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INTRESSEANMÄLAN FÖR BEHOV AV FRAMTIDA BOENDE ENLIGT LAGEN
OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS)
Syftet med intresseanmälan görs för kommunens bostadsplanering av bostad med
särskild service enligt LSS § 9:9.
Observera att detta inte är en formell ansökan om bostad med särskild service enligt
9 § 9 LSS! Först när du gör en ansökan, utreds ditt behov av boende och ett beslut
fattas. En ansökan (blankett - Ansökan om särskilda insatser enligt LSS) görs till
biståndshandläggaren på Vård och omsorg.

Intresseanmälan avser
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

Vårdnadshavare/God man/Förvaltare
Namn

Telefon

Adress (om annan än ovan)

Postnummer

Önskemål om boendeform och tidpunkt för flytt
Önskad tidpunkt för flytt

Gruppbostad
Servicebostad
Datum

Underskrift av den intresseanmälan avser

Datum

Underskrift vårdnadshavare/god man/förvaltare

Härmed lämnas samtycke att nödvändiga uppgifter får användas som underlag för
bostadsplanering av bostad med särskild service enlig LSS 9 § 9
Ja

Nej

Intresseanmälan skickas till:
Biståndshandläggare LSS
Kommunhuset
233 80 Svedala
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Bilaga till:

Intresseanmälan för behov av framtida boende enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE ELLER ANNAN SÄRSKILT ANPASSAD
BOSTAD FÖR VUXNA ENLIGT 9 § 9
Servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service
och fast anställd personal. Vissa gemensamma utrymmen för service och gemenskap
ska finnas. Servicebostad kan vara en lämplig mellanform av bostad mellan ett helt
självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad.
I insatsen ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt 9 c § LSS.

Gruppbostad är en bostad med gemensamma utrymmen och där service och vård
kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är tänkt för personer med ett så omfattande
tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är
nödvändig. De boende disponerar sin egen lägenhet och har tillgång till gemensamma
utrymmen för umgänge.
I insatsen ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt 9 c § LSS.

GDPR: Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som du lämnar kommer att registreras i
ett datasystem och används för att administrera din anmälan.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är att uppgiften behövs för att myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter sparas hos
kommunen och kan komma att användas för statistiska ändamål.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra
tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Svedala kommun. Du
har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på
registrator.ks@svedala.se.

