
 

   

  
 
 

  
Skicka blanketten till 

 
Skara kommun 
Byggenheten 
Södra Kyrkogatan 2 
532 88 SKARA 
 

   

1. Personuppgifter för den som fått anpassningen  
Sökandes namn   Personnummer/Organisationsnummer   

Adress   Telefon dagtid   

Postnummer och ort   Mobiltelefon   

Fastighetsbeteckning Lägenhetsnummer 

Typ av fastighet   Upplåtelseform     

 Flerbostadshus   Småhus   Hyresrätt   Bostadsrätt   Äganderätt   

  
 

2. Kontaktperson (om annan än sökanden)  
För- och efternamn   Telefon dagtid   Mobiltelefon   

  
 

3. Reparationsåtgärder som behöver göras 

Ange vad som ska repareras och förväntade kostnader 

  
  
  
  
  
  
  

  

    

    

 4. Vilka bilagor skickar du med?  

 Offert eller kostnadsberäkning     Ritningar   Annat:  

  

ANSÖKAN OM  1 (2) 

Reparationsbidrag 
Enligt SFS (2018:222) 
 

  

Byggenheten 



 

 

      2(2) 

5. Underskrift 

Namnteckning   Datum   

Namnförtydligande   Titel (t ex. förvaltare, ordförande)   

Alla här lämnade uppgifter kommer att bearbetas och lagras på elektronisk väg i kommunens datasystem under beaktande EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR) 

   
Upplysningar  

Under vissa förutsättningar kan reparationsbidrag lämnas till ägare av en bostadsanpassning.  
Enligt 11 § Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för att reparera sådan anordning eller 
inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre 
bestämmelser om 
1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag och att åtgärden kräver en speciell certifiering för att få utföra 
reparationen, eller 
2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. 
 
I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag som kräver särskild certifiering lämnas bidrag även för 
besiktning och annat underhåll än reparation. 
 
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. 
Information: 

 Det är ägaren till bostadsanpassningen som söker bidraget för reparationen. 

 Du kan söka reparationsbidrag för anpassningar gjorda i egnahem, hyresbostäder, bostadsrätter eller 

allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel trappuppgång och entré. Du kan inte få 

reparationsbidrag för åtgärder som betraktas som eget underhåll, normalt slitage eller till åtgärder som 

inte behöver certifierad sakkunnig. 

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få reparationsbidrag: 

 Den som fått bidrag till anpassningen bor kvar. 

 Reparationen avser anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt 
denna lag.  

 

Reparationsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. 

 

 


