Medgivande till anpassning av bostaden (hyresrätt)
Jag ansöker om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa min bostad. En förutsättning för att få bidrag är att
fastighetsägaren ger sitt medgivande till åtgärderna, se nedan.
•
•

Fastighetsägaren medger att anpassningsåtgärderna får utföras.
Fastighetsägaren har utfäst sig att inte kräva ersättning av mig eller andra hyresgäster i bostaden för att
återställa åtgärderna.

•

Om det finns andra hyresgäster i kontraktet för bostaden ger de sitt medgivande till att jag får utföra
anpassningen och kräver inte ersättning för att återställa åtgärderna.

Åtgärder som jag önskar utföra

Bifogar offert/kostnadsberäkning
Ort och datum

Telefon

Namnteckning

Namnförtydligande

Adress

E-post

Fastighetsägarens godkännande och underskrift
Ort och datum

Telefon

Namnteckning

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning
Eventuell kommentar

Annan hyresgästs godkännande och underskrift
Ort och datum

Telefon

Namnteckning

Namnförtydligande

Annan hyresgästs godkännande och underskrift
Ort och datum

Telefon

Namnteckning

Namnförtydligande

Kopia av underskrivet medgivande skickas till Strängnäs kommun

Enligt 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 nyttjande rätt, 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. Medgivande och utfästelse enligt fösta stycket behöver inte
inhämtas av upplåtare av tomträtt.
Fastighetsägarens godkännande och underskrift
Fylls i av ägaren till fastigheten.
Vad är det du som fastighetsägare ska godkänna?

Godkännandet ska gälla de åtgärder som hyresgästen ansöker om bidrag till. För att bidrag
ska kunna beviljas ska du som fastighetsägare ge ditt godkännande. Innan du ger ditt
godkännande bör du försäkra dig om att du är införstådd med vilka åtgärder ansökan avser.
Bidrag till återställning

Du som fastighetsägare kan ansöka om bidrag för att återställa anpassningar som gjorts i din
fastighet.
Annan hyresgästs godkännande och underskrift

Fylls i av andra hyresgäster som är inskrivna i hyreskontraktet i aktuell bostad.
Vad är det du som annan hyresgäst ska godkänna

Godkännandet ska gälla de åtgärder som hyresgästen ansöker om bidrag till. För att bidrag
ska kunna beviljas ska du som hyresgäst/boende i bostaden ge ditt godkännande. Innan du
ger ditt godkännande bör du försäkra dig om att du vet vilka åtgärder ansökan avser.

Information om vår behandling av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom för- och efternamn,
personnummer, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och uppgifter om din
funktionsnedsättning.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan.
Vi har fått uppgifter från dig eller din företrädare. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina
personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e
allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende.
Dina uppgifter kan komma att bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighetoch sekretesslagen och arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas i förekommande fall med din fastighetsägare
om sådan finns. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Strängnäs kommun. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att kontakta oss på socialnamnden@strangnas.se.
Ni når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

