Ansökan om stöd i hemmet
eller särskilt boende
- med service och omvårdnad för äldre
och personer med funktionsnedsättning

Ansökan gäller

Välj ett eller flera alternativ och beskriv sedan stödbehovet närmare längre ner på blanketten
Stöd i hemmet

Särskilt boende

Uppgifter om sökande

Namn

Annat stöd

Personnummer

Postadress

Postnummer

Telefon

E-postadress

Ort

Eventuell företrädare för den sökande (god man*, förvaltare*, förmyndare*, ombud*)

Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer

Telefon

E-postadress

Ort

* Ställföreträdarskap eller fullmakt ska styrkas

Beskriv stödbehovet

Beskriv så tydligt som möjligt vilket stöd som behövs

Namnteckning (sökande eller företrädare)
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Ifylld och undertecknad blankett skickas till: Ånge kommun, Vård och omsorg, 841 81 Ånge

Upplysningar lämnas av kommunens biståndshandläggare som nås via kommunens växel;
Telefon 0690-25 01 00 vx, telefontid måndag - fredag kl. 08.30-09.30
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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som behandlas
Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att identifiera berörda personer, för att kunna
kontakta personerna och för att kunna handlägga ärendet.
Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.
Behandlingen är nödvändig som ett led i myndighetsutövning.
Lagringstid: För evigt
Mottagare av personuppgifter
Mottagare av personuppgifterna är Socialförvaltningen. De personuppgifter vi behandlar
kan i vissa fall delas med Skatteverket och Försäkringskassan.
Övriga upplysningar
Läs mer om behandling av personuppgifter på kommunens
webbplats:www.ange.se/personuppgifter
Kontaktuppgifter till oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill få information om de uppgifter vi har om dig, för
att begära rättelse, överföring, eller för att begära att vi begränsar behandlingen.
Se kontaktuppgifter nedan under Personuppgiftsansvarig.
Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål som rör behandlingen av personuppgifter kan lämnas till Dataskyddsombud
Matts Boman, dataskyddsombud@ange.se eller tel. 070-188 78 87 alternativt till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se
Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden
socialnamnden@ange.se

