
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
SFS 2018:222 

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter. 
Den informationen hittar du på sista sidan i denna blankett. 

1. Den funktionsnedsattes personuppgifter (sökanden)
Namn Personnummer 

Adress 

Postnummer och ort Telefon 

E-postadress Mobil 

2. Uppgifter om

 Vårdnadshavare  Ombud, bifoga fullmakt  Förvaltare/god man, bifoga förordnandet 

Namn Personnummer 

Adress 

Postnummer och ort Telefon 

E-postadress Mobil 

3. Uppgifter om bostaden som ska anpassas
Antal personer i hushållet Antal rum 
Vuxna: Under 18 år: 

Bostaden innehas 
 med äganderätt  med bostadsrätt  med hyresrätt  i andra hand 

4. Funktionsnedsättning

Hjälpmedel 
 eldriven rullstol  manuell rullstol  rullator  käpp 

Hjälpinsatser 
 hemtjänst  personlig assistans 

Miljö- och byggnadsnämnden
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5. Vilka åtgärder söker du bidrag för

6. Behov av tolktjänst
 Ja Vilket språk: 

Till ansökan ska följande handlingar bifogas: 
• Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig

• Medgivande från fastighetsägare/samtliga med nyttjanderätt att anpassningsåtgärderna får
genomföras.

• Kostnadsunderlag offert/prisuppgift

Underskrift 
Sökandes/Ställföreträdares underskrift Ort och datum 

Namnförtydligande 

Blanketten skickas till: Lomma kommun, Byggenheten, 234 81 Lomma 

__________________________________________________________________________________ 
Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra 
författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning 
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 
dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds-
myndigheten (IMY), www.imy.se. 
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