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Samhällsbyggnadskontoret
Bostadsanpassning

Hur man fyller i ansökan
”Bostadsanpassning – Ansökan om bidrag”.
Uppgifter om sökanden
Sökandes namn: Personen med funktionsnedsättning är alltid den som söker för
bostadsanpassningen.
Adress: Ange den adress där bostadsanpassning ska utföras, fyll i ditt lägenhetsnummer om du
bor i flerbostadshus. Om du ännu inte har flyttat in i bostaden som ska anpassas, ange din
nuvarande adress i en bilaga.
Kontaktperson: Uppge målsman, förmyndare eller god man om den som söker för anpassningen
är omyndig eller om annan person än den som söker ska vara kontaktperson under
handläggningen av ansökan, till exempel vid sjukhusvistelse.
Uppgifter om fastigheten
Ange fastighetsbeteckningen på den fastighet där bostadsanpassningen ska utföras, vilken typ av
hus och när du flyttade in i bostaden. Fyll även i vem fastighetsägaren är och telefonnummer till
fastighetsägaren.
Uppgifter om funktionsnedsättningen
Beskriv med enkla ord er funktionsnedsättning och de eventuella hjälpmedel ni har.
Uppgifter om åtgärder som ansökan gäller
Ange de åtgärder ni söker för eller hänvisa till bifogat intyg eller bilaga.
Följande handlingar ska skickas in
Här anges de handlingar som ni alltid ska skicka med er ansökan.
Följande handlingar kan bifogas ansökan
Här anges övriga handlingar som ni eventuellt skickar med er ansökan
Medgivande till bostadsanpassning från nyttjanderättshavare
Redan här kan nyttjanderättshavare ge sitt medgivande till att de ansökta åtgärderna får utföras i
bostaden.
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Sökandes underskrift
Ansökan ska undertecknas av den funktionsnedsatte som söker bostadsanpassningsbidraget eller
då sökande är omyndig, av målsman, förmyndare eller god man.
Bidraget ska överföras till följande konto: Här kan ni ange uppgifter om vilket konto och dess
kontohavare ni vill att det bidraget ska utbetalas till.

Fyll i alla uppgifter i ansökan. Är ansökan ofullständigt ifylld kan vi komma att skicka tillbaka
den för kompletteringar.
Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker behovet av bostadsanpassning
ska bifogas till ansökan.
Fastighetsägaren ska medge att anpassningen får utföras och så ska även alla nyttjanderättshavare
göra om fler än den sökande nyttjar bostaden. Medgivande för anpassningsåtgärder kan bifogas
eller kompletteras, under handläggningens gång.
Vi på bostadsanpassningen kan vid behov hjälpa till med åtgärdsförslag, fastighetsägarens och
nyttjanderättshavarens medgivande samt kontakt med entreprenörer.

Ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Bostadsanpassning
601 81 Norrköping

