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Blanketten skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706
572 28 Oskarshamn
sbk@oskarshamn.se

Fastighetsägarens medgivande
Bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag
För att du ska kunna beviljas bostadsanpassningsbidrag behöver du ha din fastighetsägares
medgivande till att anpassningarna får utföras. Detta gäller bostadsrätt, hyresrätt och samägda
småhus. Fyll i dina personuppgifter och de åtgärder du söker bidrag för. Undertecknande kan
vara ägare till hyresfastigheten eller styrelsemedlem i din bostadsrättsförening. I de fall det
handlar om ett samägt småhus ska samtliga ägare skriva under medgivandet. Om det är flera
fastighetsägare som ska ge sitt medgivande fortsätter blanketten på sidan 2.

Personuppgifter
Sökandens namn

Personnummer

Postadress

Postnummer

E-post

Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

Bidrag söks för följande:

Undertecknad fastighetsägare medger att sökta åtgärder som bekostas med bostadsanpassningsbidrag får utföras.
–
–
–

Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren får utföra de åtgärder för vilka bidrag söks.
Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick vid
avflyttning eller annat fall vad gäller dessa åtgärder.
Jag är medveten om att hyran/avgiften inte får höjas på grund av de åtgärder som vidtagits.

Fastighetsägarens godkännande och underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Telefonnummer

Postadress

Besöksadress

Växel

Hemsida

e-post adress

Box 706
572 28 Oskarshamn

Varvsgatan 8

Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90

www.oskarshamn.se

kommunen@oskarshamn.se
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Fastighetsägarens godkännande och underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Telefonnummer

Fastighetsägarens godkännande och underskrift
Namnteckning
Ort och datum

Namnförtydligande
Telefonnummer

Information om fastighetsägarmedgivande i samband
med ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Om bostadsanpassningsbidrag
–
–
–
–

En person med bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Bostadsanpassningsbidrag söks för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till
en bostad.
Det är den som har beviljats bidrag som ansvarar för att genomföra anpassningen. Detta gäller även i
de fall man har givit kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda sig.
Bidraget regleras av lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) och kan beviljas för skälig
kostnad till nödvändiga åtgärder i och i anslutning till bostaden.

Bidraget kan beviljas men åtgärden behöver medgivande
Vid ett beslut om bostadsanpassningsbidrag har kommunen prövat en sökandes rätt till bidrag men har
därmed inte givit tillåtelse att genomföra åtgärden. Den som söker bostadsanpassningsbidrag behöver
alltid få ett medgivande från fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen eller samtliga delägare om det gäller
samägt småhus innan personen genomför åtgärder.

Medgivande
Fastighetsägaren ska ge sitt skriftliga medgivande till att åtgärderna får utföras. Fastighetsägaren kan inte
kräva att hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren ska återställa bostaden i ursprungligt skick. Det bör tydligt
framgå vad medgivandet omfattar. Fastighetsägaren kan neka medgivande genom att inte skriva under
medgivandet, då kommer sökanden att nekas bidrag för åtgärd.

Återställningsbidrag
Kan beviljas till fastighetsägare för att återställa anpassningar som gjorts i fastighet med stöd av
bostadsanpassningsbidrag enl. lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Fastighetsägaren gör
då en ansökan om återställningsbidrag.
Dina personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på www.oskarshamn.se/personuppgifter.

