
Version: 2022-08-22 1 (3) 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
• enligt 17 § lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Sökande 
Sökandens namn (= alltid den funktionsnedsatte) Personnummer (12 siffror) 

Postadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

E-postadress till sökanden Telefon dagtid 

Civilstånd 
 Gift / Sambo  Ensamstående 

Funktionsnedsättning 

Eventuellt förflyttningshjälpmedel 
 Eldriven rullstol  Manuell rullstol  Rollator  Käpp 

Kontaktperson Förhållande till den sökande, t ex förälder 

E-postadress till kontaktperson Telefon dagtid 

Vad behöver åtgärdas 

Tidigare bidrag / Ny ansökan 
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag?  Nej 

 Ja, i samma bostad  Ja, i annan bostad, adress: 
Denna ansökan gäller  Nuvarande bostad  Ny bostad, inflyttningsdatum: 

 Denna ansökan gäller en lägenhet i specialboende, t ex servicehus, gruppboende 
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Fastighet där anpassningen ska göras 
Fastighetsbeteckning och adress 
 

Lägenhetsnummer 
 

Hustyp 
 Enbostadshus 

 
 Flerbostadshus 

Byggnadsår 
 

Senast ombyggt, år 
 

Bostaden innehas med:  Äganderätt  Bostadsrätt  Hyresrätt 

Fastighetsägare 
Samtliga fastighetsägare ska anges. Fortsätt på separat papper om det är fler ägare. 

 Sökanden äger fastigheten.  Sökanden äger fastigheten tillsammans med: 
Namn  
 

Telefon dagtid 
 

Utdelningsadress (gata, box etc) 
 

Postnummer och ort 
 

Fastighetsägarens medgivande 
Om sökanden inte äger fastigheten själv. OBS! Samtliga fastighetsägare måste 
skriva under! 

Sökanden (hyresgästen/bostadsrättshavaren) får vidta de åtgärder för vilka 
bostadsanpassningsbidrag söks och inte är skyldig att återställa lägenheten i 
ursprungligt skick vad avser dessa åtgärder. Under vissa villkor kan dock ägaren få 
återställningsbidrag. 

Fastighetsägarens underskrift 
 

Namnförtydligande 

Hyresrätts-/bostadsrättsinnehavares medgivande 
Jag medger att sökta åtgärder får utföras i den bostad där jag är hyresgäst eller 
bostadsrättsinnehavare. 

Namn (Den/de som står för bostadskontraktet) 
 

Telefon dagtid 
 

Underskrift 
 

Underskrift 
Sökandens underskrift 
 

Namnförtydligande 
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Uppdrag 
Härmed ger jag Svenljunga kommun i uppdrag att ta in offerter och beställa de hantverkare som ska utföra 
bostadsanpassningen. Uppdraget innebär även att kommunen använder mitt beviljade bidrag till att betala 
entreprenörer, leverantörer och konsulter. 

Jag är medveten om att jag själv får bekosta eventuella arbeten som inte täcks av bidraget. 

Sökandens underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

 

 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

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

Medgivande från fastighetsägare 
Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i 
anslutning till din bostad. Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt ska därför fråga 
din fastighetsägare om medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd. 
Medgivandet kan fyllas i direkt på ansökningsblanketten. 

Utredning och beslut 
Handläggaren går igenom handlingarna som du skickat in och begär 
kompletteringar om det saknas något. För att kunna bedöma om du är berättigad 
till bidrag krävs i vissa fall ett besök i bostaden. Handläggaren kontaktar dig per 
telefon för att bestämma en tid.  

Bidrag beviljas för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till 
den aktuella bostaden. 

Du äger den bostadsanpassning som beviljats dig. Det innebär att du själv får 
ansvara för eventuella reparationer och underhåll. Bostadsanpassningsbidrag kan i 
vissa fall lämnas till reparationer av tekniskt avancerad utrustning, till exempel 
hissar. 

Uppdrag 
Kommunen kan hjälpa dig att ta in offerter och beställa de hantverkare som behövs 
för att anpassningen ska genomföras. Kommunen betalar då inte ut bidraget till dig 
utan använder det för utbetalningar till entreprenörer, leverantörer och konsulter. 

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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