Ansökan/anmälan om särskilt boende
Äldreboende inom äldreomsorgen

Denna ansökan sänds till:

Skövde kommun, Sektor vård och omsorg, Biståndsenheten, Ekedalsgatan 14, 541 37 SKÖVDE
Särskilt boende inom Skövde kommun är avsedda för personer med behov av stora och omfattande
insatser under hela dygnet. För att få en rättvis bild av vem du är så besöker vi dig gärna i din hemmiljö.
Observera att du står i kö först om din ansökan leder till beslut om särskilt boende.
Denna blankett avser inte Trygghetsboende eller Seniorbostäder inom kommunen. Kontakta
Kontaktcenter för mer information, telefon: 0500-49 80 00 eller se kommunens hemsida www.skovde.se
Efternamn

Förnamn

Postadress

Postnummer

Personnummer
Ort

Medsökande för boende enligt parbogarantin

Telefon

Personnummer

Dokumentansvarig: boendehandläggare, biståndsenheten - uppdaterad 2019-08

Beskriv här varför du behöver ett särskilt boende:

Ange nedan om du vill att någon anhörig ska kontaktas/närvara vid hembesöket:
Relation

Namn

Telefon

Relation

Namn

Telefon

Observera att lämnade personuppgifter kommer att registreras hos vård- och omsorgsnämnden i Skövde kommun. Uppgifterna
kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, se information på nästa sida i denna ansökan.
Datum

Sökandes underskrift

Datum

Behjälplig vid anmälan av behov av särskilt boende

Vid god man/förvaltare/ombud med mera, bifoga fullmakt.

Information om behandling av personuppgifter enligt
Dataskyddsförordningen
Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av vård- och omsorgsnämnden för
att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad.
• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är vård- och
omsorgsnämnden i Skövde kommun.
• Vård- och omsorgsnämnden behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ansökningar/
anmälningar, fatta beslut och genomföra insatser utifrån socialtjänstlagen.
• Behandlingen görs med stöd av socialtjänstlagen.
• De som får ta del av dina personuppgifter är anställda som behöver det för att kunna utföra de
arbetsuppgifter som är kopplade till behandlingen. Det kan exempelvis vara biståndsbedömare,
chefer och administrativ personal. All personal inom vård och omsorg har sekretess, vilket innebär
att de inte får föra informationen vidare. I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter vidare till
andra myndigheter, till exempel nämndens tillsynsmyndighet (Inspektionen för vård och omsorg)
och mottagare av statistikuppgifter (Socialstyrelsen).
• Dina personuppgifter sparas i fem år efter att ärendet avslutas sedan raderas dem. Handlingar som
tillhör ärenden som rör personer födda den 5:e, den 15:e och den 25:e i varje månad arkiveras i
kommunens centralarkiv.
• Som registrerad kan du begära att få tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter.
• Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina
personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för
mer information.
• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud e-post
dataskyddsombud@skovde.se alternativt Skövde kommuns Kontaktcenter Tfn. 0500-49 80 00.
För mer information hur personuppgifter behandlas se www.skovde.se/personuppgifter

