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Återställningsbidrag för bostadsanpassning
- Ansökan

Uppgifter om fastighetsägare/sökanden
Fastighetsägare, namn
Adress

Postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

E-postadress

Kontaktperson, namn

Kontaktperson, telefon dagtid (även riktnummer)

Uppgifter om bostaden som ska återställas
Fastighetsbeteckning

Upplåtelseform

Adress

Postadress

Namn på tidigare hyresgäst som fått bostadsanpassning

Personnummer

Hyresrätt

Bostadsrätt

Återställningen gäller följande åtgärder (lämnas i särskild bilaga vid behov)

Återställningen gäller följande utrymmen
Bostadslägenhet

Trapphus eller allmänna utrymmen

Tomtmark

Uppgifter om hur bostadsanpassningen påverkar andra boende
Anpassningen är till nackdel för andra boende

Ja

Nej

Beskriv de nackdelar anpassningen medför

Kommunen har fått erbjudande om att anvisa annan hyresgäst till lägenheten
Ja

Nej

Sökt bidrag

Bidraget överförs till konto-nr med clearingnummer

Det sökta bidraget (återställningskostnaden) specificeras i särskild bilaga

kr

Fastighetsägarens underskrift
Ort och datum
Fastighetsägarens, namnteckning

Namnförtydligande

Följande handlingar lämnas till kommunen
Ansökan
Bilaga med specifikation (offert) av kostnader för återställning.
Bilaga med beskrivning av återställningsåtgärder (vid behov)
Postadress
Norrköpings kommun,
Samhällsbyggnadskontoret
Bostadsanpassningen
601 81 Norrköping

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 00 00

E-post
bab@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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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 kunna bedöma ansökan på rätt sätt
och på 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 vårat dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se.
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

