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ANSÖKAN om service/reparation/besiktning 
Ansökan behandlas enligt lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag. 

Uppgifter som du ska lämna in till kommunen: 

Ett exemplar av ansökan, fullständigt ifylld. 
Kopia på faktura av service/reparation/besiktning. 

1. Person med funktionsnedsättning
För- och efternamn Personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer 

2. Kontaktperson
För- och efternamn Telefonnummer 

E-postadress

3. Beskrivning av åtgärd. Vid behov av mer utrymme bifoga bilaga.

4. Sökandes/vårdnadshavares underskrift
Namnteckning Datum 

Namnförtydligande 

Information om dataskyddsförordningen (GDPR) 
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). När du skriver under ansökan godkänner 
du att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Handlingarna ska skickas till: 

Socialförvaltningen
Område vård och omsorg 
Bostadsanpassningsbidrag 
Box 34670 
701 35 Örebro 

Kontakt 
För mer information och hjälp kring din ansökan, kontakta en handläggare av bostadsanpassningsbidrag 
via Servicecenter, tel. 019-21 10 00, eller direkt på bostadsanpassningsbidrag@orebro.se 

Sökt bidragsbelopp 

Diarienummer 

Fylls i av kommunens handläggare 

mailto:bostadsanpassningsbidrag@orebro.se
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INFORMATION 

Reparation av tekniskt avancerad anordning 
- till exempel hiss, dörrautomatik eller specialtoalett.

Du som har fått bostadsanpassningsbidrag till en tekniskt avancerad anordning är ägare 
till den anordning som du fått bidrag för. 

Du som ägare är ansvarig för: 
• att bevara anordningens funktion enligt tillverkarens instruktioner.

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen gäller.

• att service och underhåll sker löpande, till exempel att hålla en hiss fri från snö
och is samt se till att den besiktigas och servas.

Bidrag lämnas inte: 
• om en skada beror på vanvård, onormalt användande, vandalisering eller att

serviceanvisningar inte har följts.

• vid byte av batteri i handsändare, om nödstoppen är intryckt på hissen eller om
dörrautomatiken är avslagen.

I sådana fall måste du själv (eller en försäkring) bekosta reparationen. 

Kommunen utreder om du har rätt till bidrag för reparation enligt 11 § lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag.  

Vid omfattande reparationer eller helt utbyte av produkt ska handläggare hos kommunen 
kontaktas innan åtgärden utförs.  

Du väljer själv vilken entreprenör du vill anlita. Entreprenören ska ha lämplig 
yrkeskompetens, F-skattsedel och utföra arbetet enligt Boverkets byggregler. 

Du ansöker sedan om bostadsanpassningsbidrag enligt denna blankett. Till din ansökan 
ska du bifoga kopia på fakturan för reparationen.


	Uppgifter som du ska lämna in till kommunen:
	1. Person med funktionsnedsättning

	Ett exemplar av ansökan fullständigt ifylld: Off
	Kopia på faktura av servicereparation: Off
	Föroch efternamn: 
	Personnummer: 
	Utdelningsadress gata box etc: 
	Postnummer och ort: 
	Epostadress: 
	Telefonnummer: 
	Föroch efternamn_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Epostadress_2: 
	Sökt bidragsbelopp: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Text1: 


