Ansökan om tjänster som utförs av kommunens Servicegrupp
under vintern 2022/2023
Var god texta

Namn: _____________________________________
Personnummer: _____________________________
Gatuadress: ________________________________
Postadress: ________________________________
Telefon: ___________________________________
Jag har tagit del av bifogad information och önskar ansöka om de tjänster Servicegruppen
utför under vintern 2022/2023
Ort och datum: ______________________________________________
Sökandes underskrift: _________________________________________
För att Arbetsmarknadsenheten i möjligaste mån ska kunna erbjuda Er tjänsten, ska
ansökningsblanketten ha inkommit till kommunen senast måndag den 17 oktober.
Blanketten skickas till:
Ljusnarsbergs kommun
Arbetsmarknadsenheten
714 80 KOPPARBERG

Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen från EU,
GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.. Den handlar
kortfattat om en EU-förordning som syftar till att stärka skyddet för
privatpersoner vid behandling av personuppgifter. När den trädde i kraft
ersätte den Dataskyddsdirektivet från 1995, samt alla medlemsländers
nuvarande nationella bestämmelser. I Sveriges fall handlade det om PUL,
Personuppgiftslagen.
GDPR ställer nya krav på alla företag, myndigheter och organisationer
som samlar in och hanterar personuppgifter. Enkelt uttryckt kan sägas att
GDPR konkretiserar regelverket kring skyddet av personliga data, och
förtydligar ansvaret kring uppgifter som hanteras och lagras. För mer
information se datainspektionen.se
Genom att skriva under ansökningsblanketten, samtycker Ni till att
Ljusnarsbergs kommun behandlar personuppgifter om Er i enlighet med
GDPR.

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

www.ljusnarsberg.se
kommun@ljusnarsberg.se

telefon 0580-805 00
fax 0580-718 30

Information om tjänster som utförs av kommunens Servicegrupp
under
vintern
Kriterier
som ska 2021/202
uppfyllas för att Ni ska ha möjlighet att ta del av
Servicegruppens tjänster
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.

Tjänster som servicegruppen utför under vintern 2022/2023 Snöröjning/snöskottning av
trappor, gångvägar och garageinfarter, med undantag för mycket breda och/eller långa
infarter.
-

Sandning/grusning vid förekomst av halka i samband med att
snöskottning/snöröjning sker.

Snöröjning/snöskottning av stora ytor som inte kan anses vara gångvägar eller mindre
garageinfarter utförs inte, då tillgång till större maskiner inte finns.
Kostnad för utförda tjänster är 150 kronor per påbörjade 30 min. Fakturering kommer att ske
månadsvis. Vid frågor gällande fakturor kontaktas kommunens ekonomiavdelning
Om antal ansökningar blir många i förhållande till Servicegruppens möjligheter att utföra
tjänsterna, kommer ansökningar inkomna till kommunen till och med den 17 oktober att
prioriteras.
I det fall Ni kommer att erhålla ovanstående tjänster under kommande vinter, ska Ni vid varje
tillfälle då behov uppstår, kontakta Servicegruppen på telefon 070-311 94 29.

Kent Liljendahl, enhetschef
Arbetsmarknadsenheten
Ljusnarsbergs kommun
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