BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ansökan
Arvidsjaurs kommun
Tekniska

Sänds till:

Datum:

Arvidsjaurs kommun
Tekniska kontoret
Bostadsanpassning
93381 Arvidsjaur

Fastighetsbeteckning:

Besöksadress: Storgatan 13, Arvidsjaur

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefonnr, (hem, mobilnr.)

Postnummer

Ort

Telefonnr, (arbetet)

Den funktionshindrades namn (om annan än sökanden)

Personnummer

Civilstånd

Antal personer i hushållet
Vuxna

Gift/sambo

Ensamstående

Fastighet
Småhus

Flerbostadshus

Lägenhetsnr

Samt
kök
kokvrå
kokskåp
Bostaden innehas
med äganderätt
med bostadsrätt
Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Byggnadsår

Under 18 år

Senaste ombyggnad, år

Antal rum

Utdelningsadress

Bidrag

Har du bostadsanpassningsbidrag:
Om annan bostad: adress

badrum

duschrum

med hyresrätt
Telefonnummer
Postnummer

i denna bostad
Ja

Nej

extra toalett
i andra hand

Ort

i annan bostad
Ja

Nej

Funktionshinder
Funktionshinder

Förflyttningshjälpmedel
Eldriven rullstol

Manuell rullstol

Rollator, Deltastöd

Sökta åtgärder (om utrymmet inte räcker, fortsätt på baksidan eller särskilt blad)

Om du söker flera åtgärder, placera dem under rubriker: badrum, kök, övrigt, utanför bostaden etc.

Käpp

BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ansökan
Arvidsjaurs kommun
Tekniska
Sökta åtgärder (forts.)

Kontaktperson (ifylls i förekommande fall)
Namn

Telefon

Fastighetsägarens medgivande (Ifylls endast om sökanden inte äger fastigheten)

Hyresgästen/Bostadsrättsinnehavaren får vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag sökts.
Hyresgästen/Bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick.
Jag är medveten om att hyran/avgiften inte får höjas p.g.a de åtgärder som vidtages.
Datum och underskrift (Fastighetsägaren)

Underskrift / Namnteckning

-------------------------------------------------

ARVIDSJAURS KOMMUN
Tekniska kontoret, Tfn 0960-15560
Storgatan 13, 933 81 Arvidsjaur
kommun@arvidsjaur.se
www.arvidsjaur.se

Hantering av personuppgifter
Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi personuppgifterna med stöd av
rättslig plikt. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (Tekniska och Ekonomi) och med leverantörer av datasystem
(så kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är
de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.
Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson,
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel;
vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor.
Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.
Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

