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Val av leverantör 
                                          

     Nyval – det är första gången jag väljer leverantör  
         

    Omval – jag vill byta leverantör  (Ett byte tar 14 dagar)   
 

Personuppgifter  
Namn Personnummer 

 
 

Postadress 
 

Telefon (även riktnummer) 
 

 
På denna blankett kan du välja leverantör för hemtjänstinsatser avseende omsorg och/eller service 
genom att skriva namnet på önskad leverantör. Du kan även avstå från att välja och tilldelas då den 
leverantör som är månadens ickevalsalternativ, enligt gällande turordningslista. 
 
Val av leverantör – Omsorg och service  
 

 Ickeval, jag önskar inte göra ett aktivt val och tilldelas en leverantör utifrån 
turordningslistan.  
 

 Val, jag väljer följande leverantör: ………………………………………….. 
 

 

 
Informationsöverföring 

  Jag ger mitt medgivande till att information överförs mellan myndighetsenhet 
        och leverantör.   
   
 
Underskrift              
Ort och datum:        Underskrift: 
 
 
Blanketten skickas till: Halmstad Kommun, Hemvårdsförvaltningen, Myndighetsenheten, Box 271, 301 07 
Halmstad 
 

Dina personuppgifter kommer att registreras, behandlas och hanteras i kommunens datasystem med stöd och krav av gällande 
lagstiftning för verksamheter inom socialtjänst respektive hälso- och sjukvård. Verksamheterna omfattas av sekretess och 
tystnadsplikt. Det betyder att uppgifter inte lämnas ut till en tredje part om stöd saknas. Uppgifterna hanteras även enligt 
dataskyddsförordningens (GDPR- General Data Protection Regulation) krav och uppgifterna samlas in med den rättsliga 
grunden Rättslig förpliktelse. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter, begära rättelse, begränsa behandlingen och 
inkomma med synpunkter. Om du anser att en uppgift är felaktig kontakta oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas i 
enlighet med de syften som dessa samlats in för. Uppgifterna finns sparade så länge insatser pågår. Därefter kommer 
uppgifterna att bevaras enligt gällande lagkrav t.ex. arkivlagen, socialtjänstlagen m.m. Hemvårdsnämnden är 
personuppgiftsansvarig. 

Mer information hittar du på kommunens hemsida www.halmstad.se. Frågor besvaras även av kommunens dataskyddsombud 
som nås via Halmstad direkt tel:035-13 70 00 eller via direkt@halmstad.se. Om du har klagomål gällande hantering av 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

http://www.halmstad.se/
mailto:direkt@halmstad.se
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