
Fastighetsägarens
medgivande

Underskrift Ort och datum

Namnförtydligande

Sökande får vidta åtgärder enligt ansökan. Jag är medveten om att hyran/avgiften ej får höjas på grund av vidtagna åtgärder.

Bostadsanpassningsbidrag, ansökan

Personuppgifter Namn Diarienr (kommunens uppgift)

Adress Personnummer

Postnummer och postadress

E-post Telefon

Vilka problem 
har du i bostaden 
idag?

Underskrift 
sökande *
(se baksidan)

Underskrift Ort och datum

Namnförtydligande

Jag medger att Älvkarleby kommun får ordna anpassningen av min bostad enligt sökta åtgärder och godkänner att 
bli inskriven i registret gällande bostadsanpassningsbidrag.

Fastigheten Fastighetsägare Fastighetsbeteckning

Sammanboendes 
medgivande

Underskrift Ort och datum

Namnförtydligande

Sökande får vidta åtgärder enligt ansökan. (Gäller för delägare av fastighet, lägenhet eller den som står med på hyreskontraktet)

Byggår

Eventuell 
kontaktperson

Namn Telefon

Relation

Sakkunnighetsintyg som styrker din funktionsnedsättning ska bifogas till ansökan.
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Ansökan skickas till: Älvkarleby kommun, ”Bostadsanpassning”, Box 4, 814 21 SKUTSKÄR



Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Individ- och familjeomsorgen behandlar dina personuppgifter för att handlägga din 
ansökan om Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag 
2018:222 (BAB).  Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1 e 
och 6.1 c. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 
som ett led i Utbildnings- och omsorgsnämndens myndighetsutövning. Uppgifterna 
kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tillsvidare.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa 
fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som 
helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att 
lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Utbildnings- och 
omsorgsnämnden, utbildning.omsorg@alvkarleby.se. Frågor om 
personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud, 
dataskyddsombud@alvkarleby.se eller via Älvkarleby kommuns Medborgarservice 
026-830 00.

Om du vill veta om Dataskyddsförordningen (GDPR) hittar du information på 
kommunens hemsida www.alvkarleby.se

2(2)


	Bostadsanpassningsbidrag-ansokan
	Bilaga om GDPR till blanketter
	Enköpings kommuns hantering av personuppgifter
	Vilken information samlar vi in?
	Vanliga lagstöd
	Dina rättigheter
	Kontakt

	Vård- och omsorgsnämnden

	Tom sida

	1: 
	1 Text 1: 
	1 Text 3: 
	1 Text 4: 
	1 Text 5: 
	1 Text 6: 
	1 Text 7: 
	2 Text 1: 
	2 Text 2: 
	1 Text 8: 
	1 Text 2: 

	2: 
	1 Under 2: 
	1 Under 3: 
	1 Under 7: 
	1 Under 9: 
	1 Under 4: 
	1 Under 6: 
	1 Under 10: 

	Textfält 11: 


