04

1515678199827

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-1114:47:04

inspektionen For vard o:h omsorg

Individrapport
Förvaftningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifter om rapportören
Förnam n
Efternamn
Teefon
E-postadress

| Ann-Cathrine
Vorbau
10410-733997
ann-catherine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
[Förva tn ng

[Socialförvaltningen (AO,OF,LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad
nrapporterng
Datum för gynnande bes ut
Bes ut som har verkstä ts
Ärende som avs utats utan att
verkstä as

2017
1/10-31/12
Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
bes luts datum
20170524
Nej
Nej

Uppgifter om individe n
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifter om beslutet
Väj agområde
]l_SS
Väj verksamhetsområde
;LSSOF, Omsorger om personer med funktionsnedsättning
Väj typ av b stånd e er nsats 19.9 § Bostad för vuxna
Huvudsak gtskä t att
•: Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
bes utet nte verkstä ts
Övrga uppysn ngar ärendet|_ __
_
Personuppgifts lagen
El Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts agen

Blankettid: 1515679611866

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-1115:09:59

f1998:204). PuL.

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1515679611866

2018-01-11 15:09:59

Blankettid: 1515679611866

Sida 2 av 2

inspfiktinnen for vard orjti omsnrg

Individ rapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifter om rapportören
Förnamn
Efternamn
Teefon
E-postadress

(Ann-Cathrine
Vorbau
j 0410-733997
'ann-catherine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
[Förvatn ng

[socialförvaltningen (ÄO,OF,LSS) Trelleborg^

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
2017
Rapporter ngen avser
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
1/10-31/12
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
bes luts datum
Datum för gynnande bes ut j 20170503
Bes utsom harverkstä ts
JNej
Ärendesom avs utats utan att;Nej
verkstä as

Uppgifter om individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnam n
Efternamn
Uppgifterom beslutet
Uppgifter om beslutet
Väj agområde
Väj verksamhetsområde
Väj typ av b stånd e er nsats
Huvudsak gtskä t att
bes utet nte verkstä ts
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Blankettid: 1515678764071

j|_SS
!LSS-OF, Omsorger om personer med funktionsnedsättning
9.9 § Bostad för vuxna
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
20171025

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-1115:04:52

Ange datum för kommunens ;
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Övrga upp ysn ngar ärendet Tackar nej till erbjudandet p.g.a. önskar boende i annan stadsdel.
Personuppgifts lagen
0

Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aaen

(1998:204). PuL.
Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1515678764071

2018-01-11 15:04:52

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-1115:04:52

inspektionen for vård och omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnam n
Efternamn
Teefon
E-postadress

j Ann-Cathrine
Vorbau
10410-733997
ann-catherine.wrbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
[Förvatn ng

Socialföivaitningen (AO,OF,LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
2017
Rapporter ngen avser
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
: 1/10-31/12
töjande kvarta
Rapportvd nye er upprepad jGynnande besiut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporterng
] beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut
20170308
Bes utsom harverkstä ts
[Nej
Ärende som avs utats utan att Nej
verkstä as

Uppgifter om individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifterom beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
SoL
Väj verksamhetsområde
SoL ÄG, Äidreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
bes utet nte verkstä ts
Ange datum för kommunens
20170508
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd) - 120171031
Ange datum för kommunens
Blankettid: 1515680449836

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-1115:24:22

erbjudande (ååååmmdd)
j
Ange datum för kommunens -'.
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Övrgauppysn ngar ärendet Erbjuds Säbo 20170508, tackar nej, vill awaktamed inflyttning på
!Säbo till efter sommaren. 20171011 - Den enskilde har inte
j
|
^återkommit i ärendet. 20171102 - tackar nej till erbjudandet. Har
i
vistats påKorttidsboende en period och är åter hemma. Hon tycken
[
_
att hon kommit till ro hemma och önskar få bo hemma ett tag till. j
Personuppgifts tagen
S2I Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aoen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1515680449836

2018-01-11 15:24:22

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-1115:24:22

inspektionen forvard och omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnamn
Efternamn
Te efon
E-postadress

Ann-Cathrine
Vorbau
0410-733997
ann-catheri ne.yorbau@trel I eborg .se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
1 Förva tn ng

[Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
1/10-31/12
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut
20161215
Bes ut som har verkstä ts
Nej
[Ärende som avs utats utan att;Nej
[verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifter om beslutet
Väj agområde
SoL
Väj verksamhetsområde
SoL ÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
bes utet nte verkstä ts
Ange datum för kommunens
20170327
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kom munens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
:

