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ANSÖKAN om
bostadsanpassningsbidrag
Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad.
Tillsammans med ansökan ska du bifoga ett intyg som beskriver att åtgärderna är nödvändiga
med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det kan du få från din vårdgivare.
Du behöver också skicka med en kostnadsberäkning på sökta anpassningar. Medgivande från
din fastighetsägare och/eller nyttjanderättshavare måste vara ifyllt i ansökan.

Sökande
För- och efternamn
Personnummer
Adress där bidrag söks
Postnummer och ort
E-post
Telefonnummer dagtid
Nuvarande adress (om annan än den där bidrag söks)
Adress
Postnummer och ort
Kontaktperson (om annan än sökande)
Namn
E-post
Telefonnummer dagtid
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Fastighet/Ägare
Fastighetsbeteckning

Byggår

Fastighetsägare
Adress
Postnummer och ort
E-post
Telefonnummer
Hustyp
Flerbostadshus
Småhus

Upplåtelseform
Hyresrätt
Bostadsrätt
Andra hand
Äganderätt

Antal rum (rum och kök)

Fastighetsägarens medgivande (ifylles endast om sökanden inte äger fastigheten)
Hyresgästen/bostadsrättshavaren får utföra de åtgärder för vilka
bostadsanpassningsbidrag sökts. Den genom anpassning uppnådda
funktionen bibehålls så länge personen med bestående
funktionsnedsättning bor kvar. Hyresgästen/bostadsrättshavaren är inte
skyldig att återställa utförd bostadsanpassning. Under vissa förutsättningar
kan återställningsbidrag lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus.
Återställningsbidraget regleras i lagen (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag.
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
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Bidrag söks för följande anpassningsåtgärder
Kök:

Badrum:

Övrigt:

Utanför boendet:

Information om bidraget
Ett beslut om beviljat bostadsanpassningsbidrag innebär att bidraget betalas ut till den
sökande när denne inkommer med en faktura på slutfört arbete. Det innebär också att det är
den sökande som anlitar valfri entreprenör att installera anpassningen.
Om den sökande vill ha hjälp att anlita en entreprenör måste en fullmakt bifogas ansökan.
Kommunen sköter då beställning av anpassning samt ser till att betala fakturan med bidraget
som beviljats. Det är dock fortfarande den sökande som är avtalspart gentemot entreprenören.
Detta bland annat för att stärka den sökandes rättigheter, till exempel genom
konsumenttjänstlagen (1985:716).

Sökandens underskrift
Datum
Underskrift
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Personuppgifterna som Du lämnar på denna blankett kommer att bli föremål för behandling hos
kommunen enligt GDPR och kommer att användas för handläggning av detta ärende. Då
uppgifterna ingår i handling hos myndighet som är allmän kan uppgifterna komma att lämnas ut till
allmänheten i de fall uppgifterna inte omfattas av sekretesslagens regler. Om Du vill ha ytterligare
upplysningar om hur Dina personuppgifter används eller om Du vill begära rättelse av uppgifterna
ombeds Du att kontakta kommunen.

Ansökan, kostnadsberäkning samt eventuell fullmakt skickas till:
Åre kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Box 201
837 22 Järpen

