
De personuppgifter du lämnar i detta ärende registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). 
På lkf.se/personuppgifter hittar du mer information om hur LKF hanterar dina personuppgifter.

Fastighetsägarens medgivande 
Vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Information 
För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag till anpassningsåtgärder i Lunds Kommuns 
Fastighets ABs lägenheter måste du ha vårt medgivande till att de sökta åtgärderna får utföras. 
Du måste fylla i och skicka in denna blankett till LKF. Medgivandet ger du sedan in tillsammans 
med din ansökan till Lunds kommun om bostadsanpassningsbidrag. 

1. Personuppgifter
För- och efternamn (sökande) Personnummer 

För- och efternamn (vårdnadshavare för barn) Personnummer (vårdnadshavare) 

Adress (där anpassningen ska utföras) Telefon 

Postnummer och ort Lägenhetsnummer Mobiltelefon 

2. Hyresgäst (om annan än sökanden)
För- och efternamn Personnummer 

3. Anpassningsåtgärder
Ange vilka anpassningsåtgärder du söker bidrag för:

LKFs noteringar: 

4. Underskrift Lunds Kommuns Fastighets AB
Sökande och hyresgäst får utföra ovanstående anpassningsåtgärder i och i anslutning till aktuell bostad. 
Sökande och hyresgäst är inte skyldiga att återställa bostaden i ursprungligt skick och kommer inte krävas på 
ersättning för anpassningsåtgärderna vid avflyttning eller i annat fall. 
Namnteckning Datum 

Namnförtydligande (textas) Titel (t ex förvaltare, ordförande) 

E-postadress
 

Telefon (direkt) 



Så här fyller du i blanketten ”Fastighetsägarens medgivande” 

1. Personuppgifter
Sökande är alltid personen med funktionsnedsättning. Är den funktionsnedsatte omyndig
ange även vårdnadshavarens personuppgifter. I adressfälten fyller du i information om den
bostad som ska anpassas.

2. Hyresgäst (om annan än sökanden)
Om någon annan än du står på hyreskontraktet till lägenheten ska detta fyllas i här.
LKFs medgivande gäller för alla personer som står på kontraktet.

3. Anpassningsåtgärder
Ange här vilka åtgärder du söker bidrag för. Du kan också hänvisa till och ge in andra
handlingar.

4. Underskrift Lunds Kommuns Fastighets AB
För att få utföra och få bidrag till de anpassningsåtgärder du ansöker om måste LKF ha
gett sig medgivande.

Har du frågor?  
Kontakta LKFs områdesvärd om du har frågor om denna blankett och hur du ska fylla i den. 

Har du allmänna frågor om bostadsanpassning så kan du vända dig till Lunds kommun. 

Att tänka på  
Kontakta alltid LKFs områdesvärd innan anpassningsåtgärderna påbörjas. 

Det är du som sökande/hyresgäst som har ansvar för anpassningsåtgärden. Du kan ansöka om 
bidrag hos Lunds kommun för t ex reparation eller utbyte. Besiktning och service av hissar och 
annan utrustning som kräver det ansvarar du också för. Sådana protokoll måste du skicka in till LKF. 

Om du önskar ta bort anpassningsåtgärden måste du ansöka om LKFs medgivande. 

Gör såhär: 
1. Fyll i denna blankett.
2. Lämna blanketten till ditt områdeskontor eller skicka den till info@lkf.se 

mailto:info@lkf.se
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