Blankettid: 1515680786231

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-1115:27:58

erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Övr ga upp ysn ngar ärendet

j
;
j
j
Tackat nej till erbjudande. Vill stå kvar i kö. 20170331 ~
; biståndshandläggare kontakt med dotter som anser att det inte är
rätt tillfälle att flytta på sin pappa just nu eftersom han är ganska
dålig, och vill gärna avtökta tiil efter sommaren. De vill stå kvar i
kön så länge, och hon hör av sig efter sommaren om det
fortfarande är aktuellt med säbo eller öm de vill dra tillbaka
• ansökan. 170711 - Anhörig dotter kommer att höra av sig efter
sommaren om hon vill stå kvar i kön. Personen bor i säbo i annan
= Skåne.kommun. 171011 - Anhöriga har ej återkommit i ärendet.
; 180110 - Inget nytt har tillkommit i ärendet.

Personuppgifts lagen
0

Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts agen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1515680786231

2018-01-11 15:27:58

Datum: 2018-01-1115:27:58

inspektionen for vård och omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifter om rapportören
Förnamn
Efternam n
Te efon
E-postadress

jAnn-Cathrine
Vorbau
10410-733997
ann-cathrine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
Förya tn ng

|Socialförvaltningen (ÄO,OF,LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
1/10-31/12
fö jande kvarta
';
Rapportvd nye er upprepad [Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
| beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut -20170927
Bes ut som har verkstä ts
[Nej
Ärende som avs utats utari attiNej
verkstä as

Uppgifter om individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
jsoL
Väj verksamhetsområde
SoL ÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
;Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
bes utet nte verkstä ts
Övr ga upp ysn ngar ärendet!
Pe rsonuppg ifts lagen
® Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
Datum: 2018-01-15 16:29:50

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts agen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

inskickat

1516030072764

2018-01-15 16:29:50

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-15 16:29:50

inspektionen for vård osh omsorg

Individrapport
Förvaltning sva E och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnamn
Efternamn
Teefon
E-postadress

[Ann-Cathrine
Vorbau
10410-733997
ann-catheri ne. vorbau @t relleborg.se

:

Val av förvaltning och verksamhetsområden
I Förva tn ng

jSocialförvaltningen (ÄO,OF,LSS) Trelleborg^

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
(2017
fö jande kvarta
I
Rapporter ngen avser
1/10-31/12
töjande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
| beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut : 20170524
Bes utsom harverkstä ts
I Nej
Ärende som avs utats utan attiNej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifter om beslutet
Väj agomrade
LSS
Väj verksamhetsområde
LSS OF, Omsorgerom personer med funktionsnedsättning
Vä j typ avb stånd e er nsats |ö.9 § Bostad för vuxna
Huvudsak gtskä t att
] Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
bes utet nte verkstä ts
j
Övrgauppysn ngar ärendet]
Personuppgifts lagen
2 1 Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aaen

Bl an k ettid: 1515679909595

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-1115:13:31

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1515679909595

2018-01-11 15:13:31

Blankettid: 1515679909595

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-1115:13:31

inspektionen for vård och omsoig

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifter om rapportören
Förnamn
Efternamn
Te efon
E-postadress

j Ann-Cathrine
Vorbau
10410-733997
jann-cathrine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
Förva tn ng

jSocialfötvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
1/10-31/12
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
bes luts datum
Datum för gynnande bes ut
20170822
Bes utsom har verkstä ts
Nej
Ärende som avs utats utan att i Nej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
|SoL
Väj verksamhetsområde
SoLÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats I Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
J paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
bes utet nte verkstä ts
Ange datum för kommunens 20171218
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
Blankettid: 1516026257903

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-15 15:59:29

jerbjudande (ååååmmddj
J
jAnge datum för kommunens ]
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Övrgauppysn ngar ärendet;20171218 - Tackar nej til! erbjudandet, önskemål om specifikt
i boende finns.
Personuppgifts lagen
0

Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aaen

(1998:204). PuL.

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516026257903

2018-01 -15 15:59:29

Blankettid: 1516026257903

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-15 15:59:29
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\

inspskiionen for vård och omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifter om rapportören
Förnamn
Efternamn
Teefon
E-postadress

j Ann-Cathrine
Vorbau
10410-733997
ann-cathrine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
(Förvajnng

[Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
11/10-31/12
töjande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
bes luts datum
Datum för gynnande bes ut 120170926
Bes ut som har verkstä ts
[Nej
Ärende som avs utats utan attfNej
verkstä as
i

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
[SoL
Väj verksamhetsområde
SoLÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats iPermanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
(paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
bes utet nte verkstä ts
Övr ga upp ysn ngar ärendet j
Personuppgiftslagen
S] Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
Blankettid: 1516029904127

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-15 16:26:39

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts agen

(1998:2041 PuL.

