Ansökan om återställningsbidrag
Skickas till:
Sigtuna kommun
Bostadsanpassningsbidrag
195 85 Märsta
Telefon 08-591 260 00
bostadsanpassningsbidrag@sigtuna.se

Diarienr

www.sigtuna.se/Bygga-bo--Trafik/Bostadsanpassningsbidrag/

1. Uppgifter om den sökande

Sökandens Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon dagtid

Postnr och ort

Mobiltelefon

E-postadress

2. Kontaktperson

För- och efternamn

Telefon dagtid

3. Återställningsadress

Fastighetsadress
Typ av fastighet

Flerbostadshus

Mobiltelefon

Gatuadress

Lägenhets nr (Lantmäteriets standard)

Upplåtelseform
Småhus

Kommunen har fått anvisningsrätt

Hyresrätt

Bostadsrätt

4. Personuppgifter för den som fått anpassningen

För- och efternamn

Personnummer

5. Anpassningsåtgärder som skall återställas

Ange vilka åtgärder som ska återställas:

Ja

Nej

5. Övriga upplysningar (som vill lämnas av sökande)

7. Vilka bilagor skickar du med?
Offert eller kostnadsberäkning

8. Underskrift

Ritningar

Annat:

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Titel (tex förvaltare, ordförande)

Upplysningar
12 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder (återställningsbidrag)
som har utförts
1.
2.
3.

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
1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller
motsvarande äldre bestämmelser, och
2. 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.
14 § Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som innehas med hyresrätt om
1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig, och
2. kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon annan person med
funktionsnedsättning.
Personuppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att bli föremål för behandling hos kommunen enligt GDPR och
kommer att användas för handläggning av ditt ärende. Då uppgifterna ingår i handling hos myndighet som är allmän kan
uppgifterna komma att lämnas ut till allmänheten i de fall uppgifterna inte omfattas av Sekretesslagen. Om du vill ha
ytterligare upplysningar om hur dina personuppgifter används eller om du vill begära rättelse av uppgifterna ombedes du
att kontakta kommunen, tel. 08-591 260 00(vxl).

