ANSÖKAN
om bostadsanpassningsbidrag
för reparationer, besiktning och underhåll
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Skickas till:
Karlskoga kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen 13
691 83 Karlskoga
bostadsanpassning@karlskoga.se
OBS. Märk kuvertet ”BAB”
Diarienummer

Bidrag kan sökas för reparationer, besiktning och underhåll av
teknisk utrustning som har bekostats med
bostadsanpassningsbidrag

Fylls i av kommunens handläggare

1. Personuppgifter
För- och efternamn på person som är funktionsnedsatt (Sökande)

Personnummer:

För- och efternamn (Vårdnadshavare 1, när sökande är minderårig)

Personnummer:

För- och efternamn (Vårdnadshavare 2, när sökande är minderårig)

Personnummer:

Utdelningsadress:

Postnummer och ort

Sökandes e-postadress

Sökandes telefonnummer

Fastighetsägare

Sökandes mobilnummer

Fastighetsbeteckning

2. Anpassningsåtgärder som bidrag söks för

3. Underskrift
Datum

Namnteckning (sökande)

Namnförtydligan

Datum

Namnteckning (vårdnadshavare 1)

Namnteckning (Vårdnadshavare 2)

Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och
fastighetsadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha utinformation om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adressen nedan.
Du når vårt dataskyddsombud på erica.skyllkvist@degerfors.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har
du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden som du
kan kontakta på samhallsbyggnad@karlskoga.se.
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Så här fyller du i blanketten – Ansökan om reparationer, besiktning och underhåll.
1. Personuppgifter
Den som har funktionsnedsättningen ska alltid stå som sökande, gäller även minderårig.
Uppgifter om samtliga vårdnadshavare till minderårig med funktionsnedsättning ska alltid
fyllas i.
2. Anpassningsåtgärder som du vill söka bidrag för
Ange alltid vilka åtgärder du vill söka bidrag för på blanketten eller i en bilaga. Om
anpassningsåtgärder inte har angivits återsänds ansökan för komplettering eller avskrivs.
3. Sökandens underskrift
Ansökan ska alltid skrivas under av sökanden eller av person med fullmakt att underteckna för
sökandes räkning. Om sökande är minderårig ska ansökan skrivas under av samtliga
vårdnadshavare.
Övrig information.
Bostadsanpassningsbidrag kan i vissa fall beviljas till reparationer, besiktning och underhåll av
tekniskt avancerad utrustning som tex hissar, dörrautomatik, specialtoaletter. Möjlighet till bidrag
bedöms utifrån skadans orsak. Om ni själv har anlitat egen hantverkare som har utfört det ni
söker bostadsanpassningsbidrag för och ni själv har bekostat detta så ska ni bifoga
fakturaunderlag, kvitto samt lämna ert kontonummer dit eventuellt beviljat bidrag ska sättas in.
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för kostnader som beror på handhavandefel.
Exempel på handhavandefel där du inte kan få kostnadsersättning:
 Om lyftplatta till hiss utomhus har frusit fast.
 Om snö, löv, grenar eller dylikt har blåst in under hissplatta utomhus.
 Om stoltrapphissen inte stått i laddstationen och batteriet måste bytas.
 Om nödstoppknappen är intryckt.
 Om fastighetens eller hissens säkring har löst ut eller huvudströmbrytaren stängts av.
 Om batterier i handkontroll eller armstödskontakt är slut.
 Om tekniskt avancerad utrustning utsatts för yttre åverkan, skadegörelse, brand eller stöld.
 Om dörrautomatikens strömbrytare är avslagen.
I sådana fall måste du själv (eller din hemförsäkring) bekosta reparationen.
För mer information: www.karlskoga.se/Stod--omsorg/Funktionsnedsattning/Bostadsanpassning.
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