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516029904127

2018-01-15 16:26:39

Blankettid: 1516029904127

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-15 16:26:39

irssekiionen for vård och omsoig

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnamn
Efternamn
Teefon
lE-postadress

j Ann-Cathrine
Vorbau
|o410-733997
ann-cathrine.vorbau@trelieborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
iFörva tn ng

jSocialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Treiieborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
j 1/10-31/12
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
bes luts datum
Datum för gynnande bes ut : 20170621
Bes utsom harverkstä ts
[Nej
Ärende som avs utats utan att!Nej
verkstä as
i

Uppgifter om individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
SoL
Väj verksamhetsområde
SoL ÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
bes utet nte verkstä ts
Ange datum för kommunens
20170710
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
20170913
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
Blankettid: 1515760153154

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-12 13:32:52

erbjudande (ååååmmdd)
|
Ange datum för kommunens •
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Övr ga upp ysn ngar ärendet 20170710 - tackar nej till erbjuden lägenhet, motivering - önskar
boende på hemorten. 20170913 - erbjuds lägenhet på hemorten jtackar nej till denna. Motivering - ska genomgå operation inom kort
i och förhoppningen att därefter kunna klara sig i eget boende med
hemtjänstinsatser. Står kvar i kön - inget meddelande att så inte
Önskas.
Personuppgiftslagen
Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aaen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1515760153154

2018-01-12 13:32:52

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-12 13:32:52

inspektionen for vård och omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnamn
Efternamn
Te efon
E-postadress

Ann-Cathrine
Vorbau
0410-733997
ann-cathrine.vorbau@trelieborq.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
Förva tn ng

Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
2017
Rapporter ngen avser
fö jande kvarta
1/10-31/12
Rapporter ngen avser
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad (Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
[beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut
20170609
Bes utsom harverkstä ts
jJa
Ärende som avs utats utan att i Nej
verkstä as
Datum då bes utet har
20171020
verkstä ts (ååååmmdd)

Uppgifter om individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifter om beslutet
Väj agområde
| SoL
Väj verksamhetsområde
I SoL ÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Eni. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
Huvudsak gtskä t att
bes utet nte verkstä ts
Ange datum för kommunens (20170912
erbjudande (ååååmmdd)
[
Ange datum för kommunens ;20171005
Blankettid: 1515759614729

Sida 1 av 2

Datum: 2013-01-12 13:22:36

erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kom munens ;
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens j
erbjudande (ååååmmdd)
I
Övrgauppysn ngar ärendet: 20170912 - tackar nej tili erbjudandet, motivering - önskar mindre
: lägenhet. 20171005 - erbjuds lägenhet på annat säbo - har den
20171011 ej inkommit med svar på erbjudandet.
Personuppgiftslagen
0

Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aaen

(1998:204). PuL.

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1515759614729

2018-01-1213:22:36

Blankettid: 1515759614729

Sida 2 av 2

inspektionen for vård oeh omsoig

Individ rapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnamn
Efternamn
Teefon
E-postadress

.

;

| Ann-Cathrine
-Vorbau
10410-733997
ann-cathrine.vorbau@trelieborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
[Förva tn ng

|Socialförvaltningen (ÄO,OF,LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
töjande kvarta
Rapporter ngen avser
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad
nrapporterng
Datum för gynnande bes ut
Bes ut som har verkstä ts
Ärende som avs utats utan att;
verkstä as

2017
i 1/10-31/12
[Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
jbeslutsdatum
20170906
[Nej
Nej

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifterom beslutet
Uppgifter om beslutet
Väj agområde
SoL
Vä j verksamhetsområde
SoL ÄO, Äldreomsorg
Vä j typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
bes utet nte verkstä ts
Ange datum för kommunens
20171127
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
Blankettid: 1516028680381

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-15 16:08:10

erbjudande (ååååmmdd)
j
Ange datum för kommunens =
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Övr ga upp ysn ngar ärendet 20171129 - tackar nej till erbjudandet.
Personuppgiftslagen
E9 Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aaen

(1998:204). PuL
Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516028680381

