
 
Fondansökan 
- Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos 

minnesfond  

1 (2) 
 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Ansökan om medel från Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond 

Medel utdelas till behövande, som är bosatta i Säters kommun. 
Se annons i Säterbladet under våren för sista ansökningsdatum. 
Avkastning fördelas till enskilda med reumatisk sjukdom.  
Läkarintyg ska bifogas ansökan. 

Sökanden 
Namn Personnummer 

            
Adress Postnummer Ort 

                  
Telefon  E-post Bankgironummer 

                  
Typ av inkomst Kr/månad 
            

            

            

            

            

Ansökan  
Ange storleken, i kronor, på sökt bidrag 
      
 

Beskriv här vad du önskar bidrag till.  

      

 



 
Fondansökan 
- Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos 

minnesfond  

2 (2) 
 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Har du/ni tidigare fått bidrag från eller sökt bidrag hos annan fond, landsting eller dylikt? I så fall vilka? 
(Socialförvaltningen kan om så erfordras samråda med andra fonder och arbetsgivar) 

      

Underskrift 
Ort och datum 

      

Namnteckning, den sökande Namnförtydligande 
 

      

Allmän handling 
Ansökan om fondmedel är en offentlig handling enligt 5 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 
Din ansökan kommer att registreras i diariet, vilket innebär att uppgifterna är tillgängliga för allmänheten. 

Behandling av personuppgifter 
Socialnämnden i Säters kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att utreda, besluta, verkställa och dokumentera insatser 
som beviljas dig från kommunens socialförvaltning.  
De som behandlar eller tar del av de uppgifter som vi har registrerade om dig är personal i socialförvaltningen som har den 
behörigheten och de förtroendevalda som sitter i socialnämnden. Socialnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) 
med de företag som leverera datasystem som används för att hantera dina personuppgifter. 
Socialnämnden behandlar dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.  

Uppgifter som registreras 
För att kunna ge dig det stöd och den hjälp som du behöver registrerar vi namn, adress, kontaktuppgifter, levnadsförhållanden 
och i vissa fall ekonomiska uppgifter. I vissa fall registrerar vi även känsliga uppgifter som uppgifter om ditt hälsotillstånd. 

Behandlingens omfattning 
Dina personuppgifter behandlas så länge som socialnämnden har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna 
sparas eller gallras sedan enligt socialnämndens informationshanteringsplan. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som socialnämnden behandlar och om du anser att vi har behandlat 
dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse. Om du har lämnat samtycke till att dina uppgifter behandlas har du rätt att 
ta tillbaka samtycket. 
Kontakta socialnämnden med din begäran enligt nedan: 

Säters kommun, Socialnämnden  
Box 300 
783 27 Säter.  
Tfn 0225-553 65  
E-post: socialnamnden@sater.se 

Socialnämndens dataskyddsombud:  

E-post: dso.sater@jpinfonet.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klago-mål till Integritetsskyddsmyndigheten 
(IMY) (https://www.imy.se/) 
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