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Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
och medgivande från fastighetsägare 

1 Personuppgifter och bostad för den som söker bidraget 

Namn Personnummer 
 

Gatuadress Telefon 

Postnummer och ort 
 

Funktionsnedsättning 
 

 

Fastighetsbeteckning Byggår 
 

Hustyp 

 Flerfamiljshus 

 Småhus 

Upplåtelseform 
 Hyresrätt 

 Bostadsrätt 

 Äganderätt 

Antal rum (rum och 
kök) 

Lägenhet i 

 Specialboende 

(gruppboende, 

servicelägenhet, etc) 

Övriga synpunkter 
 
 
 

 

2 Kontaktperson (om annan än sökanden t.ex. god man/förvaltare/anhörig) 

Namn 
 

Gatuadress 
 

Postnummer och ort 
 

Telefon 
 

 

3 Anpassningsåtgärder (fylls i av den som söker) 
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4 Fastighetsägarens medgivande (fyllas i om du inte äger fastigheten) 

Sökande och nyttjanderättshavaren får utföra ovanstående åtgärder i och i 
anslutning till aktuell bostad. Sökande och nyttjanderättshavaren är inte 
skyldiga att återställa bostaden i ursprungligt skick och kommer inte krävas 
på ersättning för anpassningsåtgärderna vid avflyttning eller i annat fall. 

Fastighetsägarens namnteckning 
 

Datum 
 

Namnförtydligande 
 

Telefon 
 

E-postadress 
 
 

Fastighetsägarens namnteckning 
 

Datum 
 

Namnförtydligande 
 

Telefon 
 

E-postadress 
 

 

5 Tidigare fått bostadsanpassningsbidrag? (Fylls i av den som söker.) 

I denna bostad:  Ja  Nej I annan bostad:  Ja  Nej 

 

6 Sökandens/god mans/förvaltarens underskrift  

Underskrift Datum 
 

 

7 Övrig information 

Bidraget regleras av lagen om bostadsanpassning SFS 2018:222. Information 
om bostadsanpassningsbidrag finns hos Boverket på www.boverket.se. 

 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av 
bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av ärendet. 
Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR. 
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Så här fyller du i blanketten 

1. Personuppgifter och bostad - Uppgifter om den som söker bidrag. 

Sökande är alltid personen med funktionsnedsättning. Är den 

funktionsnedsatte omyndig ska även vårdnadshavarens personuppgifter 

fyllas i. I fälten fyller du i information om den bostad som ska anpassas. 

2. Kontaktperson - Företräder sökande i alla kontakter med handläggaren. 

3. Anpassningsåtgärder - Ange här vilka åtgärder du söker bidrag för. Du 

kan skriva dem på ett annat papper om åtgärderna inte får plats. 

4. Fastighetsägarens medgivande - För att få bidrag måste alla ägare av 

fastigheten godkänna de åtgärder du söker bidrag för. Vid många ägare 

kan de skriva på ett annat papper. 

5. Tidigare fått bostadsanpassningsbidrag? – Kryssa i ja eller nej. 

6. Sökandens/god mans/förvaltarens underskrift – Underskrift av 

sökanden, god man eller förvaltaren. 
 

Handlingar som ska lämnas till kommunen är: 

 En underskriven ansökningsblankett 

 Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan 
sakkunnig 

 Kostnadsförslag för åtgärderna och arbetet  

 Eventuellt en fullmakt 

 
Har du frågor? 

Ring oss så 
hjälper vi dig. 

Telefon: 
010-53 10 00 

Utdrag ur lag (SFS 2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 

*Medgivande: 
10 § Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller 
gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om någon annan 
än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres-eller bostadsrätt eller 
annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om 
1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett att 
anpassningsåtgärderna får vidtas, och 
2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller 
nyttjanderättshavare för att återställa anpassningsåtgärderna. 
Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av upplåtare 
av tomträtt. 

 

 
 

 




