Så här fyller du i blanketten –
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Personuppgifter: här fyller du i personuppgifter på Har du tidigare fått bostadsanpassningsbidrag:
den som ansökan gäller.
om ansökan gäller ny bostad som du flyttat till
eller ska flytta till är det viktigt att du anger
Kontaktperson: här fyller du i när du vill att en
flyttdatum.
annan person ska kontaktas under handläggningen
av ditt ärende, kan vara t.ex anhörig, personlig
Vilka åtgärder söker du bidrag för: här skriver
assistent, vän och gälla kontakter om mer allmänna du kortfattat vilka åtgärder i bostaden som du vill
frågor kring din ansökan och bostaden Angiven
söka bidrag för.
kontaktperson innebär ingen fullmakt eller juridisk
rätt att föra sökandens talan.
Ägarens medgivande
Om du bor i hyres- eller bostadsrätt behöver du
Ansökan kan göras av den funktionshindrade
kontakta fastighetsägaren för medgivande till de
själv eller av annan hushållsmedlem. Ansökan ska
åtgärder du söker bidrag för. Det är hyreslagen och
om det är möjligt alltid göras av den
bostadsrättslagen som reglerar vad du får göra i
funktionsnedsatte själv.
bostaden utan att riskera skadestånd. Det är den
som ansöker om bidrag som ansvarar för
Behjälplig med ansökan: om ansökan inte kan
kontakterna med fastighetsägaren. Ett beslut om
göras av den funktionsnedsatte själv så kan ansökan bostadsanpassningsbidrag innebär inte automatiskt
göras av hushållsmedlem.
att anpassning kan genomföras.
Om annan person som inte är hushållsmedlem ska
vara behjälplig med ansökan krävs fullmakt för att
Samtycke: här fyller du i om du lämnar
företräda den som ansökan gäller.
medgivande till att handläggaren för
Fullmakt gäller vid roll som ombud, god man eller bostadsanpassning får kontakta den/de som skrivit
förvaltare.
intyg, vid behov av att få intyget förtydligat, ställa
Hushållsmedlem: person skriven på samma adress, kompletterande frågor.
som delar hushåll med den som är funktionsnedsatt
och som ansökan gäller.
Sökandens underskrift: viktigt att du själv
Funktionsnedsättning: här fyller du i vilken/vilka skriver under din ansökan eller vid behov att den
funktionsnedsättningar du har eller den du ansöker som har fullmakt skriver under
för har, samt anger vilken typ av
förflyttningshjälpmedel som används.
Uppgifter om fastighet/bostad som skall
anpassas: här fyller du i uppgifter om bostaden,
dess fastighetsbeteckning, vilken typ av bostad och
vem som äger fastigheten.

