
 Ansökan om bidrag för reparation, service och besiktning. 

   Dnr: _______________________ (fylls i av kommunens handläggare) 

Ansökan skickas till: 

Ånge kommun 

Bygg- och miljöförvaltningen 

841 81 Ånge 

 

 

1. Uppgifter om sökande (personen med funktionsnedsättning) 

Namn 

 

Personnummer 

Adress 

 

Telefon  

Postnummer och postadress 

 

E-postadress 

 

 

2. Kontaktperson (fylls endast i om någon annan ska sköta ditt ärende) 

Kontaktperson är obligatoriskt om sökande är omyndig eller inte kan föra sin egen talan. En kontaktperson kan ha 

olika roller vid en ansökan. 

Anhörig/Biträde hjälper sökande med ansökan men har inte fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. 

Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. 

God man/Förvaltare företräder sökande i alla kontakter och får vidta rättshandlingar för den sökandes räkning. 

Om det är ett ombud ska du skicka med en skriftlig fullmakt. Är det en god man/förvaltare ska du skicka med en kopia 

på förordnandet. 

Namn på kontaktperson 

 

Telefon 

Adress 

 

E-postadress 

Roll 

 Anhörig/Biträde                Ombud                Vårdnadshavare                God man                Förvaltare                                                

 

 

3. Bidrag söks för (glöm inte att bifoga en kopia på fakturan) 

Bidrag kan lämnas för att reparera anordningar och inredningar som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag 

och som är av tekniskt avancerat slag, d.v.s. anordningar/inredning som anses vara så komplicerade att underhåll och 

reparationer behöver skötas i en särskild ordning. Hit räknas t.ex. hissar, dörrautomatik, spisvakter och toalettstolar 

med spol- och torkfunktion. 

Reparationsbidrag kan också lämnas om anordningen/inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av 

funktionsnedsättningen. 

Bidrag kan också lämnas för service och besiktning av hiss och lyftanordning. 

Bidrag kan inte beviljas om: 

 Orsaken beror på skadegörelse eller oaktsamhet. 

 Orsaken beror på bristande underhåll av miljön t.ex. otillräcklig snöskottning. 

 Åtgärden inte är nödvändig, d.v.s. förhållandena har ändrats. 

 

 Reparation av 

 

 Service av 

 

 Besiktning av 

 

 



4. Om bidrag beviljas vill jag att detta överförs till konto 

Bankens namn 

Kontoinnehavare 

 

Clearingnummer 

 

Kontonummer 

 

 

5. Övrig information 

Bostadsanpassningsbidraget behandlas enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på www.boverket.se 

 

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Ånge kommun behandlar personuppgifterna enligt 

Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.ange.se 

 

 

6. Sökandens underskrift (eller person med fullmakt/förordnande) 

Datum 

 

Underskrift 

 

 

7. Omyndig sökande 

Om ansökan gäller funktionsnedsatt omyndig person skall samtliga vårdnadshavare underteckna ansökningsblanketten, 

detta gäller även vårdnadshavare som bor åtskilda. 

Namn, vårdnadshavare 1 Namn, vårdnadshavare 2 

Underskrift Underskrift 

Telefon Telefon 

 

http://www.boverket.se/

