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Nyttjanderättshavares medgivande
Kopia på medgivandet ska bifogas till din ansökan Bostadsanpassning eller vid
komplettering av redan inskickad ansökan.
Skicka kopia på medgivandet till:
Trollhättans Stad
Omsorgsförvaltningen, Bostadsanpassning
Gärdhemsvägen 9
461 29 Trollhättan
Om du innehar bostaden med hyresrätt, bostadsrätt eller någon annan nyttjanderätt, men inte helt
och hållet själv innehar denna nyttjanderätt, behövs ett medgivande från den eller de som innehar
nyttjanderätten tillsammans med dig. Det kan exempelvis vara sambo, maka/make, barn som står
med på hyreskontrakt/bostadsrättskontrakt. Fyll i dina personuppgifter och vilka åtgärder du
söker bidrag för. Lämna blanketten till nyttjanderättshavare för påskrift. Skicka sedan kopia på
medgivandet till kommunen, du behåller originalet. Observera att om det är flera
nyttjanderättshavare behöver alla nyttjanderättshavare skriva under.

Personuppgifter (sökande)
Sökandes namn

Personnummer

Adress

Lägenhetsnummer

Bidrag söks för följande åtgärder

Postadress

Telefon bostad

Telefon mobil
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Nyttjanderättshavares godkännande (Fortsätt i särskild bilaga om utrymmet inte räcker)
Nyttjanderättshavaren godkänner att ovanstående anpassningsåtgärder får utföras.
Ort och datum
Telefonnummer

Underskrift

Namnförtydligande

Eventuella synpunkter (Om du som nyttjanderättshavare inte godkänner samtliga åtgärder, notera
de du inte godkänner här).

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag – medgivande
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.
Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av
upplåtare av tomträtt.

___________________________________________________________________________

För att kunna bearbeta din ansökan behandlas dina personuppgifter av
Omsorgsnämnden Trollhättans stad enligt gällande lagstiftning. För mer
information om hur Trollhättans stad hanterar personuppgifter, se
www.trollhattan.se/dataskydd

