ANSÖKAN OM
BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
Datum

Handlingar som ska lämnas till kommunen:
1 ex. av ansökan
Intyg från arbetsterapeut, läkare eller
annan sakkunnig.

Ansökan skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Box 611
391 26 Kalmar

Fastighetsbeteckning

Lägenhetsnummer

Våningsplan

Personuppgifter
Sökandes namn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon arbetet (även riktnr)

Postnummer och postort

Telefon bostad (även riktnr)

Den funktionshindrades namn (om annan än sökanden)

Personnummer

Civilstånd

Antal personer i hushållet: vuxna

Gift/Sambo

Under 18 år

Ensamstående

Funktionshinder
Sökta åtgärder

Förflyttningshjälpmedel

Eldriven rullstol

Manuell rullstol

Rollator/Deltastöd

Käpp

Fastighet
Fastighet

Hiss

Småhus

Flerbostadshus

Antal rum

Byggnadsår

Ja

Senaste ombyggnad år

Nej

Samt

kök

badrum

extra toalett

Bostaden innehas med

Inflyttningsdatum

äganderätt

bostadsrätt

hyresrätt

Fastighetsägare

i andra hand
Utdelningsadress (gata, box, etc)

Postnummer och postort

Telefon (även riktnr)

Sökandens underskrift
Namnteckning
Kontaktperson

Postadress
Box 611
391 26 Kalmar

Telefon (även riktnr)

Besöksadress
Storgatan 35 A

Telefon
0480-45 00 00

Telefax
0480-45 03 99

e-post
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
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Vänd

Fastighetsägarens medgivande (ifylles endast om sökanden inte äger fastigheten)

Hyresgästen/bostadsrättshavaren får vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag söks och är inte skyldig
att återställa lägenheten i ursprungligt skick, vad gäller dessa åtgärder. Jag är medveten om att hyran/ avgiften inte får
höjas pga. de åtgärder som utförs.
Datum

Underskrift
Namnförtydligande

Telefon

Övriga upplysningar från fastighetsägaren

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i samhällsbyggnadsnämndens register.

Information om bostadsanpassningsbidrag
Allmänt
Bidrag kan lämnas till åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner och i anslutning till den
bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara
ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade.
Entreprenadavtal
Det är viktigt att känna till att entreprenadavtal om åtgärdernas utförande ingås mellan bidragstagaren och
entreprenören. För upphandlingar som görs i bostadsanpassningsärenden gäller konsumenttjänstlagen.
Från ansökan till bidrag
Sökanden kan ta in anbud på anpassningen. Är det en mindre anpassning, under 10 000 kronor, räcker det
med ett anbud. Är det en mer omfattande anpassning så behövs minst tre anbud. Anbuden ska bifogas
med ansökan till kommunen.
Kommunen beslutar om bostadsanpassningsbidrag kan beviljas och bedömer om anbuden är skäliga.
Därefter får sökanden ett beslut om bostadsanpassningsbidrag där beviljat bidragsbelopp framgår.
Sökanden kan därefter beställa arbetet.
När arbetet är slutfört och sökanden fått fakturan ska detta meddelas till kommunen. Bidraget betalas ut
till sökanden.
Bostadsanpassningsbidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och
behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs
för vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter
vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till Samhällsbyggnadskontoret. Du
har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
På minasidor.kalmar.se/page/gdpr hittar du mer information om hur Samhällsbyggnadskontoret
arbetar med frågor kopplade till GDPR.

