ANSÖKAN OM FÖRTUR TILL
TRYGGHETSBOENDE

1 (1)

VIRGATAN 5 och 9

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med General Data Protection
Regulation (GDPR). Mer information finns på Köpings kommuns webbplats https://koping.se
Sökandens namn
Personnummer

Telefon

Medsökandens namn

Personnummer

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

Underskrift
Datum

Sökandens namnförtydligande

Sökandens underskrift

Datum

Medsökandens namnförtydligande

Medsökandens underskrift

Blanketten skickas till
Vård & Omsorg
Jenny Vrbanc
Virgatan 7
731 31 Köping

Regler för förtur till trygghetsboende
Du som söker ska ha fyllt 70 år, tänk på att registrera dig i Köpings Bostads AB:s (KBAB)
bostadskö.
Kriterierna för att få förtur är:


att det bidrar till att öka självständigheten



att ditt beroende av hjälp kommer kunna minskas



att det idag finns en upplevelse av stor otrygghet i ditt nuvarande boende

Innan tilldelning sker kontaktar vi dig för att ge information om lägenheten samt bokar en tid för
visning.
Tackar du nej till lägenheten som du tilldelats vid förtur blir du av med din rätt till förtur, men du står
kvar som registrerad och samlar köpoäng hos Köpings Bostads AB (KBAB).
Om du har frågor kring din ansökan, kontakta Jenny Vrbanc på Vård och Omsorg,
Telefon 0221-253 77.
Om du har frågor om lägenheter, hyror, storlekar, köplats eller registrering i bostadskön kontakta
Jennie Nilsson på Köpings Bostads AB, Telefon 0221-250 29 eller 0221-250 30.
Vänligen läs informationen på baksidan och skriv under.

Genom påskrift av detta avtal ger du som sökande tillstånd och samtycke att Vård och Omsorg i Köpings
kommun samt Köpings Bostads AB, elektroniskt får lagra dina personuppgifter på framsidan av denna
ansökan. Syftet med lagringen är att kunna administrera din förtursplats till Trygghetsboendet på
Tunadal. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke men då förlorar du även din förtursplats då vi inte
längre har tillgång till dina uppgifter.
När du blir tilldelad en lägenhet raderar vi dina uppgifter i din ansökan. Du har också rätt att begära
rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar.
Jag samtycker till ovanstående
………………………………………………………………………………………………………………………..
Underskrift

………………………………………………………………………………………………………………………..
Namnförtydligande

Köping7000, v4.1, 2016-08-25

…………………………………………………………………………………………………………………………
Ort och datum

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Köpings kommun
731 85 Köping

Nibblesbackev 17

0221-250 00

0221-255 60

www.koping.se
991-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr

212000-2114

