[Skriv text]

Så här fyller du i Ansökan om
reparationsbidrag (för reparation,

service och besiktning av tekniska produkter)
2020-10-30

*- obligatorisk uppgift
Sökande *
Du som erhållit bostadsanpassningsbidrag för produkten ska stå som sökande.
Adressen där produkten finns ska alltid anges.
Kontaktperson/Vårdnadshavare
Fylls i om någon annan person än sökanden själv ska kontaktas under
handläggningen. Kontaktperson är obligatoriskt om den sökande inte kan föra
sin egen talan i ärendet.
En kontaktperson kan ha olika roller vid en ansökan.
Biträde – anhörig, närstående hjälper sökande i kontakterna med
handläggaren, men har inte fullmakt att vidta rättshandling/ar för den sökande.
Utskick görs till den sökande.
Ombud - är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för den
sökande. Fullmakt ska bifogas ansökan.
God man/Förvaltare - företräder sökanden i alla kontakter med
bostadsanpassningen och för dennes talan. Förordnandet ska bifogas ansökan.
Vårdnadshavare – Företräder sökande under 18 år.
Fastighet
Fastighetsbeteckning – Fyll i där produkten är installerad om du har tillgång till
fastighetsbeteckningen, annars lämnas rutan tom.
Sökta åtgärder *
Du måste beskriva de åtgärder du vill söka reparationsbidrag till.
Konto om bidrag beviljas*

Uppge kontouppgifter till dig som är sökande. Både namn på banken, clearing nummer
och kontonummer.
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Underskrift *
Ansökan måste skrivas under av den person som är sökande och ansöker om
bidrag till reparation/service/besiktning av tekniska produkter, legal
företrädare (ombud, god man eller förvaltare) eller av båda vårdnadshavare
om sökanden är under 16 år (oavsett om vårdnadshavarna bor på samma
adress eller inte).
Vid underskrift av legal företrädare ska fullmakt eller förordnandet bifogas till
ansökan.
Om ansökan saknar betydande uppgifter (* markerade) för att handläggning
ska kunna påbörjas, skickas ansökan tillbaka sökande eller legal företrädare
för komplettering.

Glöm inte bifoga offert, fakturakopia
eller kostnadsförslag på sökt åtgärd.

Här når Du oss:
Telefon: Via kommunens servicecenter 0243-74 000.
E-post: bostadsanpassningen@borlange.se

Postadress
SE-781 81 Borlänge
Besöksadress
Röda vägen 50

Telefon
0243-740 00 (Servicecenter)

E-post
bostdsanpassningen@borlange.se
borlange.se

