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Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Fastighetsbeteckning

Datum

Personuppgifter
Sökandens namn

Personnummer

Postadress

Telefon

Postnummer och postort

E-post

Den funktionsnedsattes namn (om annan än sökande)

Personnummer

Antal personer över 18 år i hushållet

Antal personer under 18 år i hushållet

Bostaden
Typ av bostad:

☐Småhus

☐ Flerbostadshus

Bostaden innehas med:

☐ Äganderätt

☐ Bostadsrätt

☐ Hyresrätt

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Telefon

Postadress

Postnummer och postort

☐ I andra hand

Bidrag
Har du tidigare ansökt om bostadsanpassningsbidrag i denna bostad?
Förflyttningshjälpmedel ☐Eldriven rullstol
Bifogade intyg

☐Läkarintyg

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

☐Manuell rullstol

☐Rollator/deltastöd

☐ Intyg från arbetsterapeut

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

☐ Nej

☐Ja

☐Käpp/krycka

☐annat intyg:__________________________________________

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

Sökta åtgärder
Beskriv önskade anpassningar:

Kontaktperson (fylls i förekommande fall)
Namn

Telefonnummer

Postadress

Telefon

Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Fastighetsägarens medgivande
Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren får vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassning sökts. Hyresgästen/ bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att återställa i ursprungligt skick.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information till sökanden om bostadsanpassningsbidrag
Bidrag för bostadsanpassning av hemmet innebär att kommunen beslutar om ekonomisk ersättning för anpassningen.
Sökanden kan själv beställa anpassningsåtgärderna eller ge kommunen fullmakt att utföra anpassningen genom att ge
handläggaren i uppdrag att anta offerter och beställa anpassningsåtgärder samt använda bostadsanpassningsbidraget för att
betala fakturor från berörda entreprenörer.
Se särskild blankett för fullmakt.

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av Myndighetsnämnden Kumla kommun som du enklast når via servicecenter, 019-58
80 00 eller servicecenter@kumla.se
Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa
Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning,
som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen(PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.
Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att handlägga ditt ärende om bostadsanpassningsbidrag Vi
kommer behandla dina personuppgifter med stöd av Artikel 6.1E som ett led i myndighetutövning.
Dina personuppgifter sparas så länge nämnden har behov av att handlägga ditt ärende.
Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter
eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå
din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan
information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här. Du
kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.
Nämnden anlitar ett personuppgiftsbiträde, EDP consult AB, som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda
personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt.
Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring
nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

