
   
 

 
 
 
 

           
 

 

 
      

 
 

 
           

 
 

 

 

 

 	 	 	

 
    

 
           

 
 
                

 
 
 

Vård‐ och omsorgsförvaltningen 

Så här fyller du i ansökningsblanketten 

Fyll i ansökningsblanketten så komplett som möjligt.  

Du ska alltid bifoga intyg till din ansökan. Behovet av sökta åtgärder ska styrkas med ett 
aktuellt intyg från arbetsterapeut eller till exempel läkare, synpedagog, sjukgymnast.  

1. Sökandes personuppgifter
Den som är sökande är samma person som är i behov av anpassningen. Adressen är till
bostaden som ska anpassas. 

2. Uppgifter till annan än sökande
Om du har någon annan som företräder dig ska den fylla i sina uppgifter här. 

Fyll i ett av de fyra alternativen om annan person ska kontaktas under handläggningen:  
 Vårdnadshavare är oftast samma person som är förälder. Du är vårdnadshavare 

fram till den dag barnet fyller 18 år. Som vårdnadshavare har du både rätt och 
skyldighet att bestämma om saker som handlar om barnet. Barnet ska vara 
delaktig i besluten utifrån ålder och mognad. 

 Biträde hjälper dig i kontakten med handläggaren, men har inte fullmakt att 
vidta rättshandlingar. Brev i ärendet skickas till den sökande.  

 Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för dig. All 
kontakt under handläggningen sker med ditt ombud. Fullmakten från dig ska 
skickas med ansökan. 

 God man eller förvaltare företräder dig och för din talan. All kontakt under 
handläggningen sker med din företrädare. Registerutdrag om ställföreträdarskap 
ska skickas med ansökan. 

3. Funktionsnedsättning
Fyll i vilken eller vilka funktionsnedsättningar du har och vilka förflyttningshjälpmedel 
du använder. 

4. Bostaden som bidrag söks för
 Fyll i information om din bostad. Om ansökan gäller bostad som du hyr i andra hand ska 
du skicka med ett kontrakt som styrker detta. 

5. Skriv vilka åtgärder du söker bidrag för
Det är viktigt att du skriver vilka åtgärder du ansöker om. Ansökan är inte komplett 
ifylld om du endast hänvisar till bifogat intyg. 



 
 

      

 

 
 

 
   

 

       

 

    

 

6. Fastighetsägarens medgivande
Fyll i din förmåga att själv hämta in fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens 
medgivande. Fyll i om du kan få hjälp av en annan person. Om du behöver hjälp av 
handläggare, bifoga fullmakt. Se bilaga 3.  

Vid hyresrätt och bostadsrätt ska fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen skriftligt 
medge anpassningen på en separat blankett. Detta krävs för att bidrag ska kunna 
beviljas och att fastighetsägaren eller bostadsrättföreningen inte kräver ersättning för 
återställning. Se bilaga 1. Om du bor tillsammans med någon annan behövs medgivande
från dessa. Se bilaga 2. 

7. Kostnadsförslag
Fyll i din förmåga att själv hämta in kostnadsförslag. Fyll i om du kan få hjälp av en 
annan person. Om du behöver hjälp av handläggare, bifoga fullmakt. Se bilaga 3.  

8. Samtycke från sökande
Fyll i om du lämnar ditt samtycke och godkänner att handläggaren får kontakta den som 
skrivit ditt intyg. 

9. Underskrift
Ansökan ska alltid skrivas under av den som söker, alla vårdnadshavare eller personen 
med fullmakt som företräder dig. 


