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Så här fyller du i ansökningsblanketten för
bostadsanpassningsbidrag


Personuppgifter
Sökande är alltid personen med funktionsnedsättning som har behov
av anpassning. Ange den adress där bostadsanpassningen ska utföras



Nuvarande adress
Fylls i om du ännu inte flyttat in i bostaden som ska anpassas.



Kontaktperson
Fylls i om du själv inte kan utföra ditt ärende En kontaktperson kan
ha olika roller vid en ansökan:
Behörig anhörig Om det är uppenbart att du på grund av sjukdom
inte längre har förmåga att ta hand om din ekonomi kan en behörig
anhörig företräda dig. Det gäller i första hand maka/make eller
sambo. Det kan också gälla barn, barnbarn, föräldrar, syskon eller
syskonbarn. Om du vill veta mer så läs i föräldrabalken 17 kap. Detta
gäller inte om sökande redan har ett ombud, god man eller liknande.
Ombud är en person som har fullmakt att föra din talan. Fullmakt
ska bifogas ansökan.
God man/förvaltare företräder dig i alla kontakter gällande
bostadsanpassningsansökan och för din talan. Förordnandet ska
bifogas ansökan.
Vårdnadshavare företräder dig om du är omyndig.



Bostad som ska anpassas
Fyll i information om den bostad som anpassningen ska utföras i.



Anpassningsåtgärder
Ange de åtgärder du söker bidrag för. Vid omfattande anpassningar.
Dela gärna in åtgärderna rumsvis (kök, entré osv).



Bifogade dokument
Markera vilka bilagor du bifogar din ansökan.

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
Postadress:
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Besöksadress:
Stortorget 1
Gislaved

Telefon/fax:
0371-810 00
0371-940 79

E-post/webb:
kommunen@gislaved.se
gislaved.se

Organisationsnr:
212000-0514

Bankgiro:
426-7225

Gislaveds kommun
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Intyg från medicinskt sakkunnig
exempelvis arbetsterapeut, läkare eller synpedagog. Krävs för att
ansökan ska kunna behandlas.



Fastighetsägarens medgivande
Till din ansökan ska du bifoga ett skriftligt medgivande från din
fastighetsägare eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Där ska det
framgå att en anpassning får göras.



Sökandes underskrift
Ansökan ska alltid skrivas under av dig som ansöker om bidrag eller
person med behörighet/fullmakt att företräda dig.
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