ANSÖKAN om bostadsanpassningsbidrag
Datum

Fastighetsbeteckning

Sänds till Bjurholms kommun
Socialnämnden
916 81 Bjurholm
Information om hur vi använder dina personuppgifter SE BAKSIDAN
Personuppgifter
Sökandens namn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefon (även riktnr): arbetet

Postnummer och postort

Telefon (även riktnr): bostaden

Den funktionshindrades namn (om annan än sökanden)

Personnr

Civilstånd

Gift/Sambo

Antal personer i hushållet: vuxna

Antal personer under 18 år

Byggnadsår

Senaste ombyggnad, år

Ensamstående

Fastighet
Lägenhetsnr

Småhus
Antal rum

Flerbostadshus
samt

.......

kök

kokvrå

kokskåp

badrum

duschrum

extra toalett

Bostaden innehas

med ägande rätt

med bostadsrätt

med hyresrätt

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

i andra hand
Telefon (även riktnr)

Postnummer och postort

Utdelningsadress (gata, box etc)

Bidrag
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag: i denna bostad

Ja

i annan bostad

Nej

Ja

Nej

Om annan bostad: adress
Skulle ett erbjudande om att flytta till en redan anpassad bostad kunna vara ett alternativ till bostadsanpassningsbidrag?

Ja

Nej

Funktionshinder
Funktionshindret
Förflyttningshjälpmedel

Eldriven rullstol

Manuell rullstol

Rullator / Deltastöd

Käpp / Krycka

Sökta åtgärder

Om utrymmet inte räcker fortsätt på ett särskilt blad
Om du söker flera åtgärder placera dem under rubriker: badrum, kök, övrigt, utanför bostaden etc

VÄND!

ANSÖKAN om bostadsanpassningsbidrag
Handlingar utöver denna ansökan som ska inlämnas till kommunen:
- Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att sökta åtgärder är nödvändiga
med hänsyn till funktionshindret.
- Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.
- Beskrivning av sökta åtgärder (ritningar/teknisk beskrivning). *Beroende på omfattning krävs mer / mindre.

Om ni behöver hjälp med att ta in anbud, leja hantverkare avseende bostadsanpassningen:
Kommunen kan hjälpa till med att ta in anbud från lämpliga entreprenörer, beställa arbete och även betala
fakturor från leverantörer och anlitade hantverkare. För detta krävs att sökanden lämnar in en fullmakt.
Beställning och fakturor ska dock alltid stå i den sökandes namn och skickas till denne för godkännande,
innan de översänds till leverantör / hantverkare eller kommunen för utbetalning.
Ja, jag behöver hjälp med ovanstående då jag inte kan ombesörja detta själv, via anhörig / annan kontaktperson.
Nej, jag behöver inte hjälp med ovanstående, jag kan ombesörja detta själv, via anhörig / annan kontaktperson.

Kontaktperson

Ifylls i förekommande fall

Namn

Telefon (även riktnr)

Återtagande av utrustning efter att behovet upphört
Nej, jag ger inte något medgivande om att Bjurholms kommun får återta ramp / larm / lyftanordning
eller annan utrustning som monterats hos mig, efter att behovet upphört.
Ja, jag ger mitt medgivande till att Bjurholms kommun får återta ramp / larm / lyftanordning eller
annan utrustning som monterats hos mig, efter att behovet upphört.

Underskrift
Namnteckning

Information om hur dina personuppgifter behandlas av Bjurholms kommun
Från och med den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Nedan följer en allmän beskrivning av hur
Bjurholms kommun behandlar dina personuppgifter. Vill du ha specifik information om behandlingen i fråga så är du välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan. Kommunen kommer under 2018 att byta system
för blanketter och när så skett så kommer du att kunna ta del av mer specifik information direkt.
Bjurholms kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefon- och personnummer.
Vi begär endast in de uppgifter som krävs för att vi ska kunna handlägga det ärende som föranlett att du kontaktat oss.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Uppgifter sparas som en allmän handling.
Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut oavsett för vilket ändamål uppgiften ursprungligen behandlades. Rätten gäller dock ej uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, om vi är skyldiga till det enligt lag.
I Bjurholms kommun är Socialnämnden personuppgiftsansvarig gällande ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Du har rätt
att få ut information om de uppgifter vi har om dig, göra invändningar, begära rättelse, överföring, begränsning av behandling
eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.
Adress:
E-post:
Telefon:

Dataskyddsombud, Bjurholms kommun, 916 81 Bjurholm
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Adress:
E-post:
Telefon:

Postadress
916 81 Bjurholm

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

Besöksadress
Storgaran 9

Telefon
0932 – 140 00

Telefax
0932 – 141 90

Bg. OCR
549-7482

Bankgiro
625-9121

E-post
kommunen@bjurholm.se

