Ifyllnadsanvisning till ansökan om bostadsanpassningsbidrag
1. Kommunens uppgifter
Här fyller du inte i något utan det är uppgifter som kommunen fyller i när ansökan kommer
kommunen tillhanda.
2. Sökande
Enligt 3§ i lagen (2018:22) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bostadsanpassningsbidrag
till en person med funktionsnedsättning (sökande) för anpassning av dennes
permanentbostad.
Det är alltid personen med funktionsnedsättning som kan ansöka om
bostadsanpassningsbidrag och därmed är det hen som ska fylla i sina uppgifter. Personen
med funktionsnedsättning är sökande och part i ärendet.
3. Kontaktperson
Fyll i om annan person ska kontaktas under handläggningen. En kontaktperson kan ha olika
roller:
Biträde – En person som kan hjälpa till med kontakten med handläggaren. Har inte fullmakt
att vidta rättshandlingar för den sökande.
Ombud - Ett ombud är en person som genom fullmakt företräder sökande. Ett ombud ska
styrka sin behörighet genom en skriftlig fullmakt. En sådan fullmakt ska innehålla uppgift om
ombudets namn och uppdragets omfattning.
God man / förvaltare – kan företräda sökanden i alla kontakter med
bostadsanpassningshandläggaren och föra sökandes talan. Förordnandet ska bifogas
ansökan.
Vårdnadshavare - Vårdnadshavare är den eller de personer som har den
rättsliga vårdnaden (det vill säga är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan antingen vara en
eller båda föräldrarna eller en person utsedd av domstol.
Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år. Vårdnadshavaren är normalt
också förmyndare för barnet.
4. Ansöker om bostadsanpassningsbidrag för följande åtgärder
Här fyller du i vilka åtgärder som du vill söka bidrag för. Om utrymmet inte är tillräckligt kan du
bifoga en bilaga. Vid ansökan om trösklar är det viktigt att du anger antal samt mellan vilka
rum. Vid ansökan om uppsättning av stödhandtag ska du ange var handtaget ska sitta.

5. Handlingar som bifogas ansökan
Här fyller du i vilka bilagor du skickar med din ansökan.
Intyg - Till din ansökan ska du bifoga ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
Anbud/offert eller kostnadsberäkning; ritningar - Vid större ärende kan anbud/offert,
kostnadsberäkning och ritningar komma att krävas.
Medgivande - Enligt 10§ Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas
bostadsanpassningsbidrag endast om samtliga ägare och, i förekommande fall,
nyttjanderättshavare har medgett att anpassningsåtgärderna får vidtas, och att samtliga ägare
har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för att återställa
anpassningsåtgärderna.
Om någon annan helt eller till viss del äger bostaden krävs medgivande. Det finns två
alternativ för inhämtande av medgivande:
-

Genom att medgivande bifogas ansökan (separat blankett finns för detta). Notera
att samtliga ägare eller nyttjanderättshavare ska lämna medgivande.

-

Genom att du ger fullmakt till den som handlägger ditt ärende att hämta in
medgivande (se punkt 9). Glöm inte att fylla i samtliga ägare/nyttjanderättshavare
(se punkt 8).

6. Bostaden
Här fyller du i information om den aktuella bostaden.
7. Fastighet
Här fyller du i information om den aktuella fastigheten.
8. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare
Fyll i samtliga ägare/nyttjanderättshavare om du inte själv äger bostaden eller ensam står på
kontraktet.
9. Medgivande
Här fyller du i om du önskar hjälp med att hämta in medgivande. Om du fyller i och
undertecknar ger du den som handlägger ditt ärende fullmakt att hämta in medgivande från
fastighetsägare och/eller nyttjanderättshavare.
10. Underskrift
Ansökan ska alltid skrivas under av sökanden eller person med fullmakt att teckna för
sökanden. Om ni är två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