2018-01-1516:08:10

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-15 16:08:10

inspektionen for vad och omsoig

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifter om rapportören
Förnamn
Efternamn
Te efon
E-postadress

jAnn-Cathrine
•Vorbau
10410-733997
ann-cathrine.vorbau@trel leborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
Förva tn ng

|Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
2017
Rapporter ngen avser
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
11/10-31/12
fö jande kvarta
Rapport vd nye er upprepad [Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
| beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut ;20170922
Bes utsom harverkstä ts
[Nej
Ärende som avs Litats utan att Nej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifterom beslutet
Uppgifter om beslutet
Väj agområde
i SoL
Väj verksamhetsområde
IsoLÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
bes utet nte verkstä ts
Övrgauppysn ngar ärendet
Personuppgifts lagen
63 Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är rkt ga. Jag samtycker
Blank ettid: 1516029719075

Datum: 2018-01-15 16:24:34

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts agen

(1998:204). PuL

Blankettinfor mation
Nummer

Inskickat

1516029719075

2018-01-15 16:24:34

Blankettid: 1516029719075

Datum: 2018-01-15 16:24:34

inspekhoren !or värd och omsoij

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnam n
Efternamn
Teefon
L-postadress

(Ann-Cathrine
Vorbau
j 0410-733997
ann-cathrine.vorbau@treileborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
I Förva tn ng

Socialförvaltningen (AO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
2017
Rapporter ngen avser
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
1/10-31/12
töjande kvarta
Rapportvd nye er upprepad iGynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
jbeslutsdatum
Datum för gynnande bes ut
20170907
Bes ut som har verkstä ts
jNej
Ärende som avs utats utan att^Nej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnam n
Efternamn
Uppgifterom beslutet
Uppgifterom beslutet
|Väj agområde
jsoL
Väj verksamhetsområde
,-SoLÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
j Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
bes utet nte verkstä ts
Övr ga upp ysn ngar ärendet [
Personuppgifts lagen
13 Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
Blankettid: 1516024445329

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-15 15:04:59

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aaen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516024445329

2018-01-1515:04:59

Biankettid: 1516024445329

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-15 15:04:59

inspektionen for vård oeh omsorg

Individrapport
Förval tn in g sva! och rapportörsuppgifter
Uppgifter om rapportören
Förnamn
Efternamn
Te efon
E-pgstadress

jAnn-Cathrine
•Vorbau
10410-733997
ann-cathrine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
|Förvatn ng

(socialförvaltningen (ÄO,OF,LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
il/10-31/12
fö jande kvarta
• \
Rapportvd nye er upprepad Gynnande besiut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
| beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut ^20170913
Bes ut som har verkstä ts
(Nej
Ärende som avs utats utan att; Nej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternam n
Uppgifter om beslutet
Uppgifter om beslutet
|Väj agområde
SoL
Väj verksamhetsområde
SoL ÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
bes utet nte verkstä ts
Övr ga upp ysn ngar ärendet | Önskemål om specifikt boende finns.
Personuppgiftslagen
121 Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
Blankettid: 1516028939689

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-15 16:14:06

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aaen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516028939689

2018-01-15 16:14:06

Blankettid: 1516028939689

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-15 16:14:06

inspektionen far vård och omsoig

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnamn
Efternamn
Teefon
E-postadress

|Ann-Cathrine
Vorbau
jo410-733997
jann-cathrine.wrbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
(Förvatnng

[Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
\ 1/10-31/12
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
bes luts datum
Datum för gynnande bes ut ; 20170607
Bes utsom harverkstä ts
Nej
Ärende som avs utats utan ätt;Nej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
SoL
Väj verksamhetsområde
SoL ÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
bes utet nte verkstä ts V
Ange datum för kommunens
20170719
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
120171116
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
:

Blankettid: 1516022139201

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-15 14:23:45

erbjudande (ååååmmdd)
j
Ange daium för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Övr ga upp ysn ngar ärendet; 20170731- Den enskilde tackar genom sonen nej tiil erbjudandet.
i Motivering att sonen ej hinner hjälpa modern med flytt. 20171011 ingen återkoppling av sonen. 2017116 -erbjuds lägenhet viasonen
jtnen tackar hej över telefon. Sonen orkar inte med en flytt just nu
och de tycker att det fungerar bra än så länge med H ( och
hennes tekniska hjälpmedel så att de kan vänta ett tag till. Önskar
I
bli nedflyttade längst ner i kön ännu en gång.
Personuppgifts lagen
© Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppa fts aaen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516022139201

