Anvisning för blanketten - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Mer information om bostadsanpassningsbidraget finns att läsa på Boverket.se
Du måste fylla i de obligatoriska uppgifterna annars skickar vi tillbaka ansökan till dig för
komplettering. De obligatoriska uppgifterna är markerade med *
1. Handlingar till ansökan
- Du ska alltid bifoga intyg och intyget ska styrka de anpassningsåtgärder som du söker
bidrag för.
- Du kan bifoga kopia av offert eller kostnadsberäkning från en eller flera firmor.
- Vid omfattande anpassningsåtgärder, exempelvis om det är fråga om ändrad planlösning
är det önskvärt att du bifogar ritningar över bostaden.
2. Personuppgifter *
Den sökande är personen med funktionsnedsättning. För sökande under 18 år är det
vårdnadshavaren som ansöker.
3. Kontaktperson
Fyll i ett av de tre alternativen om annan person ska kontaktas under handläggningen:
Biträde hjälper dig i kontakterna med handläggaren, men har inte fullmakt att vidta
rättshandlingar. Brev skickas till den sökande.
Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för dig. All kontakt under
handläggningen sker med ditt ombud. Fullmakt från dig ska skickas med ansökan.
God man/förvaltare företräder dig i alla kontakter med kommunen och för din talan. All
kontakt under handläggningen sker med din företrädare. Registerutdrag om
ställföreträdarskap ska skickas med ansökan.
4. Funktionsnedsättning *
Här fyller du i vilken eller vilka långvariga eller bestående funktionsnedsättningar som ligger till
grund för ansökan.
5. Uppgifter om fastigheten *
Här fyller du i information om din bostad. Om ansökan gäller bostad som du hyr i andra hand
ska du skicka med ett kontrakt som styrker upplåtelsetiden.
6. Ange vilka åtgärder du söker bidrag för *
Skriv alltid vilka åtgärder du vill söka bidrag för. Skriv på separat papper om utrymmet på
ansökan inte räcker till. Behovet av ansökta åtgärder ska styrkas i intyg från arbetsterapeut
eller annan sakkunnig. OBS! Ansökan är inte komplett ifylld om du endast hänvisar till
medföljande intyg.
7. Medgivande från fastighetsägare *
Det är du som sökande som ska inhämta fastighetsägarens medgivande. För att bidrag ska
kunna beviljas krävs följande villkor; att fastighetsägaren ger sitt medgivande till anpassningen
och att fastighetsägaren inte kräver ersättning för återställning. Om du till exempel äger din
fastighet tillsammans med någon annan måste denne ge sitt medgivande. Och om du bor i
hyreslägenhet ska du ha hyresvärdens medgivande.
8. Medgivande från nyttjanderättshavare *
Om du inte är ensam innehavare av din bostad måste du inhämta ett medgivande från den
som helt eller delvis innehar nyttjanderätten till bostaden. Om du till exempel bor i
hyreslägenhet och ni är två som står på hyreskontraktet, så måste den andre
nyttjanderättshavaren ge sitt medgivande. För flera namnteckningar så hänvisa till baksidan
och skriv där.
9. Sökandens underskrift *
Ansökan ska alltid skrivas under av dig eller av person med fullmakt.

