Vård‐ och omsorgsförvaltningen

Ansökan om

Myndighetsfunktionen
Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag
Enligt SFS 2018:222

Kommunens stämpel

Handlingarna skickas till:
Vård‐ och omsorgsförvaltningen
Bostadsanpassning
Box 41, 221 00 Lund

Diarienummer

Folkbokföringsdatum

Till ansökan ska bifogas:
•

Intyg

1. Sökandes personuppgifter
För‐ och efternamn

Personnummer
Våning

Adress

Mobilnummer

Telefonnummer

Har du tidigare fått bostadsanpassningsbidrag?

Postnummer

Postort

E‐postadress
Ja

Nej

Biträde

Ombud (bifoga fullmakt)

2. Uppgifter till annan än sökande
Jag är:

Vårdnadshavare

Förvaltare/God man (bifoga registerutdrag)
För‐ och efternamn
Adress
E-post

3. Funktionsnedsättning
Vilken eller vilka funktionsnedsättningar har du?

Telefonnummer

Om du använder förflyttningshjälpmedel, vilka?
Eldriven rullstol

Manuell rullstol

Rollator

Annat: _________________________________________________________________________________________________________________

4. Bostaden som bidrag söks för
Antal rum och kök

Boarea

Småhus

Antal våningsplan

Hiss
Ja

Byggår

Inflyttnings år

Nej

Flerfamiljshus

Bostaden innehas med
Äganderätt

Bostadsrätt

Hyresrätt

I andra hand (bifoga kontrakt)

Antal personer i bostaden
Vuxna:
Under 18 år:
Observera
Om du bor i en bostad med hyresrätt, eller bostadsrätt behövs medgivande från din fastighetsägare eller
bostadsrättsförening. Fyll i bilaga 1.
Om du bor tillsammans med någon annan behövs medgivande från alla som bor i bostaden
alternativt ägare. Fyll i bilaga 2.

5. Skriv vilka åtgärder du söker bidrag för
Jag kan tänka mig en begagnad anordning

Ja

Nej

6. Uppgifter till fastighetsägaren
Fastighetsägare

Telefonnummer

Utdelningsadress

Postnummer och Postort

• Min förmåga att inhämta fastighetsägarens medgivande
Jag kan på egen hand inhämta medgivande från fastighetsägare eller bostadsrättsföreningen
Ja

Nej (om nej, fyll i bilaga 3, fullmakt)

Jag får hjälp av annan person

7. Kostnadsförslag
• Min förmåga att inhämta kostnadsförslag
Jag bifogar kostnadsförslag till min ansökan
Jag kan på egen hand inhämta kostnadsförslag
Ja

Nej (om nej, fyll i bilaga 3, fullmakt)

Jag får hjälp av annan person

8. Samtycke från sökande
Handläggare får kontakta den som skrivit mitt intyg

Ja

Nej

Kommentar

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag medger att mitt ärende med personuppgifter får registreras av kommunen för diarium,
handläggning och arkivering.
9. Underskrift
Om ansökan gäller minderårig och föräldrarna har gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare
skriva under.
Ort och datum
Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnunderskrift

Namnförtydligande

