Mer information om
hur vi hanterar dina
personuppgifter finner
du på sidan 2.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Datum ……………………………………
Handlingar som ska inlämnas till förvaltningen:
- 1 ex ansökningsblankett
- Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som intygar
att anpassning är nödvändig på grund av din funktionsnedsättning
- Medgivande för anpassningsåtgärder från samtliga
fastighetsägare och nyttjanderättshavare

Handlingarna skickas till:
Mölndals stad, Bostadsanpassning
Stadsbyggnadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Person med funktionsnedsättning (sökande)
Namn

Personnummer

Telefon

Adress

Lgh nr

Antal personer i bostaden

Postnummer och ort

Hjälpmedel
Elrullstol

Manuell rullstol

Rollator

Käpp

Kontaktperson
Namn, kontaktperson

Telefon, kontaktperson

Relation (make, maka, anhörig, god man)

Huset, bostaden,övrigt
Hustyp
Flerbostadshus

Inflyttning (datum, år) i denna bostad

Upplåtelseform
Småhus

Hyresrätt

Bostadsrätt

Byggår

Senast ombyggd

Äganderätt

Sökta åtgärder
(Beskriv med egna ord vad du söker bidrag för. OBS! Det räcker inte att hänvisa till bifogat intyg. Om utrymmet inte räcker - skriv på annat papper och bifoga)

Funktionsnedsättning (Beskriv med egna ord din funktionsnedsättning)

Fastighet
Ägare, namn

Fastighetsbeteckning

Ägare, adress

Kontaktperson

Ägare, postadress

Telefon
E-postadress

Jag medger att mina personuppgifter registreras i förvaltningens datasystem för bostadsanpassningsärenden

Sökt bidragsbelopp
(Frivillig uppgift)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………

Sökandes underskrift

Kontaktpersons underskrift

Kronor

Besöksadress
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17

Postadress
Stadsbyggnadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Telefon
031-315 10 00 (växel)
031-315 14 00 (exp)

Webb
www.molndal.se

Behandling av dina personuppgifter
När du gör en ansökan om bostadsanpassningsbidrag kommer byggnadsnämnden behandla namn,
personnummer, adress, telefonnummer, mailadress och civilstånd samt behovsintyg och eventuellt övriga
inlämnade handlingar som innehåller personuppgifter. Handlingarna kommer att registreras i
verksamhetens ärendesystem och kommer att arkiveras i staden i enlighet med gällande
dokumenthanteringsplan. Byggnadsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med Lagen om
bostadsanpassningsbidrag samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt
vända dig till Dataskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på stadens hemsida:
http://www.molndal.se/personuppgifter eller fråga en handläggare.
Byggnadsnämnden har ett dataskyddsombud som ska kontrollera att nämnden följer
dataskyddsförordningen. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till byggnadsnämndens dataskyddsombud på
stadens hemsida: http://www.molndal.se/personuppgifter

