
1(3)

F100 
Blankett 1

Lägenheter till personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sitt 
boende.
Observera: Lämna information under varje rubrik. Om personen till exempel inte har husdjur, skriv då detta. 
Lämna ingen rad tom. Se ytterligare information på nästa sida.

Allmänna uppgifter
Namn på sökande Personnummer 

Namn socialsekreterare Stadsdel

Telefonnummer Mobilnummer

Nuvarande boende och aktuell situation:

Boendehistorik: 
Beskriv boendehistoriken för de senaste fem åren. Om personen inte följt hyreslagen beskriv då omständig
heterna och aktuell fastighetsägare. Detta gäller även om det inträffat tidigare än de senaste fem åren.
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Funktionsnedsättning och konsekvenser i vardagen

Beskriv hur stödet ska utformas för att möta den enskildes behov

Hur säkerställs att hyran betalas i rätt tid varje månad?

Husdjur 

Ja Nej
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Fastighetskontorets bostadsenhet
Postgatan 10, Box 2258
403 14 Göteborg
Telefon 031368 00 00
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Beteende som kräver särskild uppmärksamhet: kriminalitet, missbruk eller självskade/utåtagerande 
beteende med mera

Nätverk av betydelse för personen

Daglig verksamhet/sysselsättning

Jag godkänner att uppgifterna på blanketten lämnas in till fastighetskontoret.

Jag godkänner att kreditupplysning och kontakt med tidigare hyresvärd tas vid behov.

Jag har fått information om att inget nytt erbjudande kommer att lämnas om jag väljer att tacka nej till ett 
skäligt lägenhetserbjudande.

Datum Underskrift av sökande eller företrädare

Kommentar: Denna sammanfattning upprättas av socialsekreteraren. Sammanfattningen skickas vidare till 
enhetschef för myndighetsutövningen inom funktionshinderområdet i stadsdelen. Enhetschef sänder vidare 
handlingen till fastighetskontoret.

(Blankett 2 och 3 ska bifogas. Blankett 4 skickas till fastighetskontoret efter att personen har fått ett lägenhets
erbjudande och tackat ja. Se dokument ”Anvisningar och rutiner för F100” för beskrivning av målgrupp osv. 
Stadsdelen följer upp hyresinbetalningar i boendeportalen. Kontrollera vem som är ansvarig för detta i din 
stadsdel i samband med att person tilldelas F100lägenhet.)

Information om hantering av personuppgifter 
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din remiss och följa de regler som finns för att kunna bevilja en förtur 
till en bostad enligt F100. Dina personuppgifter kommer inte att användas för något annat syfte än det avsedda. Mer om hur vi hanterar 
dina personuppgifter hittar du på www.goteborg.se/fastighetskontoret.
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