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Behöver du ansöka om
bidrag för reparation,
service och besiktning
av tekniska produkter?

Så fungerar bidraget, ansökan
och handläggning.

Reparationsbidrag
Reparationsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har
installerat utrustning med bostadsanpassningsbidrag. Med stöd av reparationsbidrag kan du i vissa fall få bidrag till reparation, service och besiktning av tekniska
produkter.
Till anordning eller inredning av tekniskt slag hör till exempel hissar, dörrautomatik,
spisvakter, anordning för att göra inredning höj- och sänkbar, toalettstolar med spoloch torkfunktion eller anordning som kompletterar befintliga toalettstolar med dessa
funktioner. Det är fråga om tekniska anordningar eller inredningar som anses vara så
komplicerade att underhåll och reparationer behöver skötas i särskild ordning.
Villkor för reparationsbidrag:


Utrustningen har installerats med bostadsanpassningsbidrag



Utrustningen är av tekniskt slag eller har utsatts för onormalt slitage på grund
av din funktionsnedsättning



Åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig

Onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen
Reparationsbidrag enligt 11 § kan också lämnas för anordning och inredning som har
utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättning. Och det gäller oavsett
om anordningen eller inredningen är av tekniskt slag.

Det här kan du få bidrag till
Bidrag till besiktning och underhåll
Du kan beviljas bidrag till besiktning och annat underhåll än reparation, till exempel
service.
Bidrag till reparationer
I vissa fall kan du beviljas bidrag till reparationer. Möjligheten till bidrag beror på
skadans orsak.
Exempel på begränsningar i bidraget:


Felaktigt handhavande av den tekniska produkten.



Lösa inventarier som fastnat och åstadkommit skada.



Yttre åverkan.



Oaktsamhet.



Byggnadsteknisk brist.



Brister i underhållet, exempelvis utebliven service och/eller besiktning



Bidrag lämnas inte om hissen bytt ägare och den nya ägaren inte ansökt om
bostadsanpassningsbidrag och fått sin ansökan prövad.



Tillverkarens ansvar,exempelvis garantiåtagande

Om anordningen ska bytas ut
Om det inte är möjligt eller kostnadseffektivt att reparera anordningen eller inredningen ska bidrag kunna lämnas för att byta ut den mot en ny. I så fall fattar kommunen ett nytt beslut efter en prövning av om förutsättningarna för bidrag enligt 5 § är
uppfyllda.
Att kommunerna vid de tillfällen då kostnader för reparation överstiger kostnaden för
inköp av ny anordning har möjlighet att på nytt pröva behovet av bostadsanpassningsåtgärden anses rimligt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen.
Kommunerna bör även ha möjlighet att undersöka om behovet kan täckas av en annan typ av bostadsanpassningsåtgärd eller av ett hjälpmedel.

Om någon annan än den som först beviljats bostadsanpassningsbidrag ansöker
Om bidrag till reparationskostnader söks av en annan person än den som ursprungligen
beviljats bostadsanpassningsbidrag för åtgärden ska personen ansöka om bostadsanpassningsbidrag och inte reparationsbidrag.
Ditt ansvar
Du äger de anpassningar som du fått bidrag till och har själv ansvar för skötsel och
underhåll. Du bör räkna med utgifter för underhåll och reparationer på grund av
normalt slitage. Vid behov anlitar du själv en entreprenör som utför aktuell åtgärd.
Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och entreprenören.
När det gäller utrustning av tekniskt slag har du ansvar att bevara utrustningens funktion enligt tillverkarens instruktioner. Som ägare har du ansvar för att service och underhåll sker löpande, exempelvis att hålla din hiss fri från snö och is och se till att den besiktas och servas. Eventuella reklamationer under garantitiden hanterar du direkt med
entreprenören.
Undantag
Bidrag till reparation, besiktning och underhåll lämnas inte om ägaren av ditt flerbostadshus övertagit rätten till ditt bidrag.
Du kan inte få bidrag till reparation, besiktning och underhåll om du bor i en bostad
som beviljats efter särskild behovsprövning utifrån din funktionsnedsättning enligt
Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det gäller
till exempel:


vård- och omsorgsboende



gruppbostad



Servicebostad

Så här ansöker du
Ansök före eller efter åtgärd
Vanligtvis ansöker du om bidrag till service och besiktning för teknisk utrustning efter
att arbetet är utfört. Du är själv ansvarig för att betala fakturan till entreprenören i tid,
oavsett om du beviljas bidrag eller inte.
Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om reparationsbidrag”. Blanketten får du genom
att ringa Servicecenter, 0243-740 00, eller hämta via kommunens hemsida: borlange.se/
bostadsanpassning.
Fyll i ansökan och skicka in den tillsammans med en kopia av fakturan som du fått från
entreprenören.
Du kan självklart ansöka om bidrag innan någon åtgärd utförts, exempelvis när det
gäller en reparation som inte är brådskande. Vid mer omfattande reparationer rekommenderas att du bifogar offert/kostnadsberäkning för att beslut kan fattas innan åtgärden utförs.
Om det blir nödvändigt med kompletteringar i ditt ärende blir du kontaktad av handläggaren. Ibland kan du till exempel behöva lämna in:


intyg från reparatören om varför reparationen behövs



kopia på offert eller kostnadsberäkning för reparationen

Observera att ROT-avdrag inte kan kombineras med bidrag till reparation, besiktning
och underhåll.

Du får ett skriftligt beslut
När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. I beslutet står om du får bidrag eller
inte, vilka åtgärder du får bidrag för och hur stort bidraget är. Om beslutet är ett avslag betyder det att du fått nej på din ansökan.
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten inom tre
veckor.
Utbetalning av bidrag
Om du fått ett bifall, det vill säga ja på din ansökan, kan du få ditt bidrag insatt på din
bank om du lämnar dina kontouppgifter till oss. Det kan dröja 1–2 veckor innan pengarna finns på ditt konto.
Vem ansvarar för att utföra reparation, besiktning och underhåll
Du har själv ansvar för att kontakta entreprenör/firma för att få reparationen/
servicen eller besiktningen utförd. Konsumenttjänstlagen gäller utförda anpassningar då det är i ditt hem som anpassningen utförs.
Du kan läsa mer om reparationsbidraget på kommunens hemsida och på Boverket
(se länkar nedan). Ansökan finns på kommunens hemsida.
borlange.se/bostadsanpassning
boverket.se/sv/babhandboken/

Reparationsbidraget finns reglerat i
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Detta kan du förvänta dig av oss


Du kan nå oss via servicecenter eller e-post under kontorstid och vi kontaktar
dig om du har lämnat ett meddelande.



Du får en bekräftelse när din ansökan har kommit in och är komplett/
fullständig.



Vi ger en rättssäker och objektiv hantering av ditt ärende med ett
positivt bemötande.



Vi vägleder dig under processen och svarar på dina frågor tills bidraget
har betalats ut.



Om du beviljas bidrag, betalar vi ut bidraget snarast efter att faktura inkommit
och anpassningen är godkänd av kommunen, så att du kan betala entreprenör
för anpassningarna i tid.

Så här når du oss:
Telefon: 0243-740 00 (servicecenter)
E-post: bostadsanpassningen@borlange.se

Besöksadress
Telefon
E-post
Webb

Röda vägen 50
0243-740 00
kommun@borlange.se
borlange.se/bostadsanpassning

