ANSÖKAN OM REPARATIONSBIDRAG
Blanketten sänds till: Hjo kommun, handläggare bostadsanpassningsbidrag, 544 81 HJO
1. Personuppgifter för den som fått anpassningen
Sökandes namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning

Lägenhetsnummer

Typ av fastighet
Flerbostadshus

Upplåtelseform
Småhus

Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

E-postadress

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

Telefon dagtid

Mobiltelefon

3. Reparationsåtgärder som behöver göras
Ange vad som ska repareras och förväntade kostnader

4. Vilka bilagor skickar du med?
Offert eller kostnadsberäkning

Ritningar

Annat:

5. Underskrift
Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Titel (t ex. förvaltare, ordförande)

Hjo kommun 2019-03-27

Återställ

Skriv ut

Upplysningar
Under vissa förutsättningar kan reparationsbidrag lämnas till ägare av en bostadsanpassning.
Enligt 11 § Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för att reparera sådan anordning eller
inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre
bestämmelser om
1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag och att åtgärden kräver en speciell certifiering för att få utföra
reparationen, eller
2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.
I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag som kräver särskild certifiering lämnas bidrag även för
besiktning och annat underhåll än reparation.
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.
Information:
• Det är ägaren till bostadsanpassningen som söker bidraget för reparationen.
• Du kan söka reparationsbidrag för anpassningar gjorda i egnahem, hyresbostäder, bostadsrätter eller
allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel trappuppgång och entré. Du kan inte få
reparationsbidrag för åtgärder som betraktas som eget underhåll, normalt slitage eller till åtgärder som
inte behöver certifierad sakkunnig.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få reparationsbidrag:
• Den som fått bidrag till anpassningen bor kvar.
• Reparationen avser anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt
denna lag.
Reparationsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Information om användningen av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR

•

Kommunstyrelsen i Hjo Kommun är huvudansvarig för att uppgifterna används korrekt
enligt Dataskyddsförordningen.

•

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna ta beslut om bostadsanpassningsbidrag.

•

Personuppgiftsbehandlingen i handläggningen av bostadsanpassningsbidrag, som är en
myndighetsutövning, grundar sig på Artikel 6e i Dataskyddsförordningen: Behandlingen är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. I de fall där bostadsanpassningshandläggaren med fullmakt från sökande även beställer arbetet och betalar fakturor grundar sig
personuppgiftsbehandlingen på Artikel 6b i Dataskyddsförordningen: Behandlingen är
nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder
på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

•

De som får ta del av uppgifterna är bostadsanpassningshandläggare. Om handläggare via
fullmakt även är behjälplig med beställning av arbetet och betalning av anpassningen
lämnas de uppgifter som är nödvändiga till exempelvis hantverkare.

•

Uppgifterna sparas i 10 år eller så länge som den som beviljats anpassning bor kvar i
bostaden.

•

Grundregeln är att Hjo Kommun tar bort dina uppgifter om du vill det. De uppgifter som
krävs för handläggning av bostadsanpassningsansökan kan dock inte tas bort eftersom det
gäller myndighetsutövning utan måste sparas i 10 år.

•

Hjo Kommun lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut
information/handlingar innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess
föreligger.

•

Mer information finns på www.skovde.se/personuppgifter

•

Vid klagomål om hanteringen av personuppgifter, kontakta Datainspektionen. Mer information finns på www.datainspektionen.se

•

Vid frågor, skriv till dataskyddsombud@skovde.se eller ring till Hjo
Kommuns Kontaktcenter på 0503-35000.

