
 

Blanketten insändes till  

 

Leksands kommun 
Biståndshandläggare 
79380 Leksand 

 

Ansökan om boendestöd för psykiskt 

funktionshindrade i ordinärt boende för personer 

mellan 19-64 år 

 
Efternamn och förnamn 

 

 

Personnummer 

Postadress 

 

Telefonnummer 

 

E-post 

 

Funktionshinder (kort beskrivning) 
 

 

 

 

Det mest förekommande insatserna är följande: 

☐Trygghetslarm        ☐ Matdistribution     ☐Ledsagare      ☐Kontaktperson 

☐ Boendestöd - beskriv i text vilket behov ni har: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

☐ Annat: beskriv i text 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………........................................ 

 

 

Ansökan görs av 

 

☐ Sökande      ☐ God man/Förvaltare     ☐ Anhörig  ☐ Landstinget    ☐Annan             

 

 

 

 



 

Information om behandling av personuppgifter 

Individnämnden är ansvarig för behandling av dina uppgifter när det gäller myndighetsutövning. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för behandling rörande verkställighet av beslut. Dina uppgifter används 

enligt DSF artikel 6.1a (samtycke) och 6.1c (myndighetsutövning). Uppgifterna används också för 

administration, intern uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Dina uppgifter kan även användas 

för forskningsändamål.  

 

Dina uppgifter kan komma att delas med andra myndigheter inom Leksands kommun, Statistiska 

Centralbyrån, Socialstyrelsen, andra myndigheter och domstolar i de fall uppgiftsskyldigheten följer 

av lag eller är nödvändigt för handläggning av ärendet.  

Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att dina personuppgifter kan 

lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Uppgifter om dig kan härstamma ifrån andra vårdgivare 

utifrån ditt samtycke.  

  

Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får 

begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begär att behandlingen upphör när som 

helst, eller återkalla ditt samtycke genom att kontakta Leksands kommun via brev eller mejl 

(kommun@leksand.se). Detta påverkar dock inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på 

detta samtycke. Du kan få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att få flytta dina 

personuppgifter. Du har rätt att invända mot profilering. Du har rätt att inge klagomål till 

datainspektionen. Dessa rättigheter kan inskränkas av artikel 6.1c i dataskyddsförordningen. 

 

Underskrift 

Den sökande godkänner att utredning får göras samt att erforderligt underlag för beslut får 

rekvireras från försäkringskassan och landstinget.  

☐ Ja    ☐ Nej 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Ort och datum                            Namnteckning                                          Namnförtydligande 

 

Behjälplig vid upprättandet 

Namnteckning 

 

 

 

Telefon 

 

Epost 

Utdelningsadress Postnummer och postort 

 

 

 

 

Rätten att överklaga 

Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt Socialtjänstlagen kan överklaga sitt beslut till i 

Förvaltningsdomstol. 

 


