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Datumstämpel 

Ärendenummer 

Uppdaterad 2023-02-21 

Handlingarna skickas till: Vänersborgs kommun 
Fastighet och service 
Bostadsanpassningsbidrag 
462 85 Vänersborg 

Ansökan om reparationsbidrag (inom bostadsanpassningsbidrag) 
Underlag och information som ska bifogas tillsammans med ansökan: 
- Kopia på faktura avseende reparation, service eller besiktning
- Ev. intyg från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig
- Information om vilket konto du vill ha bidraget insatt på (ett konto som står i ditt namn).

Kontonummer inklusive clearing-nummer samt vilken bank som kontot finns i.

Person med funktionsnedsättning (sökande) 
Namn Personnummer 

Adress Våningsplan/ Lägenhetsnummer 

Postnummer/Ort Telefon 

E-postadress Hjälpmedel 

 Elrullstol  Manuell rullstol  Rullator  Käpp 

Om någon annan ska företräda dig i ditt ärende (Denna person får ta del av samtliga handlingar som rör ditt ärende) 
Namn kontaktperson Relation (maka, anhörig, god man) Telefon kontaktperson 

Sökta åtgärder 

Sökandens underskrift Sökt bidragsbelopp 
(Frivillig uppgift) 

……………………………………………………… ……………………… …………………… 
Namnteckning Datum Kronor 
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Vad krävs för att reparationsbidrag ska beviljas? 

Enligt 11 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för att reparera 
sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag 
enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser om: 

1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag, eller
2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktions-

nedsättningen.

I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag lämnas bidrag även för besiktning och 
annat underhåll än reparation. 

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig 
för sökanden. Bidrag lämnas inte om anordningen eller inredningen har installerats med stöd 
av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till en-
ligt 4 §. Bidrag lämnas inte heller om anordningen eller inredningen har installerats med stöd 
av äldre bestämmelser i sådan bostad som avses i 6 §.  

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter 

I samband med att du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos Vänersborgs kommun 
kommer dina personuppgifter behandlas. Personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt 
namn, folkbokföringsadress, födelsedata, telefonnummer och namn på fastighetsägare/hy-
resvärd/nyttjanderättshavare. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna 
handlägga din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Den personuppgiftsansvariga för 
denna behandling är Samhällsbyggnadsnämnden. Vi behandlar inga andra personuppgifter 
är de du har lämnat till oss.  

Dina uppgifter kommer att sparas under handläggningstiden och i 10 år enligt arkivbestäm-
melser. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbe-
tar med nämnden för de ändamål som anges ovan. Uppgifterna kan även komma att utläm-
nas i enlighet med offentlighetsprincipen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstift-
ning vid all behandling av personuppgifter.  

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som rör dig och som kommunen behandlar. Kon-
takta kommunen för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller begränsning av be-
handlingen. I vissa fall kan du även begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta kommunens växel (0521-72 10 00).  

Om du har invändningar på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att 
kontakta kommunens dataskyddsombud, via kommunens växel (0521-72 10 00) 
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