ÄGARENS/NYTTJANDERÄTTSHAVARENS MEDGIVANDE
till ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Detta medgivande ska bifogas ansökan när sökande inte är ensam fastighetsägare eller ensam nyttjanderättshavare

Sökande
Förnamn:

Efternamn:

Gatuadress:

Personnummer:
Postnummer:

Postort:

Telefon:

Sökta anpassningsåtgärder (ange även var i bostaden)

Kommentar:

Fastighetsägarens uppgifter
Fastighetsägare/förvaltningsbolag
Förnamn:

Efternamn:

Gatuadress:

Telefon:
Postnummer:

Postort:

Nyttjanderättshavarens uppgifter
Förnamn:

Efternamn:

Gatuadress:

Telefon:
Postnummer:

Postort:

Fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens medgivande
1.
2.

Samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare medger att anpassningsåtgärderna får vidtas, och
Samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna

Underskrift fastighetsägare
Ort:

Datum:

Namnteckning

Namnförtydligande:

Underskrift nyttjanderättshavare
Ort:

Datum:

Namnteckning

Namnförtydligande:

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Besöksadress
Lunagallerian 4 plan 6

Telefon: 08-523 010 00
E-post: bostadsanpassningen@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159

ÄGARENS/NYTTJANDERÄTTSHAVARENS MEDGIVANDE
till ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Upplysningar
Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad.
Medgivande från ägare:
Om du inte är ensam ägare till bostaden krävs för bostadsanpassningsbidrag att den eller de som
äger bostaden lämnar sitt medgivande till att anpassningen får utföras. Det krävs även att samtliga
ägare utfäster sig att inte kräva någon ersättning av dig som fått anpassningen beviljad eller av
nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna.
Om du själv är ensam lagfaren ägare till fastigheten behövs inget medgivande från eventuell
make/maka/sambo som bor tillsammans med dig på fastigheten.
Medgivande från nyttjanderättshavare:
Om du bor i en bostad som innehas med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, men
om du inte helt och hållet själv innehar denna nyttjanderätt, det vill säga inte är ensam
kontraktsinnehavare, behövs (förutom medgivande från ägaren) dessutom ett medgivande från den
eller de som innehar nyttjanderätten.

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 10 §
Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma utrymmen eller
tomt i anslutning till bostaden eller om någon annan än sökanden helt eller till viss del innehar
bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag
endast om
1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett att
anpassningsåtgärderna får vidtas, och
2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för
att återställa anpassningsåtgärderna.
Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag
Medgivande att åtgärderna får utföras från ägare och nyttjanderättshavare
4 § Sökanden ska före kommunens beslut att bevilja bidrag inkomma till kommunen med skriftligt
underlag som visar att det finns ett sådant medgivande från ägare och nyttjanderättshavare som
avses i 10 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag om att anpassningsåtgärderna får
utföras.
Utfästelse att inte kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna
5 § Sökanden ska före kommunens beslut att bevilja bidrag även inkomma till kommunen med skriftligt
underlag som visar att det finns en sådan utfästelse från ägare som avses i 10 § lagen (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag om att inte kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för att
återställa anpassningsåtgärderna.
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Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Besöksadress
Lunagallerian 4 plan 6

Telefon: 08-523 010 00
E-post: bostadsanpassningen@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159

ÄGARENS/NYTTJANDERÄTTSHAVARENS MEDGIVANDE
till ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Det är ditt namn, ditt personnummer, din
adress, dina övriga kontaktuppgifter samt uppgifter om din hälsa och ditt behov av hjälp och stöd.
Syftet med detta är att kunna utföra våra arbetsuppgifter på socialtjänstens område. Om du inte
lämnar in dina uppgifter kommer vi inte att kunna handlägga ditt ärende.
Vi har fått dina uppgifter från dig och dem du eventuellt godtagit som uppgiftslämnare. Vi följer alltid
integritetslagstiftningen när vi behandlar personuppgifter. Den rättsliga grunden är att vårt uppdrag
innebär fullgörande av uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer
att sparas så länge vi behöver göra det, utifrån arkiveringslagstiftningen.
De personuppgifter vi behandlar om dig är sekretessbelagda. Vi kan även bli tvungna att dela dina
personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig
att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är:
Omsorgsnämnden i Södertälje kommun
151 89 Södertälje
Org. nr. 212 000-0159
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Det kan handla
om att:
• begära rättelse eller överföring
• begära att vi begränsar behandlingen
• göra invändningar eller begära att vi raderar dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 08-523 010 00.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sodertalje.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos
Datainspektionen:
Datainspektionen
Box 8814
104 20 Stockholm
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