Tidsbokningsformulär för nybesök
Budget- och skuldrådgivning
För att boka en nybesökstid hos budget- och skuldrådgivningen, vänligen fyll i blanketten och returnera
underskrivet i bifogat kuvert. I och med detta godkänner du/ni att vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR,
mer information sist i blanketten.

Rådsökande
Namn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Maka/make/sambo
Namn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Önskar båda få hjälp?
Ja

Nej
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Barn
Barn 1

Ålder

Barn 2

Ålder

Barn 3

Ålder

Barn 4

Ålder

Deltidsbarn 1

Ålder

Deltidsbarn 2

Ålder

Finns god man eller förvaltare?
Ja

Nej

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Torsby kommun
32. Sociala avdelningen
685 80 Torsby

0560-162 00

www.torsby.se

skuldradgivning@torsby.se
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Inkomst i kronor före skatt
Rådsökande

Medsökande

Lön
Sjukpenning
Sjukersättning
Ålderspension
Aktivitetsstöd
Försörjningsstöd
A-kassa
CSN
Övriga inkomster

Kostnad för boende
I kronor

Villa
Bostadsrätt
Hyresrätt (varmhyra)
Annat

Om du bor i egen eller sammanboendes fastighet/bostadsrätt
I kronor

Månadsavgift för bostadsrätt
Amortering på lån
Räntor på lån
Lån totalt på huset (inkl. pantbrev)
Taxeringsvärde
Ungefärligt marknadsvärde
Fastighets-/särskild bostadsrättsförsäkring
Uppvärmning
Renhållningsavgift
Vatten- och avloppsavgift
Sotningsavgift
Slamtömning
Summa boendekostnad per månad

Kr

Om du/ni kör bil till och från arbetet
Sökande
Avstånd i km tur/retur

Sammanboendes uppgifter
Avstånd i km tur/retur

Antal resdagar per år
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Antal resdagar per år

Skuldsättning och utmätning
Ungefärlig total skuld (i kronor)

Utmätning per månad (i kronor)

Vad önskar du/ni hjälp med?
Budgetrådgivning

Skuldrådgivning

Skuldsanering

Annat, vad?

Behov av tolk under besöket?
Bokningsnummer tolk, ifylls av rådgivare

Ja, vilket språk:
Nej

Beskriv med egna ord din/er situation och vad du/ni önskar hjälp med

Information
Vid frågor, vänligen kontakta receptionen Björkarna, 0560-162 00, måndag-fredag 10.00-12.00
eller via e-post till skuldradgivningen@torsby.se

Underskrift
Namnteckning rådsökande

Namnteckning maka/make/sambo

Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

Datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR), mer
information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har
tagit del av
informationen

Uppgifterna hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR), mer
information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har
tagit del av
informationen
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Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska
behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Socialnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Tidsbokningsformulär för nybesök
Sekretess enligt OSL kap 34 § 6
Namn, personnummer, adress, postadress, telefon, mobilnummer, e-postadress, maka/make/sambo,
barn, inkomst, kostnader, fastighet/bostadsrätt
Budget- och skuldsanerare
Gallras 5 å efter att betalningstiden löpt ut
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den
personuppgiftsansvarige, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
31. Socialförvaltningen
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr
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