
Ansökan – Återställningsbidrag 
Ansökan sänds till: 
Bostadsanpassning 
Karlshamns Kommun 
Omsorgsförvaltningen 
374 81 Karlshamn 

 
 

Fastighet 
 

Personuppgifter på den som fått anpassningen 

 
 

Fastighetsägare Person‐/organisationsnummer 

Återtagandet på, Fastighetsbeteckning Telefon 

Adress Mobil 

Postnummer och ort Kontaktperson 

 

Återtagandet avser (Ange vad som ska återställas) 

 
Om återställningsbidrag beviljas för sökt åtgärd önskas att bidrag sätts in på nedanstående konto. 

 

Kontoinnehavare: För och efternamn 

Bankens namn Clearingsnummer Kontonummer 

 
Alternativt 

 

 
 
 
 

Datum och ort Underskrift 
 
 
 

Namnförtydligande¨ 

För och efternamn Personnummer 

Bankgiro/plusgiro organisationsnummer 



Information – Återställningsbidrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information – Återställningsbidrag  
Återställningsbidrag lämnas enligt 11 – 14 § lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 
 
12 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av 
anpassningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts 
 1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller 
tvåbostadshus som hyrs ut,  
 2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, 
eller  
 3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.  
 
13 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att 
 1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av 
bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, 
och  
 2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas 
för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.  
  Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd 
av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit 
rätten till enligt 4 §.  
 
 14 § Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som 
innehas med hyresrätt om 
 1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till 
bostadssökande när den blir ledig, och  
 2. kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon annan 
person med funktionsnedsättning.  
. 
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