Burlövs kommun

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

Socialförvaltningen

Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag SFS 2018:222

Hälsa & Omsorg

Handlingarna skickas till:
Hälsa & Omsorg, Lillevång
Burlövs kommun
Box 53, 232 21 Arlöv

1. HANDLINGAR SOM BIFOGAS TILL ANSÖKAN:
Intyg av arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig att åtgärderna är
nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen skall bifogas
Kopia av offert eller kostnadsberäkning
Ritning över bostaden

□
□

□

2. PERSONUPPGIFTER *
Sökandens förnamn

Sökandens efternamn

Personnummer

Adress

Vånings-plan

Postnummer och ort

E-postadress sökande

Tidigare erhållit bostadsanpassningsbidrag
i denna bostad

□ja

Behov av tolk

Vilket språk

□ja □nej

□nej

Bidrag i annan bostad

□ja

□nej

Telefon dagtid

Antal personer i hushållet

Vuxna:

Under 18 år:

3. KONTAKTPERSON (Om annan än personen ovan)
Namn

Telefon dagtid

Relation

Mobiltelefon

Fullmakt för kontaktpersonen att företräda den funktionsnedsatta finns

□ja

□nej

4. UPPGIFTER OM FASTIGHETEN *
Antal rum o kök:
Bostaden innehas med

□ äganderätt
□ hyresrätt

Fastighetbeteckning

Boarea

Byggår

□ bostadsrätt
□i andra hand

Hiss

Inflyttningsdatum/år i denna bostad
Hiss i markplan Planfri entré Hustyp

□ ja □ ja
□ nej □ nej

Ägare, namn

5. PROBLEMET I MIN BOSTAD / MOTIVET TILL MIN ANSÖKAN *

□ Ja
□ Nej

Ägare, telefon

□ Flerbostadshus
□ Småhus

6. ANGE VILKA ÅTGÄRDER DU SÖKER BIDRAG FÖR *
Beskriv vad du söker bidrag för.
Gäller det montering av stödhandtag ska du skriva antal och var de ska placeras.
Gäller det tröskelborttagning ska du skriva antal trösklar och mellan vilka rum de sitter.

7. SAMTYCKE TILL HANDLÄGGARE*
Handläggare i bostadsanpassningsärenden får kontakta arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan som har kännedom
om min funktionsnedsättning

□ja

□nej

8. MEDGIVANDE FRÅN NYTTJANDERÄTTSHAVARE *
Sökanden får genomföra sökta anpassningsåtgärder.
Datum
Namnteckning och namnförtydligande (textas)

9. SÖKANDES UNDESKRIFT *
Datum

Namnteckning och namnförtydligande (textas)

10. FASTIGHETSÄGARENS MEDGIVANDE
Hyresgästen/bostadsrättshavaren/gemensamma ägare får vidta de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag söks och är inte
skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick. Jag är medveten om att hyran/avgiften inte får höjas på grund av de åtgärder
som vidtas. Om andra åtgärder än de sökta är de som blir aktuella för ett bifall kommer nytt ägarmedgivande att skickas ut.
Fastighetsägarens namn

Adress

Postadress

Telefon

Mail

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande (textas)

Bostadsanpassningsbidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Behandling av personuppgifter
Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till,
rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot
behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se.
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats

Burlövs kommun

Socialförvaltningen
Hälsa & Omsorg

Så här fyller du i blanketten-”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag”
Du måste fylla i de obligatoriska uppgifterna, markerade med *, annars skickar vi tillbaka ansökan
till dig för komplettering.
1. Handlingar till ansökan *
– Du ska alltid bifoga intyg och intyget ska styrka de anpassningsåtgärder som du söker bidrag för
– Du kan bifoga kopia av offert eller kostnadsberäkning från en eller flera firmor
- Vid omfattande anpassningsåtgärder, exempelvis om det är fråga om ändrad planlösning är det
önskvärt att du bifogar ritningar över bostaden.
2. Personuppgifter *
Den sökande är personen med funktionsnedsättning. Är du vårdnadshavare till ett barn med
funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande av bidrag.
Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver
då en fullmakt. Blankett finns på denna hemsida.
3. Kontaktperson
Fyll i om annan person ska kontaktas under handläggningen.
4. Uppgifter om fastigheten *
Här fyller du i information om din bostad. Om ansökan gäller bostad som du hyr i andra hand ska
du skicka med ett kontrakt som styrker upplåtelsetiden.
5. Problem i min bostad/motivet till min ansökan *
Här fyller du i vilken eller vilka långvariga eller bestående funktionsnedsättningar som ligger till
grund för ansökan. Vad som är problemet i din bostad samt vilka förflyttningshjälpmedel du
använder.
6. Ange vilka åtgärder du söker bidrag för *
Ange alltid vilka åtgärder du vill söka bidrag för på blanketten eller i en bilaga. Behovet av sökta
åtgärder ska styrkas i intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig. Ansökan är inte komplett
ifylld om du endast hänvisar till medföljande intyg.
7. Samtycke till handläggare *
Fyll i om du lämnar ditt samtycke till att handläggaren får kontakta den eller de intygsskrivare
som skrivit dina intyg.
8. Medgivande från nyttjanderättshavare *
Om du inte är ensam innehavare av din bostad måste du inhämta ett medgivande från den som
helt eller delvis innehar nyttjanderätten till bostaden. Om du till exempel bor i en hyreslägenhet
och ni är två som står på hyreskontarkatet, så måste den andre nyttjanderättshavaren ge sitt
medgivande.
9. Sökandes underskrift *
Ansökan ska alltid skrivas under av dig eller av person med fullmakt.
10. Fastighetsägarens medgivande *
Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen ska skriva under att de godkänner de anpassningar
du ansöker om. Beslut kan inte fattas utan detta godkännande.
.

