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Bostadsanpassning

Anvisningar till Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
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.
Fastighetsägarens medgivande för anpassningsåtgärder kan bifogas eller
kompletteras, under handläggningens gång.
Vi på bostadsanpassningen kan vid behov hjälpa till med åtgärdsförslag,
fastighetsägarens medgivande och kontakt med entreprenörer.
Personuppgifter
Sökandens namn: Den som äger eller är kontraktsinnehavare av bostaden
som ska anpassas, kan söka bidrag. Den sökande kan själv vara funktionsnedsatt eller söka bidraget för en funktionsnedsatt hushållsmedlems räkning.
Föräldrar som har delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning eller en
person som i sin egen bostad åtagit sig att långvarigt och regelbundet
ansvara för vård av en funktionsnedsatt person kan söka bidrag.
Adress: Ange den adress där bostadsanpassning ska utföras. Om du ännu
inte har flyttat in i bostaden som ska anpassas, ange din nuvarande adress i
en bilaga.
Den funktionsnedsattes namn: Anges när någon annan person än den
funktionsnedsatte står som bidragssökande.
Kontaktperson: Ifylls om annan person än den sökanden ska vara
kontaktperson under handläggningen av din ansökan, till exempel vid
sjukhusvistelse.
Fastighet
Fastighetsuppgifter: Fyll i ditt lägenhetsnummer om du bor i
flerbostadshus. Fyll också i om du hyr eller äger bostaden med äganderätt,
bostadsrätt, hyresrätt eller om du hyr i andra hand.
Bidrag
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag fyll i om ansökan gäller för
denna bostad eller en annan bostad.
Postadress
Norrköpings kommun
Bygg och miljökontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 13 20 (reception)
011-15 00 00 (vxl)

Telefax
011-15 16 66

E-post
byggomiljokontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se
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Ansökta åtgärder
Ange de åtgärder du söker för, om det inte framgår av ditt bifogade intyg.
Underskrift
Ansökan måste undertecknas av den bidragssökande eller i förekommande
fall av god man eller förvaltare.
Ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Bygg och miljökontoret
Bostadsanpassning
601 81 Norrköping

