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Sökanden
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon bostad

Telefon mobil

E-post

Med stöd av 4 kap 1 § Socialtjänstlagen ansöker jag om daglig sysselsättning i Säters kommun enligt 5 kap 7 §
Socialtjänstlagen
Beskriv med egna ord Din situation:

Övriga upplysningar:

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning, den sökande

Namnförtydligande

Nedanstående person har hjälpt mig med ansökan
Namn

E-post

Adress

Postnummer

Telefon bostad

Telefon arbete

Ort

Telefon mobil

Relation till den sökande

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Upplysning om personuppgiftsbehandling
Dina inlämnade personuppgifter kommer att förtecknas i ett dataregister hos kommunen och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig.
De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera dina insatser som du får från socialförvaltningen.
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar
om dig.

Medgivande
Härmed medges att de uppgifter som behövs för att behandla ansökan får inhämtas från försäkringskassa, sjukvård, socialtjänst och
anhöriga.
Ja

Nej

Ort och datum
Namnteckning, den sökande

Namnförtydligande

Ort och datum
Namnteckning, behjälplig med ansökan

Namnförtydligande

Information
Då ansökan inkommit till biståndsenheten kommer en handläggare att göra hembesök, utreda och besluta i ärendet. Beslutet
grundar sig på ditt behov av daglig sysselsättning.
Om din ansökan beviljas kommer du att erbjudas daglig sysselsättning snarast möjligt. Det kan dock uppstå en viss väntetid.
Om du erbjudits daglig sysselsättning men tackar nej till erbjudandet, kommer du inte längre att stå kvar som sökande. Du
måste då ansöka på nytt om behovet skulle bli aktuellt igen.
Om du av någon anledning inte är nöjd med socialnämndens beslut, har du möjlighet att överklaga beslutet till
förvaltningsrätten.
Önskar du ytterligare information är du välkommen att vända dig till biståndshandläggaren.
Telefon växel: 0225-551 65

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se

