
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Handlingarna skickas till:

234 81 Lomma

Hamngatan 3

Lomma kommun
- 1 ex ansökningsblankett.
- Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att arbetena är

nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.
- Vid mer omfattande åtgärder kan ritning och teknisk beskrivning behövas.

Datum

Handlingar som skall inlämnas till kommunen:

Person med funktionsnedsättning

Namn

Adress

Postnummer/Ort Civilstånd

E-postadress sökande Hjälpmedel

Elrullstol Manuell rullsto Rollator Käpp

Hustyp

Flerbostads-
hus

Små-
hus

Upplåtelseform

Hyres-
rätt

Bostads-
rätt

Ägande-
rätt

Huset, bostaden, övrigt

Har tidigare erhållit bostadsanpassningsbidrag i denna bostad

Ja Nej

Bidrag i annan bostadHiss

Ja Nej Ja Nej

Inflyttnings- (datum / år) i denna bostad

Personnummer

Sökta åtgärder (Om utrymmet inte räcker - fortsätt på baksidan eller i särskild bilaga)

Gift / Sambo Ensamstående

Fastighetsägarens medgivande

Datum

(Undertecknas endast  om sökanden inte äger fastigheten)

Hyresgästen/Bostadsrättshavaren får vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag söks och är inte skyldig 
att återställa lägenheten i ursprungligt skick vad avser dessa åtgärder. (Under vissa villkor kan ägaren få 
återställningsbidrag).

Underskrift

Telefon

Sökandens underskrift Sökt bidragsbelopp

Namnteckning Kronor

Namn, sökande

Namn, kontaktperson

Adress, sökande

Telefon, kontaktperson Relation (make, anhörig, god man)

Sökande, kontaktperson (Om annan än personen ovan.)

(Frivillig uppgift)

Fastighet

Fastighetsbeteckning

E-postadress

Ägare, namn

Ägare, postadress

Ägare, adress

Kontaktperson

(Sökande)

LägenhetsNr ByggårBotyp

Ordinärt-
boende

Särskilt-
boende

Vånings-
plan

Telefon

Uppdaterad 2018-05-24

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



Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-
tjänsten. 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/i e-tjänsten, 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 tekniska nämnden. 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 tekniskanamnden@lomma.se Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombud.tekniskanamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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