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Information 

 

Blanketten skickas till: Strängnäs kommun Socialkontoret, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs. 

Företag, privata organisationer och enskilda är välkomna att ansöka om att få utföra hemtjänst på uppdrag av 

Strängnäs kommun. Förutsättningar för utförande av hemtjänst framgår av LOV-underlaget med bilagor som du 

hittar på Strängnäs kommuns webbplats (https://www.strangnas.se/omsorg-och-hjalp/hemtjanst/utforare-av-

hemtjanst) 

Kontaktuppgifter 

Jag som söker är * (Endast ett val) 

 Privatperson 

       Företag 

 

Personuppgifter 

Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress 

   

 

Information om vår behandling av dina personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom till exempel för- och efternamn, personnummer, 

adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och uppgifter om din funktionsnedsättning. Syftet med en 

sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan. 

Vi har fått uppgifter från dig eller din företrädare. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 

behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår 

myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen. 

Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan 

komma att bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen och arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas i förekommande fall med din fastighetsägare om sådan finns. Vi 

kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt 

lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Strängnäs kommun. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 

socialnamnden@strangnas.se. Ni når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har 

klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen.  
 

 

Adress * Postnummer * Ort * 

   

Jag har läst och förstått informationen om vår behandling av dina personuppgifter  * 

mailto:dataskyddsombud@strangnas.se
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Företagsuppgifter 

Organisationsnummer * Företagsnamn * Telefonnummer * 

   

Adress * Postnummer * Ort * 

   

Kontaktperson   

Förnamn * Efternamn *  

  

Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress 

   

 

Ansökningsuppgifter 

 

 

Var god skriv ner namnen eller annan identifikation, och beskrivning av de bifogade filer som skickas med 

ansökan. 

 

 
Upptagningsområde 
Jag/vi tillhandahåller uppdrag i 

Mariefred Åker - Länna Stallarholmen Strängnäs 

    

Övrigt    

Sökanden har rating lägst riskklass 3   

 

Sökanden kan utföra personlig omvårdnad och service enligt LOV-underlag (krav) * 

 

Sökanden uppfyller kravet på ansvarig med minst treårig högskoleutbildning inom vård och omsorg och bekräftar 

detta genom att bifoga namn och meritförteckning. * 

 

Bilagans Namn/ID-nummer Beskrivning av bilaga 

 
Namn och meritförteckning på ansvarig 
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Underskriftstyp 

 

 

 

 

Datum och ort      Signatur (Sökande 'Underskriftstyp') 

 

 

 

 

Namnförtydligande 

Sökanden har förklaring/intyg avseende ekonomisk stabilitet och bifogar dessa 

Bilagans Namn/ID-nummer Beskrivning av bilaga 

Förklaring/intyg avseende ekonomisk stabilitet 


