
 
 Vård- och omsorgsförvaltningen 
 Myndighetsfunktionen 

VÄND! 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
Sökandes namn (den funktionsnedsatte) 
      

Personnummer 
      

Utdelningsadress (gata, box, etc) 
      

Boendevåning
      

Telefon (även riktnr) bostaden 
      

Postnummer och Postort 
      

Telefon (även riktnr) arbetet 
      

Annan än sökande (vårdnadshavare, god man, förvaltare)  
      

Personnummer 
      

Civilstånd 
 Gift/Sambo  
 Ensamstående 

Antal vuxna personer i hushållet  
      
 

Under 18 år 
      

 
 

Kontaktperson - ifylls i förekommande fall 
Namn 
      

Telefon (även riktnr) 
      

 
 
Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning 
      
Förflyttningshjälpmedel 

 Eldriven rullstol  Manuell rullstol Rollator/Betastöd  Käpp 
Annat gånghjälpmedel 
      
 
 
Uppgifter om fastighet 
 

 Småhus  Flerbostadshus 
Lägenhetsnr. 
      

Byggnadsår
      

Fastighetsbeteckning 
      

Antal rum 
       samt   kök  kokvrå kokskåp badrum duschrum  extra toalett
Bostaden innehas 

 med äganderätt  med bostadsrätt med hyresrätt  i andra hand
Fastighetsägare (om annan än sökande) 
      

Telefon (även riktnr) 
      

Utdelningsadress (gata, box etc) 
      

Postnummer och Postort 
      

Handlingarna skickas till: Handlingar som skall inlämnas till kommunen: 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Myndighetsfunktionen 
Box 41 
221 00  LUND 

- 1 ex av ansökan 
- Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan 

sakkunnig om att arbetena är nödvändiga med 
hänsyn till funktionshindret. Vid mer 
omfattande åtgärder bör intyget kompletteras 
med s k åtgärdsprogram 

- Bilaga uppdrag till bostadsanpassningsbidrag 



Tillgänglighet till fastighet 
Nivåskillnad till 
entrédörr 
          cm 

Hiss går ner till 
entréplan 

 Ja  Nej 

Hiss (om ej hiss finns i entréplan) 
Hiss finns från 1:a vån 

 Ja  Nej 

Trappor, antal trappsteg 
till plan 1:  
       st 

 
Jag ansöker om följande bostadsanpassningsåtgärder 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidigare bidrag 
Har tidigare erhållit 
bostadsanpassningsbidrag 
i denna bostad 

  Ja   Nej 

I annan bostad 
 
 

  Ja   Nej  

Om annan bostad, adress 
      

 
 
Sökandes underskrift  
Ort och datum 
 
Namnteckning Namnförtydligande 

 
Personuppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att bli föremål för behandling hos 
kommunen enligt Personuppgiftslagen och kommer att användas för handläggning av ditt ärende. Då 
uppgifterna ingår i handling hos myndighet som är allmän kan uppgifterna komma att lämnas ut till 
allmänheten i de fall uppgifterna inte omfattas av Offentlighets- och sekretesslagens regler. Om du vill ha 
ytterligare upplysningar om hur dina personuppgifter används eller om du vill begära rättelse av 
uppgifterna ombedes du att kontakta kommunen. 
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