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Begäran om utbetalning av 
bostadsanpassningsbidrag 
 

Information 

Den entreprenör du anlitar för att utföra bostadsanpassningen kommer att fakturera dig. Efter att 

anpassningen är utförd och du har fått fakturan/fakturorna kan du begära att ditt 

bostadsanpassningsbidrag ska betalas ut till dig.  

För att Tranemo kommun ska kunna betala ut bidraget måste du intyga att beviljad anpassning är 

utförd, godkänna att anpassningen är korrekt utförd och begära att utbetalning ska göras. Utbetalning 

kan inte göras förrän arbetet är slutfört med undantag för mycket kostsamma arbeten då 

delfakturering kan förekomma enligt en på förhand fastställd plan. Bidraget kan betalas ut när en 

komplett begäran om utbetalning har inkommit till Tranemo kommun. Tänk dock på att det kan ta en 

till två veckor innan pengarna finns på ditt konto. 

Du ska: 

• bifoga ett kontobevis från banken om bidragssumman är 5000 kronor eller mer. 

• fylla i denna blankett och sända den till Tranemo kommun, se adress nedan. 

• bifoga kopia av faktura/fakturor från entreprenören. 

Kontoinformation för insättning av ditt bidrag 

Betalningsmottagare 

Sökandes namn Personnummer 

            

Sökandes adress Sökandens postnummer och postadress 

            

Bank Clearingnummer Kontonummer 

                  

 

Belopp 

      

Jag intygar att beviljad anpassning är utförd samt godkänner att anpassningen är korrekt utförd 
Datum Namnförtydligande 

            

Underskrift 

 

Blanketten sänds till 

Tranemo kommun 
Tekniska sektionen 
Bostadsanpassning 
514 80 Tranemo 
 

 

I och med att du skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer 

att användas för Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med 

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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