Ansökan om insatser enligt
socialtjänstlagen 4 kap 1 § för personer
med psykisk funktionsnedsättning

Följande insatser kan ansökas:
•Boendestöd – stöd i eller utanför hemmet för att öka möjligheten till en fungerande vardag. Den
personen som blir beviljad boendestöd skall själv vara delaktig utifrån sin förmåga.
•Sysselsättning – ger möjlighet till att delta i ett arbete/sysselsättning och en social gemenskap efter
förmåga och intresse.
•Kontaktperson – ger möjlighet till att få stöd att delta i samhällslivet.
Namn:

Personnummer:

Gatuadress:

Telefonnummer:

Postnummer:

Ort:

E-post:

Mitt vardagsliv (t ex. Bostad, arbete, fritid, familj/närstående)

De här problemen har jag i vardagen:

Eda kommun

Hemsida
www.eda.se

E-post
kommun@eda.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Torget 1
673 32 Charlottenberg

Telefon
0571-281 00

ankgiro

Box 66
673 22 Charlottenberg

212000-1769

560-9912

Ansökan om insatser enligt
socialtjänstlagen 4 kap 1 § för personer
med psykisk funktionsnedsättning

Det här behöver jag hjälp och stöd med:

Samtycke
För att kunna ta hand om din ansökan behöver vi ibland kontakta andra myndigheter.
Jag godkänner att ni får hämta upplysningar om mig hos försäkringskassan, socialtjänsten,
sjukvården eller annan myndighet.
Ja
Nej
Ansökan är gjord av
God man/Förvaltare
Datum

Annan

Underskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Eda kommun
Vård och stöd
Myndighetsenheten
Storgatan 20
673 22 Charlottenberg
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Ansökan om insatser enligt
socialtjänstlagen 4 kap 1 § för personer
med psykisk funktionsnedsättning
Information om behandling av personuppgifter
Vård och stöd behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom till exempel namn,
personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera och
handlägga ditt ärende.
Uppgifterna vi använder utgörs av det du själv lämnar in. Uppgifter kan också komma att inhämtas
från andra myndigheter. Om du inte lämnar in de uppgifter kan vi inte behandla din ansökan. Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och
behandlar dina personuppgifter utifrån rättslig förpliktelse, allmänt intresse, samt för
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i våra register varefter de gallras, eller
arkiveras enligt gällande lagar för arkivering.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter, samt de
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med 3e part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU. Om vi behöver överföra dina uppgifter till land utanför EU kommer vi att informera dig
om detta.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, samt för att begära rättelse, överföring, begära att vi
begränsar behandlingen, göra invändningar, begära radering av dina uppgifter, eller komma i
kontakt med vårt dataskyddsombud. Du når oss på kommun@eda.se, eller via växeln 0571-281 00.
Om du har klagomål på behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Dataskyddsinspektionen.
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