Ansökan om tjänster som utförs av kommunens Servicegrupp
Var god texta
Namn:
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD):
Gatuadress:
Postadress:
Telefon:
Jag har önskemål om att kommunens Servicegrupp, till en kostnad av 150 kronor per påbörjade 30
minuter, röjer/skottar bort snö från trappor, gångvägar och garageinfarter vid min bostad, samt vid
förekomst av halka sandar/grusar vid tillfället då snöröjning/skottning sker.
Ort och datum: ______________________________________________
Sökandes underskrift: _________________________________________
Dessa kriterier ska uppfyllas för att ni ska ha möjlighet att erhålla tjänster av Servicegruppen
Service kan utgå till personer som fyllt 70 år och däröver, som är folkbokförda i Ljusnarsbergs
kommun och som största delen av året är boende på folkbokföringsadressen. Gällande personer som
ingår i samma hushåll som den sökande, förutsätts dock att alla i hushållet är minst fyllda 70 år.
Undantag till ovanstående kriterier kan göras då personer under 70 år har beviljad hemtjänst.
Gällande personer som ingår i samma hushåll som den sökande, förutsätts dock att alla i hushållet
har beviljats hemtjänst.
I det fall ni kommer att ha tjänsten snöröjning/snöskottning under kommande vinter, ska ni vid varje
tillfälle behov uppstår, kontakta Servicegruppen på telefon 070-311 94 29.
För att ni ska ha möjlighet att erhålla tjänsten, måste denna ansökningsblankett ha inkommit till
kommunen senast måndag den 10 oktober.
Blanketten skickas till:
Ljusnarsbergs kommun
Arbetsmarknadsenheten
714 80 KOPPARBERG

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång
per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få
besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi
behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen
begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Genom att skriva under blanketten, samtycker du till att Ljusnarsbergs
kommun behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det
ovanstående.
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