Vård‐ och omsorgsförvaltningen
Myndighetsfunktionen

Så här fyller du i ansökningsblanketten för bostadsanpassningsbidrag
Fyll i ansökningsblanketten så komplett som möjligt. Obligatoriska uppgifter är markerade
med *. Är blanketten ofullständigt ifylld kan den komma att skickas tillbaka för
komplettering.

Kryssa i det du bifogar till din ansökan.
Glöm inte att bifoga intyg till din ansökan. Behovet av sökta åtgärder skall styrkas med ett
aktuellt intyg från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig. Offert och medgivande
från fastighetsägare kan kompletteras i ett senare skede.
1. Sökandes personuppgifter *
Den som är sökande är samma person som är i behov av anpassningen. Adressen är den till
bostaden som ska anpassas.

2. Uppgifter till annan än sökande
Om du som är i behov av anpassningen har en vårdnadshavare, ett ombud eller en
förvaltare/god man som företräder dig ska den fylla i sina uppgifter här. (Bifoga
förordnandet)

3. Bostaden som bidrag söks för
Kryssa i om bostaden innehas med ägande‐, hyres‐ eller bostadsrätt. Fyll i de uppgifter om
fastigheten som efterfrågas så komplett som möjligt.

4. Fastighetsägare eller andra nyttjanderättshavares medgivande och underskrift *
Här uppges om det gäller ägande‐ eller bostadsrätt (inte hyresrätt) och om det är någon
annan eller fler än den sökande som äger bostaden eller innehar den med bostadsrätt.
Exempelvis om det är två personer som äger bostaden, ska den andra personen (som inte är
sökande) som också äger bostaden medge anpassningen. Vid hyresrätt ska fastighetsägaren
skriftligt medge anpassningen på en separat blankett. Vid bostadsrätt ska styrelsen medge
skriftligt på en separat blankett. Denna blankett ska efterfrågas hos fastighetsägare/styrelse.

5. Skriv vilka åtgärder du söker bidrag för *
Skriv alltid vilka åtgärder du söker bidrag för. Om du inte har skrivit vilka åtgärder du
ansöker om, kan ansökan komma att skickas tillbaka till dig för komplettering. Om du inte
vet vad du ska skriva här kan du t.ex. skriva vilka svårigheter du upplever i din bostad eller
be om hjälp av en sakkunnig.

6. Medgivande av sökande
Här kan du ge ditt samtycke till att handläggare för bostadsanpassning får ta kontakt med
andra sakkunniga såsom intygsskrivaren för eventuell komplettering av intyget som du
bifogar till din ansökan.

7. Sökandes/vårdnadshavares/ombuds/förvaltares/god mans underskrift *
Din ansökan måste alltid skrivas under. Om den inte är underskriven kan den komma att
skickas tillbaka till dig för komplettering.
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