ANSÖKAN bostadsanpassningsbidrag
Handlingar som ska lämnas in till Kommunen:

Borlänge kommun
Bostadsanpassningen
781 81 Borlänge

- Ansökningsblankett
- Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att sökta
åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen
- Kopia på offert/anbud eller kostnadsberäkning vid behov

Bostadsanpassningsbidraget regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och Boverkets föreskrifter (2018:12)

Sökande
Den funktionshindrades namn

Personnummer

Adress där bidrag söks

Telefon (även riktnr.)

Postnummer och postort

Mobiltelefon

Antal personer i hushållet

Civilstånd

Vuxna ______

□ Gift/sambo □ Ensamstående

Under 18 år ______

Kontaktperson/vårdnadshavare (se anvisning)
Namn

Telefon (även riktnr.)

Adress
Roll vid ansökan
Biträde

Ombud (bifoga fullmakt)

God man/förvaltare (bifoga förordnandet)

Vårdnadshavare

Sökta åtgärder (Om utrymmet inte räcker fortsätt på särskilt blad)

Bidrag
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag
i denna bostad

□ Ja □ Nej

I annan bostad

Om annan bostad, adress

□ Ja □ Nej

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Hustyp

□ Småhus
Antal rum (R o K)

Byggnadsår

Senast ombyggnad,år

□ Flerbostadshus
□ Flerbostadshus

Bostaden innehas

□ med äganderätt

□ med bostadsrätt □med hyresrätt □ i andra hand

Fastighetsägarens medgivande (se anvisning)
Fastighetsägaren ger enligt 10§ i lagen om bostadsanpassningsbidrag sitt medgivande till sökta åtgärder och kräver inte
ersättning av sökande för att återställa anpassningsåtgärderna.
Fastighetsägare (om annan än sökande)
Utdelningsadress(gata,box etc.)

Telefon (även riktnr.)
Postnummer och postort.

Fastighetsägaren representant (underskift, namnförtydligande och titel)

Nyttjanderättshavare (se anvisning)
Nyttjanderättshavaren ger enligt 10§ i lagen om bostadsanpassningsbidrag sitt medgivande till sökta åtgärder och kräver inte
ersättning av sökande för att återställa anpassningsåtgärderna.
Namn

Telefon(även riktnr.)

Information angående registrering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
Dina personuppgifter, namn/personnummer/adress/fastighetsbeteckning/bilder kommer att behandlas i enlighet med
GDPR för att handlägga ditt ärende utifrån din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Personuppgifterna behövs för att
säkerställa att det är rätt person på rätt adress som söker bidrag. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla
dina personuppgifter.Vi kan komma att lämna ut dina som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter
med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgifterna registreras i bostadsanpassningens verksamhetssystem och arkiveras utifrån kommunens arkiveringsplan.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
(dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Borlänge kommun, bostadsanpassningen, 781 81
Borlänge kommun eller via mail bostadsanpassningen@borlange.se, varefter din begäran kommer att prövas.
Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud: dataskyddsombud@borlange.se

Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet
inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefon 08-657 61 00.

När någon annan lämnar personuppgifterna
Utöver ovan nämnda gäller även;
Dina personuppgifter kan även lämnas av biträde, ombud, god man/förvaltare vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Underskrift
Datum och namnteckning (sökande eller legal företrädare)

