Ansökan om Återställningsbidrag

Sida 1 av 2

Datum

Diarienummer

Handlingarna ska skickas till:

Vid frågor kontakta handläggare
Telefon 0528-56 71 69

Färgelanda kommun
Sektor Samhällsutveckling, Bostadsanpassning
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Sökande fastighetsägare

Namn:

Utdelningsadress (gata, box etc.):

Telefon bostad (även riktnummer):

Postnummer och postort:

Mobil nr:

Kontaktperson (om annan än sökande):

Telefon nr:

Bostad som återställning avser
Fastighetsbeteckning:

Lägenhets nr:

Adress:

Postnummer och postort:

Hustyp

Flerbostadshus

Utrymme

Småhus
Trapphus/allmänna
utrymmen

Upplåtelseform

Hyresrätt

Lägenhet

Bostadsrätt

Äganderätt

Tomtmark

Återställning avser följande åtgärder

Sökandes medgivande och underskrift
Jag medger att mina personuppgifter samt övriga nödvändiga uppgifter för handläggning av mitt ärende kommer att registreras i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR
Ort och datum

Titel (t.ex. ordförande)

Namnteckning

Namnförtydligande

Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Telefon

Timmervägen 12

0528-56 70 00 vx

Kommunens e-postadress

Org.nr 212000-1421
www.fargelanda.se

kommun@fargelanda.se

Ansökan om Återställningsbidrag

Sida 2 av 2

Datum

Diarienummer

Handlingarna ska skickas till:

Färgelanda kommun
Sektor Samhällsutveckling, Bostadsanpassning
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Vid frågor kontakta handläggare
Telefon 0528-56 71 69

Återställningsbidrag lämnas enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
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 bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och
2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden
är till nackdel för andra boende.
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.

20 § Kontantbidrag betalas ut sedan de åtgärder som bidraget avser har utförts och kostnaderna har redovisats.

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras.
Den personuppgiftsansvariga är Kommunstyrelsen. Ändamålet med behandlingen är att fatta beslut
om återställningsbidrag till enskild. Grunden till behandlingen är myndighetsutövning. Uppgifterna
kommer att lagras 10 år efter beslut och därefter gallras. Du har rätt till registerutdrag, att få
uppgifterna raderade och till rättningar. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgift till Dataskyddsombud i respektive kommun:
Bengtsfors - Camilla Magnusson: 0531-52 60 10, camilla.magnusson@bengtsfors.se
Dals-Ed
- Christian Nilsson: 0534-190 54, christian.nilsson@dalsed.se
Färgelanda - Henrik Röste: 0766-35 27 56, henrik.roste@fargelanda.se

Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Telefon

Timmervägen 12

0528-56 70 00 vx

Kommunens e-postadress

Org.nr 212000-1421
www.fargelanda.se

kommun@fargelanda.se

