Rensa formulär

Inkommit datum………………..

1 (3)

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
-

Underlag och information som ska bifogas tillsammans med ansökan:
Ansökningsblankett
Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig om att anpassningarna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen
Medgivande från alla eventuella fastighetsägare och/eller nyttjanderättshavare

Handlingarna skickas till:
Vänersborgs kommun
Bostadsanpassning
Fastighet och service
462 85 Vänersborg
Person med funktionsnedsättning (sökande)
För- och efternamn

Personnummer

Adress (där anpassningen ska utföras)

Våningsplan

Postnummer och ort

Telefon

Civilstånd

Gift/Sambo
E-postadress

Ensamstående

Hjälpmedel

Elrullstol

Manuell rullstol

Rullator

Käpp

Om någon annan ska företräda dig i ditt ärende
(Denna person får ta del av samtliga handlingar som rör ditt ärende)
Namn kontaktperson

Relation (maka, anhörig, god man)

Telefon kontaktperson

Huset, bostaden, övrigt
Hustyp

Upplåtelseform

Flerbostadshus
Hiss
Ja

Småhus

Hyresrätt

Botyp
Bostadsrätt

Äganderätt

Har tidigare erhållit bostadsanpassningsbidrag i denna bostad
Nej

Ja

Nej

Ordinärt
boende

Särskilt
boende

Bidrag i annan bostad
Ja

Lägenhets
nr

Byggår

Inflyttningsdatum
till denna bostad

Nej
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Fastighet och samtliga fastighetsägare - om textraderna inte räcker fortsätt på särskild bilaga
Fastighetsbeteckning

Ägare 1, Namn, adress och telefonnr

Ägare 2, Namn, adress och telefonnr

Ägare 3, Namn, adress och telefonnr

Ägare 4, Namn, adress och telefonnr

Jag behöver hjälp med att inhämta handlingar
Medgivande från fastighetsägare, och i förekommande fall, nyttjanderättshavare.
Jag vill att kommunen hjälper mig att ta in ett medgivande från min hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan som
äger eller innehar hyreskontrakt till bostaden jag bor i, för de åtgärder jag söker bidrag för. Medgivandet är min värdehandling och skickas till mig vid beslut om bostadsanpassningsbidrag.

Offert eller kostnadsberäkning.
Jag vill att kommunen hjälper mig att ta in offert/offerter för de åtgärder jag söker bidrag för och som bedöms som
bidragsberättigade.

Övriga Upplysningar

Sökandens underskrift

Sökt bidragsbelopp
(Frivillig uppgift)

………………………………………………………

……………………

…………………….....

Namnteckning

Datum

Kronor
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Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
I samband med att du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos Vänersborgs kommun kommer dina
personuppgifter behandlas. Personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn,
folkbokföringsadress, födelsedata, telefonnummer och namn på
fastighetsägare/hyresvärd/nyttjanderättshavare. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att
kunna handlägga din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Den personuppgiftsansvariga för denna
behandling är Samhällsbyggnadsnämnden. Vi behandlar inga andra personuppgifter är de du har
lämnat till oss.
Dina uppgifter kommer att sparas under handläggningstiden och i 10 år enligt arkivbestämmelser. Vi kan
komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med nämnden för de
ändamål som anges ovan. Uppgifterna kan även komma att utlämnas i enlighet med offentlighetsprincipen.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Du har rätt att ta del av de personuppgifter som rör dig och som kommunen behandlar. Kontakta
kommunen för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller begränsning av behandlingen. I vissa
fall kan du även begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta kommunens
växel (0521-72 10 00).
Om du har invändningar på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta
kommunens dataskyddsombud, via kommunens växel (0521-72 10 00)

