
1. Sökande
Den funktionshindrades namn Personnummer

Adress där bidrag söks Telefon (även riktnummer)

Postnummer och postort Mobiltelefon

Antal personer i hushållet

Vuxna                                Under 18 år

Civilstånd

 Gift/sambo     Ensamstående

2. Kontaktperson/vårdnadshavare (se anvisning)

Namn Telefon (även riktnummer)

Adress

Roll vid ansökan

 Biträde          Ombud (bifoga fullmakt)         God man/förvaltare (bifoga förordnandet)        Vårdnadshavare

3. Sökta åtgärder (Om utrymmet inte räcker fortsätt på särskilt blad)

4. Fastighet
Fastighetsbeteckning Hustyp

 Småhus     Flerbostadshus

Byggnadsår Senast ombyggnad, år

Antal rum (rum och kök) Bostaden innehas

 med äganderätt      med bostadsrätt      med hyresrätt     i andra hand

Ansökan om  bidrag till bostadsanpassning

Handlingar som ska lämnas till kommunen:
• Ansökningsblankett
• Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att sökta åtgärder  

är nödvändiga med hänsyn till funiktionsnedsättningen. 
• Kopia på offert/anbud eller kostnadsberäkning vid behov.

Bostadsanpassningsbidraget regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och Boverkets föreskrifter.

Handlingarna skickas till:
Falu kommun
Omvårdnadsförvaltningen, bostadsanpassning
791 83 Falun



5. Fastighetsägarens medgivande (se anvisning)
Fastighetsägaren ger enligt 10§ i lagen om bostadsanpassningsbidrag sitt medgivande till sökta åtgärder och kräver inte
ersättning av sökande för att återställa anpassningsåtgärderna.

Fastighetsägare (om annan än sökande) Telefon (även riktnummer)

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och postort

Fastighetsägaren/representant (underskrift)

6. Nyttjanderättshavare (se anvisning)
Nyttjanderättshavaren ger enligt 10§ i lagen om bostadsanpassningsbidrag sitt medgivande till sökta åtgärder och kräver inte
ersättning av sökande för att återställa anpassningsåtgärderna.

Namn Telefon (även riktnummer)

7. Underskrift

Datum och namnteckning (sökande eller legal företrädare)

Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Upp-
gifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i 
ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida www.falun.se 

När någon annan lämnar personuppgifterna
Utöver ovan nämnda gäller även;
Dina personuppgifter kan lämnas av biträde, ombud, god man/förvaltare vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Allmänt om bostadsanpassningsbidrag
Om du beviljas bidrag för bostadsanpassning så täcker bidraget hela eller delar av kostnaden för åtgärden som du sökt bidrag 
för. Därefter så äger och ansvarar du för den tjänst eller produkt som du fått bidrag för, inom gällande konsumentlagstiftning 
(garanti mm).
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