2018-01-1514:23:45

Blankettid: 1516022139201

Datum: 2018-01-15 14:23:45

inspektionen for vård csh omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnamn
Efternamn
Te efon
E-postadress

jAnn-Cathrine
Vorbau
10410-733997
iann-cathrine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
[Förvatn ng

(socjalförvaltningen (ÄO OF,LSS) Trelleborg
L

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
2017
Rapporter ngen avser
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
! 1/10-31/12
töjande kvarta
Rapport v d ny e er upprepad I Gynnande besiut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporterng
| beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut ;20170620
Bes utsom harverkstä ts
jNej
Ärende som avs utats utan att;Ja
verkstä as
Datum när kommunen
20171213
avs utade ärendet av annan
an edn ng (ååååmmdd)
Ange avv ken an edn ng
'Sökande har avlidit.
ärendet avs utats

Uppgifter om individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifter om beslutet
Väj agområde
SoL
Väj verksam hetsområde
SoL ÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
bes utet nte verkstä ts
Blank ettid: 1515759940185

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-12 13:27:38

Ange datum för kommunens 20170908
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens j
erbjudande (ååååmmdd)
j
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
j
Ange datum för kommunens :
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens i
erbjudande (ååååmmdd)
|
Övr ga upp ysn ngar ärendet 20170908 - tackar genom dottern nej till erbjudandet, motivering =
vill bo i tätorten.
Personuppgiftslagen
0

Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppa fts aaen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1515759940185

2018-01-1213:27:38

Biankettid: 1515759940185

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-12 13:27:38

inspektionen for vård och omsorg

Endividrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifter om rapportören
Förnamn
Efternamn
Teefon
E-postadress

<

{Ann-Cathrine
Vorbau
0410-733997
;ann-cathri ne/vorbau @trel leborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
jFörvatnng

]Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
2017
Rapporter ngen avser
töjande kvarta
Rapporter ngen avser
1/10-31/12
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad (Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
j beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut
20170724
Bes utsom harverkstä ts
jNej
Ärende som avs utats utan attiNej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
SoL
Väj verksamhetsområde
SoL ÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Den enskilde har tackat nej tili erbjudandet
bes utet nte verkstä ts
Ange datum för kom munens
20170828
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
120171116
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
Blankettid: 1516025170569

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-15 15:23:15

erbjudande (ååååmmdd)
|
1
Ange datum för kommunens
erbjudände (ååååmmdd)
I
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Övr ga upp ysn ngar ärendet 120170831 -Frun ringer och tackar nej till erbjudandet 20171161 •Frun tackar nej, vill avvakta tills hon fått besked om sin egen hälsa |
j - om möjligt önskar hon att maken kan bo kvar längre hemma.
|
Önskar stå kvar i kön.
j
Personuppgifts tagen
S9 Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppa fts aaen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516025170569

2018-01-15 15:23:15

Biankettid: 1516025170569

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-15 15:23:15

inspektionen for vård ozh omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnam n
Efternamn
Teefon
E-postadress

[Ann-Cathrine
Vorbau
[0410-733997
;ann-cathrine.vorbau@trel!eborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
jFörvatn ng

[Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Tteljeborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
; 1/10-31/12
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande besiut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut
20170920
Bes utsom harverkstä ts
jNej
Ärende som avs utats utan att;Nej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifterom beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
|SoL
Väj verksamhetsområde
SoL ÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats jpermanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
j paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
bes utet nte verkstä ts
Övr ga upp ysn ngar ärendet 1
Personuppgifts lagen
0

Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker

Blankettid: 1516029568042

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-15 16:21:19

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts agen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516029568042

2018-01-1516:21:19

Blankettid: 1516029568042

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-15 16:21:19

inspektionen for vård och omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnamn
Efternamn
Teefon
E-postadress

[Ann-Cathrine
i Vorbau
10410-733997
ann-cathrine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
jFörvatn ng

|Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSSJijreljeborg^

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
j 1/10-31/12
töjande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporterng
bes luts datum
Datum för gynnande bes ut j20170918
Bes utsom harverkstä ts
jNej
Ärende som avs utats utan att j Nej
verkstä as
.<:

Uppgifter om individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifterom beslutet
Uppgifter om beslutet
Väj agområde
|SoL
Väj verksamhetsområde
iSoL ÄO, Äldreomsorg
Vä j typ avb stånd e er nsats I Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
Jparagrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
[bes utet nte verkstä ts
[övr ga upp ysn ngar ärendet [
Pe rs onuppgifts lagen
IZf Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-15 16:18:41

