Timrå Kommun
Miljö & Byggkontoret

Skickas till:
Timrå kommun
Miljö- och byggkontoret
861 82 Timrå

Ansökan om bidrag för reparation,
service eller besiktning.
SFS 2018:222, § 11

Personuppgifter
Sökandes för- och efternamn

Personnummer

Adress där bidrag söks

Telefon

Postnummer och postort

E- postadress

Sökande som är minderårig
För och efternamn vårdnadshavare 1.

Telefon:

För och efternamn vårdnadshavare 2.

Telefon:

Postnummer och postort

E-postadress:

Bidrag söks för:
Reparation av (fyll i vad du ansöker om reparationsbidrag för)

Service av hiss ☐

Besiktning av hiss ☐

Om bidrag beviljas vill jag att detta överförs till konto:
Bankens namn:

Clearing nummer

Datum

Kontonummer

Namnteckning

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Timrå kommun behandlar personuppgifterna enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på www.timra.se/gdpr
Förenklad delgivning kan komma att användas i ditt ärende. Läs mer om förenklad delgivning på www.timra.se
Senast uppdaterad 2020-03-30

Information om bidrag för reparation, service och besiktning.
Bidrag kan lämnas för att reparera anordningar och inredningar som är av
tekniskt slag, dvs. anordningar/inredning som anses vara så komplicerade att
underhåll och reparationer behöver skötas i en särskild ordning.
Bidrag kan också lämnas för service och besiktning av hiss och lyftanordning.
Reparationsbidrag kan också lämnas om anordningen/inredningen har utsatts
för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.
Bidrag kan inte beviljas om
 orsaken beror på skadegörelse eller oaktsamhet
 om åtgärden inte är nödvändig, dvs. förhållhållanden har ändrats
 där orsaken beror på bristande underhåll av miljön såsom otillräcklig
snöskottning.
Vid reparation, besiktning eller service
Du ska själv
-

Beställa åtgärd hos entreprenören
Du kan ansöka om bidrag för kostnaden på denna blankett.
Bifoga en kopia på fakturan tillsamman med ansökan.
Om du beviljas bidrag så sätts pengarna in på det konto du uppgett på
blanketten.
- Betala fakturan från entreprenören.
Ta gärna kontakt med bostadsanpassningshandläggare om du har frågor.
Telefon: 060 – 16 33 84

