Socialförvaltningen
Ansökan om återställningsbidrag för bostadsanpassning
(Kan endast sökas av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att ta bort anordningar
för funktionshindrade personer som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag)
Uppgifter om sökanden

Sökandens namn, fastighetsägare/bolag
Adress

Organisationsnummer /personnummer

Postnr

Postadress

Tel dagtid

Ombesörjer själv att återställningen blir utförd (bifogar kostnadsförslag)
Önskar att kommunen ombesörjer återställningen och omhändertagande av eventuellt
material
Sökta åtgärder
Återställningsbidrag söks för följande åtgärder som är monterade/installerade på följande platser.

Underskrift
Försäkrar på heder och samvete att de uppgifter om faktiska förhållanden som lämnats i denna ansökan och därtill
bifogade handlingar är sanningsenliga.

Datum och underskrift (sökanden/representant)
Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du fyllt i
blanketten och skickat in den till oss. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på vår
webbplats www.gnesta.se/gdpr.
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Återställningsbidrag bostadsanpassning

Socialförvaltningen

Uppgifter om byggnaden och bostadsanpassning
Hyresrätt i småhus

Hyreslägenhet i flerbostadshus

Bostadsrättslägenhet

Bostadsanpassningsbidrag har beviljats till:
Namn

Adress och lägenhet där bostadsanpassningen finns
Personen som har fått bostadsanpassningen har flyttat från adressen och lämnat
anläggningen/installationen kvar
Ägarens medgivande till återställning (i de fall bostadsanpassningen inte längre behövs på platsen och
ägaren eller dennes efterlevande godkänner att anpassningen tas bort)
Jag medger att föreningen/kommunen tar hand om anläggningen/installationen för
återanvändning eller bortforsling
Jag tar själv hand om anläggningen/installationen efter demontering

Datum och underskrift av person som fått bostadsanpassningen eller efterlevande till denne
Övriga upplysningar
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