Ansökan om nedsättning av avgift

Socialkontoret
Myndighet

Nedsättning av avgift för omvårdnad kan fås för de månader då faktiska kostnader för dubbla hyror
uppstår. Eftersom Strängnäs kommun fakturerar hyror för särskilt boende två månader i efterskott
och hyran för en ordinär bostad vanligtvis betalas i förskott uppstår kostnad för dubbla hyror normalt
sett bara under en månad. För denna månad kan nedsättning av omvårdnadsavgiften göras.
Personuppgifter
Personnummer

Namn

Adress
Postnummer

Postadress

Telefonnummer

Bostadsuppgifter
Flyttat till särskilt boende

Datum för inflyttning

Tidigare adress

Tidigare hyresvärd

Hyreskostnad för den tidigare bostaden per månad
Söker om nedsatt avgift för månad

Underskrift sökande
Datum

Namnteckning

Namn på eventuell annan uppgiftslämnare
Namnteckning

Datum
Telefonnummer

Till ansökan ska bifogas:
•
•
•
•

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift
Kopia på hyresavi för den tidigare bostaden
Kopia på uppsägning av hyresrätt
Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Ansökan skickas till:
Strängnäs kommun
Myndighet
Avgiftshandläggare
645 80 Strängnäs

Socialkontoret
Myndighet

Ansökan om nedsättning av avgift

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.

