
UTDELNINGSADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBB 
828 80 Edsbyn Långgatan 24 0271-570 00 socialtjansten@ovanaker.se www.ovanaker.se 

Sida 1 av 2 

Ansökan 
Andrahandskontrakt 

Sökande 
Namn  Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

E-postadress Telefon 

Nuvarande boendesituation 
Hur länge har du varit bostadslös? 

Var bor du idag? Beskriv din nuvarande boendesituation 

Varför anser du att du är i behov av boende som bistånd i form av andrahandskontrakt? 

Övrig information 
Redogör för vad du själv har gjort för att hitta egen bostad? 

Står du i bostadskö hos Alfta-Edsbyns Fastighets AB (AEFAB)? Ja   Nej 

Står du i bostadskö hos några privata hyresvärdar i kommunen? Ja   Nej 

Om du står i bostadskö hos några privata hyresvärdar i kommunen, ange vilka samt kontaktperson till de hyresvärdar du kontaktat 
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Har du sökt bostad i andra kommuner? Ja   Nej  

Om ja, ange vilka privata hyresvärdar samt kontaktperson till de hyresvärdar du kontaktat 

 

 

 

 

 

 
Övrig information 
Finns det någon ytterligare information som du vill delge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Information om behandling av personuppgifter och sökandes underskrift 
Information om behandling av personuppgifter 
Ovanåkers kommun behöver dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan om bistånd. Vi behandlar dina personuppgifter med 
stöd av myndighetsutövning. Om du inte lämnar personuppgifter kommer din ansökan inte att behandlas.  
 
Personuppgifterna kommer att sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna 
handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen 
och Arkivlagen. 
 
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, 
radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller 
tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt 
dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, 
kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
 
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till 
behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den 
verksamhet som du gett ditt samtycke till.  
 

 
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner hur Ovanåkers kommun behandlar mina 
personuppgifter. 

 
Sökandes underskrift 
 
 
 

Datum 

Namnförtydligande Ort 
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