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Skickas till:

Västerås stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Bostadsanpassning
721 87 Västerås

Läs alltid anvisningarna innan du fyller i blanketten. För att ansökan ska behandlas måste
den vara fullständigt ifylld. Annars skickas den tillbaka till dig för komplettering.
Handlingar som förutom denna blankett ska lämnas till kommunen:
• Kopia på faktura, offert/kostnadsförslag av reparation, service eller besiktning eller
• Fullmakt till handläggare att beställa reparationsåtgärd

1. Personuppgifter sökande *
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

2. Kontaktperson **
Namn

Telefon

E-post

3. Reparationsbidrag ansöks för *

1432 2022-07

Västerås stad, Kommunikationsenheten

Fortsätt på separat papper om platsen inte räcker

4. Sökt bidragsbelopp (vid faktura, offert/kostnadsförslag) **
Belopp

Clearingnummer

* Obligatorisk uppgift att fylla i.

Kontonummer

Bank

** I förekommande fall, obligatorisk att fylla i.

VÄND
Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Bostadsanpassning
721 87 Västerås

Besöksadress
Stadshuset

Kontaktcenter
021-39 27 25

Webbplats
www.vasteras.se/bostadsanpassning

Webbplats
www.vasteras.se
E-post
kontaktcenter@vasteras.se
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5. Underskrift vårdnadshavare **
Båda vårdnadshavarna ska skriva under om ni har gemensam vårdnad – även om ni inte bor ihop
Undertecknad/-e vårdnadshavare godkänner härmed att bostadsanpassning får göras om det beviljas
Jag är ensam vårdnadshavare
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

6. Underskrift sökande **
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

* Obligatorisk uppgift att fylla i.

** I förekommande fall, obligatorisk att fylla i.

Information om hur dina personuppgifter behandlas
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera din ansökan/ärende. Nämnden för personer med funktionsnedsättning,
äldrenämnden i Västerås stad, org.nr 212 000-20 80, Stadshuset, 721 87 Västerås, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
och att de behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om
varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se vasteras.se/personuppgifter
Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att
kontakta kommunen på 021-39 00 00 eller mejla till kontaktcenter@vasteras.se
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Ansökan om reparation/service/besiktning
Om reparationsbidrag
Om du tidigare blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag för tekniskt avancerade
åtgärder kan du i vissa fall beviljas bostadsanpassningsbidrag för reparation/
service/besiktning. För att kunna få bifall ska reparationen inte avse normalt
underhåll. Har din funktionsnedsättning förändrats kan du behöva inkomma
med ett nytt intyg från sakkunnig.
SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN
För att en ansökan ska kunna behandlas måste den vara fullständigt ifylld.
Om det fattas något kommer den att skickas tillbaka för komplettering.
1. Personuppgifter *
Sökande är du som har en varaktig funktionsnedsättning. Fyll i samtliga uppgifter.
2. Kontaktperson **
Fyll i kontaktperson om det är någon annan än du som kan kontaktas under
handläggningen. Om du som ansöker exempelvis är minderårig eller av någon
annan anledning inte kan föra din egen talan i ärendet måste uppgifter till en
kontaktperson fyllas i. En kontaktperson kan ha olika roller vid en ansökan, till
exempel anhörig/biträde, ombud eller god man/förvaltare.
Anhörig/biträde är behjälplig i kontakterna med handläggaren. Denne har inte
fullmakt att vidta rättshandlingar för dig som ansöker. Utskick görs till dig som
ansöker.
Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för dig som
ansöker. Utskick görs till ombudet. Därför är det viktigt att ombudets adress skrivs
in under kontaktpersonens uppgifter. En fullmakt som visar att personen i fråga är
ombud ska bifogas till ansökan.
God man/förvaltare företräder dig som ansöker i alla kontakter med
handläggaren. Utskick görs till god man/förvaltare. Därför är det viktigt att god
mans/förvaltares adress skrivs in under kontaktpersonens uppgifter. Kopia på
förordnandet som god man/förvaltare ska bifogas till ansökan..
3. Reparationsbidrag ansöks för *
Skriv vilka åtgärder som du ansöker om bidrag för.
4. Sökt bidragsbelopp (vid faktura, offert/kostnadsberäkning) **.
Fyll i om du avser att beställa reparationen själv av entreprenör.
5. Underskrift – vårdnadshavare **
Om ansökan gäller ett barn ska båda vårdnadshavare skriva under. Om du är
ensam vårdnadshavare kryssar du i den rutan och skriver under själv.
6. Underskrift sökande **
Ansökan ska alltid skrivas under av dig som ansöker om bidrag eller den person
som har fullmakt att skriva under (se punkt 2) i stället för dig som ansöker.
Komplett ansökan skickas till:
Västerås stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Bostadsanpassningen
721 87 Västerås

