Ifylld blankett skickas till
Plan- och byggenheten
Box 52
387 21 Borgholm
Tel: 0485-88000
Telefon/Besökstid vardagar 8.00 – 16.00

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Enligt Lag (2018:222)
Sökande
Namn (på den som anpassningen gäller)

Personnummer

Utdelningsadress

Telefon arbetet

Postnummer och postort

Telefon bostaden

Vårdnadshavare 1 (om annan än sökanden)

Personnummer

Vårdnadshavare 2 (om annan än sökanden)

Personnummer

Fastighet*
Typ av hus

Bostaden innehas med

Småhus

Flerbostadshus

Äganderätt

Bostadsrätt

Hyresrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnadsår

Fastighetsägaren (Om annan än sökanden)

Telefon arbetet

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Fastighetsägarens medgivande

Andrahand

Ifylles om fastighetsägaren är annan än sökanden

Hyresgästen/Bostadsrättsinnehavaren får vidtaga de åtgärder för vilka
bostadsanpassningsbidrag har sökts. Hyresgästen/Bostadsrättsinnehavaren är
inte skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick. Jag är medveten om
att hyran/avgiften inte får höjas på grund av de åtgärder som vidtages.

Datum och underskrift

Namnförtydligande

Bidrag
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag i denna bostad

Nej

Ja

Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag i annan bostad

Nej

Ja

Om ”ja” i annan bostad: vilken fastighetsbeteckning eller adress

Funktionshinder
Ange funktionshinder

Förflyttningshjälpmedel

Eldriven rullstol

Manuell rullstol
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Sökta åtgärder
Om utrymmet inte räcker kan du fortsätta på ett separat papper

Kontaktperson
Namn

Telefonnummer

Underskrift sökande
Namnteckning

Datum
Namnförtydligande

Underskrift av vårdnadshavare 1
Namnteckning

Datum
Namnförtydligande

Underskrift av vårdnadshavare 2
Namnteckning

Datum
Namnförtydligande

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.
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos Plan- och byggenheten i Borgholms kommun. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt
bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet
eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig
ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära
rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, Plan- och byggenheten, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för Plan- och byggenheten är Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
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