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Enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Sänds till:
Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Bostadsanpassning
501 80 BORÅS

Fylls i av bostadsanpassningsenheten
Fastighetsbeteckning

Diarienummer

Datum

Handlingar som ska inlämnas till kommunen:
- Ansökan om återställningsbidrag, blankett

1. Uppgifter om fastighetsägaren
Fastighetsägare/bostadsrättsförening

Organisationsnummer - Personnummer

För- och efternamn på kontaktperson

Telefon

Postadress

Mobiltelefon

Postnummer

E-postadress

Postort

2. Återställningsadress
Gatuadress

Lägenhetsnummer - ange er beteckning och
lantmäteriets standard

Typ av fastighet
Flerbostadshus

Småhus

Upplåtelseform
Hyresrätt

Bostadsrätt

Ägarlägenhet

Återställningen gäller följande utrymmen
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Bostadslägenhet

Trapphus eller allmänna utrymmen

Tomtmark

Anpassningen är till nackdel för andra boende
Ja

Nej

Beskriv de nackdelar anpassningen medför:

Kommunen har fått erbjudande om att anvisa annan hyresgäst till lägenheten.
Ja

Nej

3. Personuppgifter för den som fått anpassningen
För- och efternamn

Personnummer
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4. Anpassningsåtgärder som ska återställas
Ange vad som ska återställas:

5. Övriga upplysningar

6. Vilka bilagor skickar du med?
Offert eller kostnadsberäkningar
Ritningar
Annat:
7. Underskrift

Borås Stad: Ansökan om återställningsbidrag 210208 LA

Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Titel - t.ex. förvaltare, ordförande

Telefonnummer

På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Har du frågor eller synpunkter
kan du förutom personuppgiftsansvarig även kontakta våra dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen, dso@borasregionen.se. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten. Vård- och äldrenämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Om du har frågor, kontakta oss
via e-post aldreomsorg@boras.se eller via Borås Stads växel 033-35 70 00.

3 (3)

Så här fyller du i blanketten ”Ansökan om återställningsbidrag”
1. Uppgifter om fastighetsägaren
Ange vem som är fastighetsägare och sökande av återställningsbidraget. Om ansökan görs av person eller företag
som inte är ägare till bostaden kan kommunen komma att begära en fullmakt. Om sökande är ett förvaltningsbolag
som inte äger fastigheten kan bolaget stå som sökande förutsatt att fullmakt bifogas.
Ange alltid kontaktperson för frågor under handläggningen av ärendet.
2. Återställningsadress
Här fyller du i uppgifter om den adress som återställningen avser.
3. Personuppgifter för den som fått anpassningen
Ange namn och personummer på den hyresgäst eller bostadsrättshavare som fått anpassningen som nu ska
återställas.
4. Anpassningsåtgärder som ska återställas
Ange vad det är i bostaden eller i anslutning till bostaden som ska återställas.
5. Övriga upplysningar
Här kan du skriva sådant som du vill upplysa handläggaren om och som inte framgår på annat sätt i blanketten.
6. Vilka bilagor skickar du med?
Här anger du vilka bilagor du skickar med din ansökan. Vid ansökan om återställning kan kopia på offert/
kostnadsberäkning inklusive ritningar komma att begäras in.
7. Underskrift
Ansökan ska skrivs under av fastighetsägaren eller person som har rätt att företräda fastighetsägaren i frågor som
ärendet berör.

Utdrag ur Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Återställningsbidrag
12 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder
(återställningsbidrag) som har utförts.
1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut,
2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller
3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.
13 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
1. Återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpasssningsbidrag enligt denna lag
eller motsvarande äldre bestämmelser, och
2. Anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärder
är till nackdel för andra boende.
3. Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av
bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §
16 § Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll
enligt 11 § lämnas med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Har du frågor?
Ring oss på bostadsanpassningsenheten.
Telefonnummer 033-35 34 89
Besök gärna vår hemsida www.boras.se/bostadsanpassning

