Sida 1 av 2

ANSÖKAN OM ÅTERSTÄLLNINGSBIDRAG

Läs alltid anvisningarna innan du fyller i
blanketten
Skicka ansökan till
Nacka Kommun
Bostadsanpassningsbidrag
131 81 Nacka

1. Uppgifter om fastighetsägare *
Namn på fastighetsägare/bostadsrättsförening

Organisationsnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Telefonnummer, mobil

E-post

2. Ansökan avser *
Återställning av ____________________________________________________________________________________________________________

3. Vilka bilagor skickar du med? *
Kopia av faktura (om du ansöker om bidrag i efterhand)
Kopia av offert eller kostnadsberäkning

Handlingar som ska inlämnas till kommunen:
ett exemplar av ansökan.
Kopia av faktura, offert eller annan kostnadsberäkning

Sökt bidragsbelopp: _______________________

4. Kontouppgifter för utbetalning av bidrag
Clearing nr

Konto nr

Kontoförande bank

Post eller Bankgiro

När du ansöker om bostadsanpassning godkänner du att Nacka kommun behandlar dina personuppgifter. Vi samlar in dina personuppgifter för att
kunna handlägga ditt ärende och ta vårt ansvar som myndighet. När ärendet är avslutat arkiveras din ansökan. Dina uppgifter lämnas inte ut till
någon utanför Nacka kommun och används inte för något annat ändamål. Uppgifterna överförs inte till något land utanför EU.
Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta bostadsanpassningsbidrag@nacka.se
Läs mer om hur Nacka kommun hanterar personuppgifter på www.nacka.se/personuppgifter

5. Underskrift av företrädare för fastighetsägare/bostadsrättsförening *
Datum

Namnteckning
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Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
12 §
Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts
i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut, i anslutning till en
lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.
13 §
Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av
bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser och anpassningsåtgärden på grund av ändrade
förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.
Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett
flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.
4§
Ägare av ett flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassningsbidrag som har beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning
till en lägenhet som innehas med hyres- eller bostadsrätt, om sökanden och ägaren är överens om det. Detta gäller under
förutsättning att bostadsanpassningsbidraget har beviljats i form av kontantbidrag enligt 16 § första stycket och att ägaren åtar sig
att låta utföra de åtgärder som bidraget avser.
6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje
stycket socialtjänstlagen (2001:453) och i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Så här fyller du i blanketten – Ansökan om reparationsbidrag
Om blanketten inte är komplett ifylld med obligatorisk information återsänds ansökan för komplettering. Obligatoriska uppgifter
är markerade med *.
1.

Uppgifter om fastighetsägare*
Här anges fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens namn.

2.

Ansökan avser *
Här fyller du i information om vad som ska återställas.

3.

Vilka bilagor skickar du med? *
Till ansökan om återställningsbidrag skall följande bifogas
- Kopia av faktura om du ansöker om bidrag i efterhand, offert eller annan kostnadsberäkning om du vill ha beslut innan
återställningen utförs.

4.

Kontouppgifter för utbetalning av bidrag
Här anges till vilket bankkonto eller bank/postgirokonto bidraget ska betalas ut till. Denna information kan också lämnas
efter att beslut har givits.

5.

Underskrift av företrädare för fastighetsägare/bostadsrättsförening *
Ansökan ska alltid skrivas under av företrädare med rätt att teckna för fastighetsägare eller bostadsrättsförenings räkning. När
du lämnar uppgifter till blanketten samtycker du till att kommunen behandlar dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR, The General Data Protection Regulation). Enligt GDPR har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och
rättelse av de uppgifter som behandlas. Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta
bostadsanpassningsbidrag@nacka.se Du kan läsa mer om hur Nacka kommun hanterar personuppgifter på
www.nacka.se/personuppgifter
Om du vill lämna ytterligare information så kan du skicka med en bilaga.

