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Bostadsanpassning
-

Uppgifter om sökanden

Ansökan om bidrag
*Obligatoriska fält

Namn (den funktionsnedsatta)*

Personnummer*

Adress*

Postnummer och postadress*

Telefonnummer

E-postadress

Förmyndarens namn (om sökanden är omyndig)*

Telefonnummer förmyndaren*

Civilstånd

Civilstånd

Antal personer i hushållet, vuxna

 Gift/Sambo

 Ensamstående

Kontaktperson, namn

Under 18 år

Kontaktperson, telefon (även riktnummer)

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Typ

Inflyttnings år

 Småhus  Flerbostadshus
Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden)

Telefon dagtid (även riktnummer)

Uppgifter om funktionsnedsättningen
Beskriv funktionsnedsättningen

Hjälpmedel som sökanden behöver för att förflytta sig

 Eldriven rullstol

 Manuell rullstol

 Rollator/Deltastöd

 Käpp

Uppgifter om åtgärder som ansökan gäller
Om du söker flera åtgärder, placera dem under rubriker, till exempel badrum, kök, övrigt, utanför bostaden etc.

Följande handlingar ska skickas in
 Denna ansökan om bostadsanpassningsbidrag
 Intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till
funktionsnedsättningen

Följande handlingar kan bifogas till ansökan
 Egen offert för anpassningsåtgärder
 Åtgärdsprogram som beskriver ansökta åtgärder
 Ange annan bilaga:
Postadress
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Bostadsanpassningen
601 81 Norrköping

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 00 00

E-postadress
bab@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Medgivande till bostadsanpassning från nyttjanderättshavare/ägare

Undertecknad nyttjanderättshavare/ägare godkänner härmed att ansökta anpassningar får
utföras i bostaden. Med nyttjanderättshavare/ägare menas de som står på kontraktet eller den
som är bostadsrättshavare för bostaden utöver den sökande.

Nyttjanderättshavare 1 / Ägare 1
Namnteckning

Namnförtydligande

Nyttjanderättshavare 2 / Ägare 2
Namnteckning

Namnförtydligande

Nyttjanderättshavare 3 / Ägare 3
Namnteckning

Namnförtydligande

Sökandes underskrift

Undertecknad intygar härmed att de uppgifter som lämnats in i denna ansökan stämmer och ingafler
nyttjanderättshavare/ägare finns
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Bidraget ska överföras till följande konto:

(Ange bank med clearing nummer ochkontonummer, alternativt till post- eller bankgiro med kontonummer)

Kontoinnehavarens namn:

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter, som namn, personnummer, adress, e-post, mobilnummer
och telefonnummer. Syftet med behandlingen är för att bedöma ansökan på rätt sätt och rättssäker grund.
Dina uppgifter har samlats in från ifylld blankett. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den
gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att en
arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att sparas enligt
den gällande dokumenthanteringsplanen för nämnden.
Vi kan behöva dela dina uppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Byggnads- och miljöskyddsnämnden.
Du har rätt att kontakta oss om du vill:
• Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
• Begära överföring av uppgifter.
• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
• Göra invändningar.
• Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på bab@norrkoping.se.
Du kan nå vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se.
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

