
Samtycke 

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
bygger på människors självbestämmanderätt och rätt till integritet. Vi får inte inhämta 
information om dig utan att du ger ditt samtycke till detta. Samtycket gäller endast 
information som behövs för att berörda myndigheter ska kunna hjälpa dig. 

Härmed samtycker jag till att handläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation 
får inhämta uppgifter för bedömning av mitt ärende. 

Namn: 

Personnummer: 

 Anhörig 
 Försäkringskassan 
 Region Skåne/         

 Annan förvaltning inom Ystad kommun 
 Skolan 
 Arbetsförmedlingen 
 Annan: 

Syftet med att ta kontakt med vald part eller myndighet är:  

Samtycket gäller        månader

Datum: ______________  

Underskrift: ____________________________________ 

Ett samtycke kan närsomhelst återkallas 

Samtycke återkallat 

Datum: ______________  

Underskrift: ____________________________________ 

Då vi kommer att skicka ut kopia på denna ifyllda blankett till den part/myndighet som du 
gett oss samtycke till att inhämta information ifrån, så rekommenderar vi att du lämnar ett 
samtycke per blankett. Detta för att undvika att andra parter/myndigheter tar del av vem du 
lämnat samtycke till för oss att kontakta. 



Information om hur vi behandlar dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig 
och till anhöriga samt uppgifter om varför du söker bistånd enligt SoL/insatser enligt LSS. Syftet med en sådan 
behandling är för att kunna fatta beslut, meddela dig och för att kunna se till att du får det bistånd/den insats som 
du blir beviljad. 

Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som du 
får insatser från oss och därefter i fem år i enlighet med gallringsbestämmelser i socialtjänstlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med privata aktörer som levererar tjänster till oss. 
Dessa aktörer får endast de personuppgifter som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vi kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Ystad kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Blekegatan 1, 
271 80 Ystad eller soc@ystad.se. Du når vårt dataskyddsombud på: dataskyddsombudet@simrishamn.se. 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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