Vård- och omsorgsförvaltningen

Så här fyller du i ansökningsblanketten för reparationsbidrag
Information:
Du som har fått bostadsanpassning av Lunds kommun kan ansöka om
reparationsbidrag:
• för tekniskt avancerad utrustning
• om anpassningen har utsatts för onormalt slitage på̊ grund av din
funktionsnedsättning.

Om anordningen behöver bytas ut eller om reparationskostnaden är stor, kontakta din
handläggare innan du beställer arbetet.
Innan du ansöker om reparationsbidrag, kontrollera
• om reparationen omfattas av garantin
• ditt försäkringsskydd

Fyll i ansökningsblanketten så komplett som möjligt.

1. Sökandes personuppgifter
Den som är sökande är samma person som är i behov av reparationen. Adressen är till
bostaden som redan är anpassad.
2. Uppgifter till annan än sökande
Om du har någon annan som företräder dig ska den fylla i sina uppgifter här.

Fyll i ett av de fyra alternativen om annan person ska kontaktas under handläggningen:
Vårdnadshavare är oftast samma person som är förälder. Du är vårdnadshavare fram
till den dag barnet fyller 18 år. Som vårdnadshavare har du både rätt och skyldighet att
bestämma om saker som handlar om barnet. Barnet ska vara delaktig i besluten utifrån
ålder och mognad.
Biträde hjälper dig i kontakten med handläggaren, men har inte fullmakt att vidta
rättshandlingar. Brev i ärendet skickas till den sökande.
Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för dig. All kontakt
under handläggningen sker med ditt ombud. Fullmakten från dig ska skickas med
ansökan.
God man eller förvaltare företräder dig och för din talan. All kontakt under
handläggningen sker med din företrädare. Registerutdrag om ställföreträdarskap ska
skickas med ansökan.

3. Bidrag söks för
Skriv vilka åtgärder du söker bidrag för. Skriv hur felet uppstod.
Ansökan är inte komplett ifylld om du endast hänvisar till kostnadsförslag eller faktura.

4. Kostnadsförslag
Fyll i om du själv kan hämta in kostnadsförslag eller om du kan få hjälp av en annan
person. Om du behöver hjälp av handläggare, bifoga separat fullmakt. Se bilaga 1.
På kostnadsförslaget eller fakturan ska det stå en beskrivning av felet.

5. Underskrift
Ansökan ska alltid skrivas under av den som söker, alla vårdnadshavare eller personen
med fullmakt som företräder dig.