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppg fts aaen

f 1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516029366954

2018-01-15 16:18:41

Datum: 2018-01-15 16:18:41

inspektionen fo! vård och omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifter om rapportören
Förnamn
Efternam n
Teefon
E-postadress

j Ann-Cathrine
; Vorbau
j 0410-733997
ann-catherine.vDrbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
jFörvatning_

J Socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
fö jande kvarta
Rapporterngen avser
; 1/10-31/12
fö jande kvarta
'
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut =20170609
Bes ut som har verkstä ts
(Nej
Ärende som avs utats utan att Nej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
SoL
Väj verksamhetsområde
SoL ÄO, Äidreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Den enskilde här tackat nej till erbjudandet
bes utet nte verkstä ts
Ange datum för kommunens
20170912
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kom m unens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
Biankettid: 1515682313139

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-1115:52:39

erbjudande (ååååmmdd)
|
Ange datum för kommunens -=-erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Övr ga upp ysn ngar ärendet 20170912- Den enskilde tackar nej. Vili stå kvar i kön. Önskar
specifikt boende.
Personuppgifts lagen
0

Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppa fts aaen

(1998:204). PuL

Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1515682313139

2018-01-11 15:52:39

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-1115:52:39

inspektionen for vård ecri nmsatg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnamn
Efternamn
Teefon
E-postadress

| Ann-Cathrine
Vorbau
j 0410-733997
jann-cathrine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
[Förvatn ng

jSocialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
2017
töjande kvarta
Rapporter ngen avser
j 1/10-31/12
töjande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut :20170906
Bes ut som har verkstä ts
[Nej
Ärende som avs utats utan att Nej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnn)
Förnamn
Efternamn
Uppgifterom beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
I SoL
Väj verksamhetsområde
;SoL ÄO, Äldreomsorg
Väj typ avb stånd e er nsats Permanent bostad (Enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7
paragrafen SoL)
Huvudsak gtskä t att
Resursbrist, t ex saknar ledig bostad
bes utet nte verkstä ts
Övrgauppysn ngar ärendet
Personuppgiftslagen
® Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
Blankettid: 1516028470439

Sida 1 av 2

Datum: 2018-01-15 16:04:04

samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppa fts aaen

(1998:204). PuL.

Blankettinformation
Nummer

inskickat

1516028470439

Blankettid: 1516028470439

2018-01-15 16:04:04

Sida 2 av 2

Datum: 2018-01-15 16:04:04

mspefclinnen för vård och omsorg

Individrapport
Förvaltningsval och rapportörsuppgifter
Uppgifterom rapportören
Förnam n
Efternamn
Teefon
[E-postadress

[Ann-Cathrine
Vorbau
10410-733997
ann-cathrine.vorbau@trelleborg.se

Val av förvaltning och verksamhetsområden
[Förva tn ng

[socialförvaltningen (ÄO.OF.LSS) Trelleborg

Rapportuppgifter och individuppgifter
Rapportuppgifter
Rapporter ngen avser
12017
fö jande kvarta
Rapporter ngen avser
1/10-31/12
fö jande kvarta
Rapportvd nye er upprepad Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
nrapporter ng
beslutsdatum
Datum för gynnande bes ut
20170802
Bes ut som har verkstä ts
Nej
Ärende som avs utats utan attiNej
verkstä as

Uppgifterom individen
Personnummer
(ååååmmddnnnnj
Förnamn
Efternamn
Uppgifter om beslutet
Uppgifterom beslutet
Väj agområde
Vä j verksamhetsområde
Väj typ avb stånd e er nsats
Huvudsak gtskä t att
bes utet nte verkstä ts
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kom munens
erbjudande (ååååmmdd)
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)

|l_SS
ILSS OF, Omsorger om personer med funktionsnedsättning
|g.g § Bostad för vuxna
:Den enskilde har tackat nej till erbjudandet
20170906

Sida 1 av 2

Ange datum för kommunens i
erbjudande (ååååmmdd)
<
Ange datum för kommunens
erbjudande (ååååmmdd)

-

Övrgauppysn ngar ärendet >20171023 - Tackar nej till erbjuden lägenhet
Personuppgiftslagen
® Jag har granskat ovanstående uppg fter och bekräftar att dessa är r kt ga. Jag samtycker
samt d gt t

automat serad behand ng av ämnade uppg fter en gt personuppa fts aaen

(1998:204). PuL
Blankettinformation
Nummer

Inskickat

1516721544053

2018-01 -23 16:38:58

Datum: 2018-01-23 16:38:58

