Ansökan om Återställningsbidrag

Sida 1 av 2

Datum

Diarienummer

Handlingarna ska skickas till:

Vid frågor kontakta bostadsanpassnings handläggare
Telefon 0660 – 887 50 eller 0660 – 26 51 82

Örnsköldsviks kommun, Välfärdsförvaltningen
Bostadsanpassning, Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Sökande/Fastighetsägare
Sökandes namn:

Utdelningsadress (gata, box etc.):

Telefon bostad (även riktnummer):

Postnummer och postort:

Mobil nr:

Kontaktperson (om annan än sökande):

Telefon nr:

Bostad som återställning avser
Fastighetsbeteckning:

Lägenhets nr:

Adress:

Postnummer och postort:

Utrymme
Tomtmark
Hustyp

Trapphus/allmänna
utrymmen

Upplåtelseform

Flerbostadshus

Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

Småhus

Återställning avser följande åtgärder

Sökandes medgivande och underskrift
Jag medger samtidigt att mitt ärende med personuppgifter får registreras av kommunen för diarium, handläggning och arkivering
Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL.
Ort och datum

Titel (t.ex. ordförande)

Namnteckning

Namnförtydligande

Postadress

SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445
www.ornskoldsvik.se

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Nygatan 18

0660–880 00 vx

188-4774

Förvaltningens e-postadress

Fax

valfard@ornskoldsvik.se

0660-880 42

Ansökan om Återställningsbidrag

Sida 2 av 2

Datum

Diarienummer

Handlingarna ska skickas till:
Örnsköldsviks kommun, Välfärdsförvaltningen
Bostadsanpassning, Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Vid frågor kontakta bostadsanpassnings handläggare
Telefon 0660 – 887 50 eller 0660 – 26 51 82

Återställningsbidrag lämnas enligt lag (1992:1574) om Bostadsanpassningsbidrag m.m.
11 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade
personer (återställning) som har utförts
1.

i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller

2.

i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten.

12 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
1.

återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag enligt denna lag, förordningen
(1982:639) om bostadsanpassningsbidrag eller förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag och

2.

anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till
nackdel för andra boende.

14 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.
Återställningsbidrag lämnas dock endast om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger 5 000 kronor.
16 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag betalas ut sedan åtgärd som bidraget avser har utförts.

Postadress

SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445
www.ornskoldsvik.se

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Nygatan 18

0660–880 00 vx

188-4774

Förvaltningens e-postadress
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