
Så här fyller du i ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Det är viktigt att du fyller i ansökningsblanketten fullständigt. Obligatoriska fält är 

markerade med en asterisk*. En ofullständigt ifylld ansökan kan komma att skickas tillbaka 

för komplettering och handläggningen kan inte påbörjas. 

Sökanden (Personen med funktionsnedsättningen) 

Du som har en funktionsnedsättning är alltid den som ansöker om bidrag. Här fyller du i dina 

personuppgifter. Stryk under ditt tilltalsnamn. 

Är du under 18 år företräds du av vårdnadshavare men ska själv vara sökande. 

Vårdnadshavare anger sina kontaktuppgifter under ”kontaktperson”.  

Kontaktperson (om någon annan ska sköta ditt ärende) 

Fylls i om någon annan än du själv ska kontaktas under handläggningen. Uppgifterna är 

frivilliga. 

Kontaktperson är obligatoriskt om du inte kan föra din egen talan. Kontaktperson kan vara 

närstående, vårdnadshavare, ombud, god man eller förvaltare.  

Bostad (som ska anpassas) 

Här fyller du i information om den bostad som anpassning ska utföras i. Ange upplåtelseform 

för bostaden, byggår och när du flyttade in i bostaden. Fyll i vem som är fastighetsägare och 

vem som innehar bostadsrätten eller hyreskontraktet. Hyr du i andra hand behöver du 

bifoga ditt hyreskontrakt där det ska framgå vem som har förstahandskontraktet och hur 

lång din upplåtelsetid är. 

Jag söker bidrag till anpassning med följande åtgärder 

Här anger du tydligt vad du söker bidrag för. Om utrymmet inte räcker till kan du skriva på 

separat papper och bifoga detta. Om anpassningsåtgärder inte har angivits kommer ansökan 

att skickas tillbaka för komplettering. Om komplettering inte inkommer avskrivs ärendet.  

Medgivande till handläggare 

Här lämnar du ditt medgivande till att handläggaren får kontakta intygsskrivaren eller annan 

person som har kännedom om din funktionsnedsättning.   

Önskemål om hjälp 

Här anger du om du önskar handläggarens hjälp att inhämta offerter. Bifoga annars 

kostnadsberäkning eller offert på det du vill ha bostadsanpassningsbidrag för. 

Underskrift av sökanden 

Här skriver du under ansökan. Kan du inte själv skriva under behöver du bifoga fullmakt eller 

annat dokument som visar att den som skriver under har rätt att företräda dig. 

Underskrift av vårdnadshavare (om ansökan gäller person under 18 år) 

Här undertecknar samtliga vårdnadshavare ansökan. Samtliga vårdnadshavare behöver 

skriva under även om de inte bor tillsammans. 

 


