Medgivande till
bostadsanpassning

Malmö stad

Stadsbyggnadskontoret

Information om personuppgiftslagen (PuL): För att administrera din ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära
rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig: Stadsbyggnadskontoret. Personuppgiftsombud: Ronny Lundkvist, telefon: 040-34 10 24.

Inlämnas i 3 exemplar
ANGÅENDE BOSTADSANPASSNING
Hyresgäst, namn
Adress

Postnummer

Ort

Önskvärda anpassningar i bostaden

Bidrag för erforderlig bostadsanpassning beviljas av Malmö Stadsbyggnadskontor. Arbetena utförs av fackmän.
Vore tacksam om Ni som fastighetsägare godkänner att dessa anpassningar får utföras och att inga krav ställs på att
bostaden skall återställas i ursprungligt skick.
Jag är medveten om att hyran/avgiften inte får höjas på grund av de åtgärder som vidtages.
Fastighetsbeteckning

Lägenhetsnummer

Eventuell kommentar av fastighetsägaren

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Telefon (även riktnummer)

Namnteckning, fastighetsägaren

Namnförtydligande

Återställningsbidrag kan i vissa fall sökas av fastighetsägaren, se vidare information på nästföljande sida.
Var god återsänd 2 exemplar av medgivandet, då exemplar 1 går till Stadsbyggnadskontoret och exemplar 2 till
arbetsterapeut/motsvarande. Exemplar 3 behålls av fastighetsägaren.

Besöksadress August Palms plats 1 • Postadress 20580 Malmö • Telefon 040-34 10 00
Organisationsnummer 212000-1124 • www.malmo.se • stadsbyggnadskontoret@malmo.se
MS7002 Utgåva 02 2011.10 www.formpipe.se

LAGEN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG (1992:1574)
Utdrag ur lagen 11§ - 14§
Bidrag till återställning av anpassade bostäder
11 §
Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer
(återställning) som har utförts.
1. I eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller
2. I anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en
funktionshindrad person att komma in och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom
tomten.
12 §
Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
1. Återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag enligt denna lag, förordningen
(1982:639) om bostadsanpassningsbidrag eller förordningen (1987:1050) om statskommunalt
bostadsanpassningsbidrag och
2. Anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden
är till nackdel för andra boende.
13 §
För bidrag enligt 11§ 1 gäller också att husägaren har tillförsäkrat kommunen rätt att när den anpassade lägenheten
blir ledig anvisa den till bostadssökande och att kommunen vid den tidpunkt då lägenheten blir ledig inte har kunnat
anvisa den till någon annan person med funktionshinder.
Bidragens storlek
14 §
Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för
åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas dock endast om godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger
5000 kronor.
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