FÖRENKLAT BESLUTSFATTANDE ENL. 4 kap 2 a § SoL
Ansökan sänds till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs
Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Företrädare finns

Ja

Nej

Om Ja, ange vilken

God man

Förvaltare

Framtidsfullmakt

Personlig hygien

Stöd med att hålla sig ren som tex: tvätta händer, ansikte, under armar, underliv, borsta tänder/protes samt raka sig

Antal tillfällen per dag

minuter

Antal tillfällen per vecka

minuter

På/av klädsel

Stöd med att klä på och klä av sig. Kan även innebära hjälp med ytterkläder och stödstrumpor

Antal tillfällen per dag

minuter

Antal tillfällen per vecka

minuter

Utdelningsadress

821 80 Bollnäs

Besöksadress

Stadshustorget 2

Webb

www.bollnas.se

Telefon

0278-250 00

E-post

bollnas@bollnas.se

Bankgiro

594-2636

2 (3)

Dusch

Stöd med att genomföra dusch av hela kroppen

Antal tillfällen per vecka

minuter

Egenvård

Stöd och hjälp att utföra enklare hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet. Du ska själv kunna instruera hemtjänstens personal t.ex. om du har
svårighet att ta ögondroppar, öppna dospåsar, dra upp insulin eller smörja kroppen.

Antal tillfällen per dag

minuter

Antal tillfällen per vecka

minuter

Matdistribution

Hjälp med hemleverans av kyld matlåda från kommunens kostenhet 1 gång per vecka. Se separat informationsdokument

Antal tillfällen per vecka

minuter

Behov av tolk vid kommunikation i detta ärende
Ja

Nej

Om Ja, ange språk
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Behjälplig vid ansökan
Namnteckning

Namnförtydligande

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Underskrifter sökande eller företrädare
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Anhöriga

Namn, närstående

Förvaltare
Anhörig
God man

Namn,

Förvaltare
Anhörig
God man

Telefonnummer
Mobilnummer
Telefonnummer
Mobilnummer

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Handläggare Kvalitetsutvecklare Lina Fundell
Fastställare Socialchef Tina Mansson Söderlund
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Information om behandling av personuppgifter vid Ansökan om stöd
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj
2018. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och innebär bland annat stärkta rättigheter för
den enskilde när det gäller personlig integritet. För Socialförvaltningen Bollnäs Kommun innebär detta
bland annat skyldighet att informera dig vid behandling av dina personuppgifter.
Personuppgifter samlas in från Skatteverket med syfte att utreda, besluta, genomföra, följa upp och
dokumentera.
Socialförvaltningen Bollnäs kommun behandlar/behöver behandla dina personuppgifter i syfte att
utreda, besluta, genomföra, följa upp och dokumentera. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av
myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kan utredning, beslut, genomförande,
uppföljning och dokumentation inte utföras. De personuppgifter om dig som vi behandlar är
personnummer, namn, adress, telefonnummer.
Personuppgifterna delas med Socialstyrelsen och Kommunens kostenhet.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt
regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att
begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att
fylla i och lämna in Bollnäs Kommuns blankett ”Begäran om personuppgiftsåtgärd för personuppgifter
hos Bollnäs Kommun” som du hittar på www.bollnas.se till oss på Socialförvaltningen. Du kan även
kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@kfsh.se, för mer information se www.bollnas.se.
Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar
dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att
återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen
innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.
Bollnäs Kommun anlitar personuppgiftsbiträden som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna
utföra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Personuppgiftsbiträdet får inte
använda personuppgifterna i strid med vad Bollnäs kommun har bestämt.

