SOCIALFÖRVALTNINGEN

ANSÖKAN OM INSATSER FÖR PERSONER FRÅN ANNAN KOMMUN
-.enligt 2 kap. 8 och 9 §§ socialtjänstlagen
Namn

Personnr

Bostadsadress

Postadress

Telefon / Mobiltelefon

E-postadress

Jag samtycker till att upplysningar får hämtas från andra
myndigheter, sjukvård, hemkommun.

Bifogade handlingar
1___________________________________________________
2___________________________________________________

Beskrivning av ditt omvårdnads-och tillsynsbehov
Hela dygnet ska beskrivas, diagnoser och stödinsatser som är beviljade i hemkommunen…
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SOCIALFÖRVALTNINGEN
INFORMATION

En person som kan uttrycka en önskan och förstår konsekvenserna av att flytta till Lomma kommun och har
beslutsförmåga, får ansöka om insatser i Lomma kommun.
Det förutsätter att personen till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett
varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den Lomma
kommun utan att de insatser som hen behöver lämnas, eller på grund av våld eller andra övergrepp behöver
flytta till en Lomma kommun men inte kan göra det utan att de insatser som hen behöver lämnas.
Utredningen görs i två steg:
1. Lomma kommun utreder om sökande omfattas av den personkrets som har rätt att ansöka om
insatser i Lomma kommun dvs uppfyller kriterierna i sol 2 kap 8 §.
2. Detta steg görs enbart vid bifall i steg 1. Lomma kommun utreder då enligt sol 2 kap 9 § då vilka
stödinsatser som kan tillgodose den sökandes behov t ex hemtjänst eller särskilt boende.

Datum

Sökandes underskrift

Ansökan skickas till
Lomma kommun
234 81 Lomma
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SOCIALFÖRVALTNINGEN

Information till den som lämnar personuppgifter på blankett/ i e- tjänst
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på
blanketten/ i e- tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra
skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de
gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är socialnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på socialnämnden@lomma.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.socialnämnden@lomma.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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