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SÖKER LÄGENHET PÅ URET OCH/ELLER 
BYSJÖBACKE 
Trygghetsboendet Uret har 32 lägenheter och du som fyllt 70 år kan ställa 
dig i kö. Seniorboende Bysjöbacke har 6 lägenheter.  Ansvaret för 
lägenhetskön är biståndshandläggarna inom äldreomsorgen i Ockelbo 
kommun. För dessa lägenheter gäller inget ”vanligt” kösystem. Vid 
fördelning av hyreslägenheterna prioriteras personer som är i behov av 
lägenhet av sociala och/eller medicinska skäl. 
 
Blanketten sänds till:  
Ockelbo Kommun, Handläggarenheten, 816 30 Ockelbo 

Önskar stå i kö till lägenhet: 

 Uret   
   

 Bysjöbacke  
 

Önskemål om storlek på lägenheten 
 

Sökande 

Sökandes efternamn och förnamn 
 
 

Personnummer 
 

Bostadsadress (gata, postnummer och ort) 
 
 

Telefonnummer 
 

Medsökande 

Medsökandes efternamn och förnamn 
 
 

Personnummer 
 

Bostadsadress (gata, postnummer och ort) 
 
 

Telefonnummer 
 

Behov av tolk, ange språk  
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Övrig information beskriv nedan 

Kan gå i trappor:  JA   NEJ 
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Samtycke till Personuppgiftshantering 

Du samtycker till att inlämnade uppgifter sparas och 
biståndshandläggarna vid handläggarenheten får behandla 
personuppgifterna om dig och eventuell medsökande för att kunna 
administrera och hantera din anmälan till bostadskön.  
Vi kommer att behandla och spara inlämnade personuppgifter fram till 
dess att du erbjuds eller inte längre vill stå i kö till lägenhet.  
 
När du tackat ja till erbjudande om lägenhet lämnas ditt namn och 
personnummer muntligt till Ockelbogårdar AB. Du tar sedan själv kontakt 
med Ockelbogårdar för att skriva hyreskontrakt.   
 
Inkomna handlingar blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut 
efter sekretessprövning enligt Offentlighets- och Sekretesslagen samt 
Tryckfrihetsförordningen.  
 
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. 
 
Samtycke kan när som helst återkallas helt eller delvis.  
Jag lämnar här mitt samtycke        JA  

 
Underskrift sökande, medsökande 
 

Ort och datum 
 
 
Namnteckning Sökande 
 
 

Namnförtydligande 
 

Namnteckning Medsökande 
 
 

Namnförtydligande 
 

 
 
Vid frågor kontakta biståndshandläggare, telefon 0297-555 00. 
Telefontid 08.00-09.30 måndag-onsdag-fredag. 
 
 
 
 
 
Ockelbo kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Ockelbo kommun gör allt 
för att se till att dina personuppgifter är skyddade. Läs mer om detta här www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd  

http://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd
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