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Ansökan om Bostadsanpassningsbidrag 
 

Sökande/kontaktperson 
Sökande, namn  
 

Personnummer 
 

Adress 
 

Telefon/ mobil 
 

Postadress Mailadress 

Kontaktperson 
 

Kontaktperson, telefon 
 

Beskriv vilka anpassningar du söker bidrag för 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset, bostaden, övrigt 

Fastighetsbeteckning 

 
Lägenhetsnummer 

 
Byggår 

 
Senast ombyggd 

 

Ägare 

 
Adress Ägare 

 

Hustyp 
 

 Flerbostadshus                      Småhus 

Upplåtelseform  
 

 Hyresrätt        Bostadsrätt        Äganderätt 

 
 

http://lysekil.se/


  2018-07-01 

 

Tidigare bidrag/Ny ansökan 
Har tidigare erhållit anpassning för 
aktuell bostad 
 

  Ja                         Nej 

I annan bostad 
 
 

  Ja        Nej 

Om annan bostad ange adress 

Denna ansökan gäller en 
 

  Vanlig bostad 
 

  Lägenhet i specialboende 

Ansökan gäller ett 
 

  Boende där jag bor 
 

  Boende dit jag skall flytta 

 
 
 

Handlingar som skall bifogas ansökan: 
 

• Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att anpassningarna är nödvändiga 
med hänsyn till funktionshindret.  
 

• Kostnadsberäkning/offert från entreprenör. 
 

• Ägarmedgivande från alla ägare av fastigheten på särskild blankett. 
 

 
 
 
 
 
  
Ort och datum  Sökandens underskrift Namnförtydligande 
 
 

 
 
 
Ansökan sändes till: 
 

Lysekils Kommun 
Bostadsanpassning 
453 80  LYSEKIL 
 
 
 

Vid frågor angående Bostadsanpassningsbidraget kontakta: 
 
Lars Gustafsson 
Handläggare Bostadsanpassningsbidrag 
Lysekils Kommun 
Kungsgatan 44 
453 80  LYSEKIL 
 
Telefon: 0523-613382                 lars.gustafsson@lysekil.se                              www.boverket.se 
  
 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och 
fastighetsadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Du har rätt att kontakta oss 
om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom 
att kontakta oss på adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på info@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). 
Personuppgiftsansvarig är Byggnadsnämnden. 
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