Ansökan

om bostadsanpassningsbidrag
Skicka blanketten till

Service- och teknikförvaltningen
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Datum

1. Sökande
Personnummer

Sökandens namn
Gatuadress

Portkod

Telefon hem

Mantalsskriven på adressen

Postnummer och ort

Ja

Civilstånd

Gift/Sambo

Telefon arbete

Nej

Antal vuxna i hushållet

Antal under 18 år

Ensamstående

2. Kontaktperson ( ifylles i förekommande fall)
Telefon

3. Bostad som ska anpassas
Fastighetsbeteckning

Hiss

Byggnadsår

Ja

Nej

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Telefon

Gatuadress eller box

Postnummer och ort

Bostaden är belägen i

Lägenhetsnummer

Småhus

Inflyttningsdatum

Flerbostadshus

Bostaden innehas

med äganderätt
Antal rum:

med bostadsrätt
Kök

med hyresrätt

Kokvrå/Kokskåp

Badrum

i andra hand
Duschrum

Extra toalett

4. Bidrag
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag i denna bostad?
Ja, ange år:
Nej
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag i annan bostad?
Nej

Ja, ange adress:

5. Funktionshinder
Funktionsnedsättning

Förflyttningshjälpmedel

Eldriven rullstol

Manuell rullstol

Rollator/Deltastöd

Anpassad bil
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6. Anpassningsåtgärder som du vill söka bidrag för (måste alltid fyllas i)
Badrum:

Kök:

Övriga rum:

Utanför bostaden:

Vid ansökan om trösklar och/eller stödhandtag måste antal alltid anges
Antal trösklar som ska tas bort:
st. Antal stödhandtag som ska sättas upp:

st.

7. Vilka bilagor skickar du med?
Intyg av arbetsterapeut eller annan sakkunnig Offert eller

Fullmakt för sökande

Åtgärdsförslag med förslag på anpassning Ritningar

kostnadsberäkning

________________________________

Annan:

8. Medgivande till bostadsanpassningsenheten
Bostadsanpassningsenheten får kontakta arbetsterapeut, läkare eller annan som har kännedom om min funktionsnedsättning

Ja

Nej

9. Sökandens underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Observera! Uppgifterna i denna ansökan och därtill hörande bilagor kommer att hanteras med hjälp av automatisk databehandling (ADB).
Information om Dataskyddsförordningen
Vi i Mjölby kommun behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Se bilaga.

10. Fastighetsägarens medgivande (ifylles om sökanden inte äger fastigheten)

Härmed intygas att hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren medges rätten att vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag har sökts enligt ovan,
bostadsrättsinnehavaren inte är skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick, när det gäller dessa åtgärder.
Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren medges inte rätten att vidtaga de åtgärder för vilka bostadsannpassningsbidrag söks enligt ovan.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Gata / Box

Postnummer och ort

Telefonnummer

Fastighetsskötare och telefonnummer

Mailadress

samt att hyresgästen/
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Så här fyller du i blanketten - ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag”
1. Sökande
Sökande kan vara en person med funktionsnedsättning eller en annan
hushållsmedlem. Om sökande är annan än den funktionsnedsatte själv ska
personuppgifter för båda fyllas i. Vårdnadshavare till barn med
funktions- nedsättning ska alltid stå som sökande.
2. Kontaktperson
Fylls i om annan person än sökanden själv ska kontaktas under
handläggningen. Kontaktperson
är obligatoriskt om inte den sökande kan
föra sin egen talan i ärendet.
3. Bostad som ska anpassas
Här fyller du i information om den bostad som anpassningen ska utföras i.
4. Uppge om du sökt bidrag tidigare
5. Funktionsnedsättning
Här fyller du i vilken eller vilka funktionsnedsättningar du eller den du
ansöker för har.
6. Anpassningsåtgärder du vill söka bidrag för
Du måste alltid ange de åtgärder du vill söka bidrag
för på blanketten eller i en bilaga. Om åtgärder saknas krävs
komplettering. För borttagning av trösklar och/eller uppsättning av
stödhandtag ska antal alltid anges. Behovet av ansökta åtgärder ska
styrkas i intyg
från arbetsterapeut eller annan sakkunnig.

7. Vilka bilagor skickar du med?
Här fyller du i vilka bilagor du skickar med din
ansökan. Vid omfattande åtgärder kan kopia på
offert/kostnadsberäkning och ritningar krävas.
8. Medgivande till bostadsanpassningsenheten
Här lämnar du ditt medgivande till att handläggaren
får kontakta den eller de intygsgivare som skrivit dina intyg.
9. Sökandens underskrift
Ansökan ska alltid skrivas under av sökanden
eller person med fullmakt att teckna sökanden.
10.
Fastighetsägarens medgivande
Bor du i hyres- eller bostadsrätt måste din fastighetsägare lämna sitt
medgivande till åtgärderna du söker bidrag för. Om fastighetsägaren inte
ger sitt medgivande måste ansökan avslås.
Vid ansökan om anpassning av spisvakt krävs inget med-givande från
fastighetsägaren, då detta sker utan ingrepp i lägenheten.
Se även Boverkets hemsida: www.boverket.se

Har du frågor?
Ring oss på Mjölby kommun
Telefon: 0142-850
Besök vår hemsida!
www.mjolby.se under Boende & miljö
Välkommen!

Viktig information
Du som är hyresgäst eller bostadsrättshavare bör
kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att
få ett skriftligt medgivande till att åtgärderna du
beviljats bidrag för får utföras. Det bör också framgå att
du inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till
ursprungligt skick vid avflyttning eller i annat fall.
Rev 2015-02-23

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som
personnummer, övriga kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och
funktionsnedsättning. Syftet med behandlingen är för att kunna handlägga
din ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
Vi har fått dina uppgifter från dig som sökande. Vi tillämpar vid var tid
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt artikel 6.1.e i
dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas i 10 år enligt
kommunens dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig registreras i Service- och
teknikförvaltningens ärendehanteringssystem. Vi delar dina personuppgifter
med den entreprenör som får uppdraget. Vi kan komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi
har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.
Du når oss enklast på tekniska@molby.se eller 0142-850 00.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se eller 0142850 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Postadress
Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142-850 00
Telefax
0142-851 20

www.mjolby.se
tekniska@mjolby.se

Organisationsnummer
212000-0480

