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Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

* = Obligatorisk uppgift

Bygg- och miljönämnden
Box 906, 672 29 Årjäng
0573-141 00
miljo@arjang.se

Sökande* (person med funktionsnedsättning)
Förnamn*

Postnummer *

Efternamn*

Postort*

Personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Kontaktperson (i förekommande fall)
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Civilstånd*
Gift/sambo

Antal personer i hushållet
Vuxna*

Under 18 år*

Byggnadsår

Senaste ombyggnad, år

Ensamstående
Fastighet*
Fastighetsbeteckning

Småhus

Inflyttningsår i nuvarande
bostad*

Flerbostadshus
Antal rum

Bostaden innehas med*
äganderätt
bostadsrätt

Samt

kök

badrum

hyresrätt

kokvrå

duschrum

andrahandsbostad

kokskåp

extra toalett

Fastighetsägare (om annan än sökanden)*
Företagsnamn eller personnamn

Postort

Utdelningsadress

Telefon (även riktnummer)

Postnummer

E-postadress

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag)
Förnamn

Efternamn

Telefon (även riktnummer)

E-postadress
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Vilka hjälpmedel har provats för funktionshindret, genom Hjälpmedelcentralen eller
Rehabenheten?*
Beskrivning (t.ex. eldriven rullstol, manuell rullstol, rollator, käpp etc.)

Bidrag*
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag i denna bostad?*
Ja, år ……………...
Nej
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag i annan bostad?*
Ja, ange adressen nedan
Nej

Utdelningsadress

Postort

Postnummer

Åtgärder*
Beskriv så utförligt som möjligt vilken/vilka åtgärder ni söker bidrag för. Observera att detta är en obligatorisk uppgift. Bifoga eventuellt planritning
och foton.

Bifoga följande handlingar tillsammans med ansökan!
-

Intyg från läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan sakkunnig som styrker behovet av bostadsanpassning
för de åtgärder ni söker för.

-

Kostnadsoffert från minst två valfria entreprenörer för sökt åtgärd.
Handläggare för bostadsanpassning hjälper vid behov till med att ta in offerter, det är dock handläggaren som gör
bedömning om behov finns.
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Samtycke/medgivande
Jag samtycker till att handläggare för bostadsanpassningsbidrag med anledning av frågor eller behov av kompletterande information
får ta kontakt med läkare, arbetsterapeut eller annan sakkunnig som skrivit intyg som bifogats ansökan.

Underskrifter* (använd bläckpenna)
Sökande
Datum och sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

Make/maka/sambo
Jag godkänner att bostadsanpassningen görs
Datum och make/maka/sambos underskrift

Namnförtydligande

Fastighetsägarens medgivande (ifylls endast om sökanden inte äger fastigheten)



Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren får vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidraget sökts.



Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick.



Jag är med medveten om att hyran/avgiften inte får höjas på grund av de åtgärder som vidtages.

Datum och fastighetsägarens underskrift

Namnförtydligande

4 (5)

Ärendegång och rollfördelning vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Illustration: Boverket / Altefur Development
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Tänk på!
Var noggrann när du fyller i din ansökan. En felaktigt ifylld ansökan återsänds för komplettering. Det är först när en komplett ansökan
inkommit till bygg- och miljökontoret som handläggning av ditt ärende kan påbörjas.
Information vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att ge personer med funktionsnedsättning, möjlighet till ett mer självständigt liv i eget
boende. Det betyder att det går att söka anpassningar för eventuella hinder i bostaden, till exempel att ta bort trösklar, byta bort
badkaret mot en dusch eller att ordna en ramp vid entrén.
Vem kan ansöka om bidrag?
Bidraget riktar sig till alla med en varaktig eller långvarig funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person
som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt.
Sökta åtgärder
Alla åtgärder som man vill söka bostadsanpassningsbidrag för ska anges i ansökan. Tänk på
att anpassningsåtgärderna ska vara av fasta funktioner i bostaden, det vill säga sådana funktioner man inte tar med sig i en flytt.
Kostnadsberäkning – Offert
Detta gör man enklast genom att ta kontakt med sakkunniga inom området, som gör en kostnadsberäkning på de åtgärder ni söker för.
Handläggaren gör sedan en sammanfattande bedömning i samråd med sakkunniga. Det är sedan utifrån denna bedömning som
bidragets belopp baseras.
Intyg
Tillsammans med ansökningsblanketten ska det bifogas ett intyg från en sakkunnig som besökt och bevittnat hindren/konsekvenserna
för sökanden i boendemiljön i bostaden. Sakkunnig kan till exempel vara sjukgymnast, arbetsterapeut eller läkare. Intyget ska visa att
de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.
Den sökande och fastighetsägaren ska alltid skriva under ansökan.

Ansökan skickas till:
Årjängs Kommun
Bygg- och miljökontoret
Box 906
672 29 ÅRJÄNG

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att
kunna ta emot ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även
fastighetsregistret). Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är SFS 2018:222. Årjängs kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de
dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om
dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast
genom att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

