ANSÖKAN OM
Bostadsanpassningsbidrag för service och reparation
Handlingar som ska lämnas in till kommunen:
- Kopia på faktura för service / reparation

Sökande

Handlingarna skickas till:
Hylte kommun
Plan- och byggenheten
314 80 HYLTEBRUK

Namn

Telefonnummer

Adress

Postnummer / Postort

Personnr

Kontaktperson (Om annan än den sökande ska kontaktas)
Namn
Telefonnummer

Fastighetsägare
Fastighetsägare

Beskrivning av åtgärd

Sökandens underskrift
Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta
Datum
Underskrift

Fastighetsbeteckning

INFORMATION
Reparation av teknisk avancerad utrustning
- t.ex. hiss, dörrautomatik, specialtoalett.
Den som beviljas bostadsanpassningsbidrag till tekniskt avancerad utrustning blir ägare till den
utrustning som de fått bidrag för. Med detta följer ett ansvar att bevara utrustningens funktion enligt
tillverkarens instruktioner. När anpassningen t.ex. en hiss, är installerad i ditt hem är du ägare av den. Då
gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.
Du som ägare har ansvar för att service och underhåll sker löpande, t.ex. att hålla hissen fri från snö och
is och se till att den servas.
Bostadsanpassningsbidrag kan i vissa fall beviljas till service/reparation av tekniskt avancerad utrustning
som tex hissar, dörrautomatik, specialtoaletter, höj- och sänkbara bänkar och skåp i kök. Möjlighet till
bidrag bedöms utifrån skadans orsak.
Bidrag kan inte ges om skadan beror på vanvård, onormalt användande, vandalisering eller att
serviceanvisningar inte har följts. Inte heller byte av batteri i handsändare, om nödstoppen är intryckt på
hissen eller om dörrautomatiken är avslagen. I sådana fall måste du själv (eller din hemförsäkring)
bekosta reparationen.
Vid omfattande reparationer eller helt utbyte av produkt, ska handläggare kontaktas innan åtgärden
utförs.
Du anlitar själv valfri entreprenör med lämplig yrkeskompetens som har F-skattsedel för
reparationsåtgärden och ansöker sedan om bostadsanpassningsbidrag enligt denna blankett. Till din
ansökan ska du bifoga kopia på fakturan för reparationen.
Har du några frågor når du handläggare för bostadsanpassningsbidrag via kommunens växel på
0345-180 00.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ansökningar till Hylte kommun om
bostadsanpassningsbidrag för service och reparation. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är samhällsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina
uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns
på vår webbplats www.hylte.se/GDPR.
Om du har frågor om tillämpningen av dataskyddsförordningen på dina personuppgifter kan du kontakta
kommunens dataskyddsombud: Dataskyddsombudet@hylte.se
Vill du ha mer information om dataskyddsförordningen eller överklaga vår personuppfigtshantering skall du
vända dig till Datainspektionen.








