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Begäran om utbetalning av beviljat bostadsanpassningsbidrag 
• enligt 20 § lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 

Bidragsmottagare 
Sökandens namn 
 

Personnummer 
 

Postadress (gata, box etc.) 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress till sökanden 
 

Telefon dagtid 
 

Kontaktperson (om sökanden t ex är minderårig) 
 

Förhållande till den sökande, t ex förälder 
 

E-postadress till kontaktperson 
 

Telefon dagtid 
 

Bidraget ska betalas ut till  
Kontoinnehavare 
 
Bank 
 

Kontonummer inkl. clearingnummer 
 

Underskrift 
Jag godkänner att den beviljade anpassningen är utförd och ansöker om 
utbetalning av bostadsanpassningsbidraget. Entreprenörens faktura bifogas som 
underlag för utbetalning av bidrag. 

Underskrift 

 

Namnförtydligande och datum 

 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Varför måste jag begära utbetalning? 
Den entreprenör som du har anlitat för att göra anpassningen kommer att skicka 
en faktura till dig. 

För att vi ska betala ut ditt beviljade bidrag måste du först godkänna att 
anpassningen är riktigt utförd och begära att bidraget ska betalas ut. Du kan inte få 
bidraget innan arbetet är utfört. 

Hur betalas bidraget ut? 
Du fyller i den här blanketten och skickar in till oss. Du behöver även skicka med en 
kopia av fakturan från entreprenören. Det kan ta en till två veckor från det att vi får 
in begäran om utbetalning till dess att du får bidraget insatt på ditt konto. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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