
Ovanåkers kommun
Anhörigstöd

828 80 Edsbyn

Tfn: 0271-571 01
E-post: anhorigstodet@ovanaker.se

www.ovanaker.se/anhorigstod

Anhörigstöd
För dig som tar hand 

om någon närstående
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Anhörigstödet erbjuder bl.a.

• Information

• Avlösning i eller utanför hemmet

• Råd och vägledning

• Anhörigträffar och samtalsgrupper

• Föreläsningar och utbildningar

• Förmedla kontakt med kommunens  
verksamheter, föreningar och andra  
organisationer.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta kommunens 
anhörigsamordnare.

Tfn: 0271-571 01 
Helgfri måndag-fredag, kl. 08.00-16.00

E-post: anhorigstodet@ovanaker.se

Besöksadress: 
Gyllengården 
Gyllenvägen 26 
828 33 Edsbyn

Hemsida: www.ovanaker.se/anhorigstod

Vill du istället bli kontaktad av vår anhörig-
samordnare? Skicka in den portofria svar-
skupongen så hör vi av oss.  

Anhörigstöd

Anhörigstödet i Ovanåkers kommun 
finns till för att underlätta för dig 
som stödjer, hjälper eller vårdar en 
närstående.

Som anhörig är du ovärderlig men 
ibland behöver också du få stöd.

Anhörigstöd kan ges både tillfälligt och 
mer regelbundet. 

Anhörigstödet är individanpassat.

Anhörigstödet omfattar alla åldersgrupper 
och verksamheter inom socialtjänsten.

Det kostar ingenting att prata med oss 
eller besöka oss. 

Du kan vara anonym och vi har tystnads-
plikt.

Kryssa i hur du vill bli kontaktad:

Namn:

Telefonnummer:

Telefon E-post

E-post:

Information om personuppgiftsbehandling
Anhörigstödet i Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter i 
enlighet med dataskyddsför-ordningen GDPR, med stöd av social-
tjänstlagen 5 kap, 10§. Anhörigstödet har bara serviceinsatser vilket 
innebär att din kontakt med oss alltid är frivillig. Om du av någon 
orsak inte vill lämna personuppgifter så går det bra att vara anonym.

De personuppgifter som vi behandlar är namn, telefonnummer och 
e-postadress. Dina personuppgifter behandlas enbart för att kunna 
hantera det ärende du vänt dig till oss med. Uppgifterna raderas när 
din kontakt med oss har upphört.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter 
som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, 
radering eller begränsning av dina personuppgifter. För informa-
tion, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.
se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina 
personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt 
dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du 
fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, 
kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter 
har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. 
Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan 
samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du 
gett ditt samtycke till.

Jag vill bli kontaktad av anhörigsstödet


