Ansökan om reparationsbidrag

Sökande/person
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Kommunikation via e-post

☐ Ja

☐ Nej

Fastighet (där reparationen ska utföras)
Fastighetsbeteckning
Adress

Postadress

Kontaktperson
Namn

Telefon

Roll vid ansökan

☐ Närstående

☐ Vårdnadshavare

☐ Ombud

(fullmakt bifogas)

Ange vilken åtgärd du söker reparationsbidrag för
Reparationsåtgärder, servicekostnader och besiktningskostnader (hiss)

Utbetalning av bidrag
Bankens namn

Clearingnummer
Totalt belopp du söker bidrag för i kronor

Bilagor som ska bifogas

☐ Bilaga 1, Faktura/offert
☐ Bilaga 2, Fullmakt

Kontonummer

☐ God man/förvaltare
(förordnande bifogas)

1 (2)

2 (2)
Information
Ordförklaring i blanketten
Sökande är alltid personen med funktionsnedsättning. Är den funktionsnedsatte omyndig
ska vårdnadshavare ange sina kontaktuppgifter under ”Kontaktperson”.
Närstående hjälper sökande i kontakten med handläggaren men har inte fullmakt att
besluta eller vidta rättshandlingar för den sökande.
Vårdnadshavare är den person som är juridiskt ansvarig för ett barn, till exempel en
förälder.
Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande.
God man/förvaltare företräder sökanden i alla kontakter med samhällsbyggnad och för
dennes talan. Förordnandet ska bifogas ansökan.
Faktura/offert För att kunna få bidrag behöver du skicka med en faktura på utförd
reparation, service eller besiktning (hiss). Om du önskar söka för en aktuell reparation,
service eller besiktning innan den är utförd skickar du istället in en offert.
Fullmakt ska skickas in om annan person än du själv ska föra din talan i ärendet.
Intyg Du behöver inte skicka med ett intyg vid ansökningstillfället. Samhällsbyggnad kan
däremot komma att begära in intyg i vissa fall.
För att kunna betala ut det beviljade bidraget skyndsamt är det viktigt att du fyller i dina
bankuppgifter samt vilket belopp du söker bidrag för.
Mer information finns på vår hemsida: uddevalla.se.
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00.
Personuppgifter
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på
uddevalla.se/personuppgifter.
Ansökan enligt
SFS 2018:222

Godkännande

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter

som lämnats i blanketten förs in i kommunens register. (Fylls i av den som är sökande)

Underskrift
Ort och datum

Underskrift sökanden

Namnförtydligande

Blanketten skickas till
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Blanketten uppdaterad 2019-09-16

