Ansökan om service och reparation
Ansökan skickas till:
Kommunrehab
Box 307
682 27 Filipstad
Information gällande reparation av tekniskt avancerad utrustning
-t.ex. hiss, dörrautomatik, specialtoalett.
Den som beviljas bostadsanpassningsbidrag till tekniskt avancerad utrustning blir ägare till
den utrustning som de fått bidrag för. Med detta följer ett ansvar att bevara utrustningens
funktion enligt tillverkarens instruktioner. När anpassningen t.ex. en hiss, är installerad i ditt
hem är du ägare av den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.
Du som ägare har ansvar för att underhålla din utrustning kontinuerligt.
Bostadsanpassningsbidrag kan i vissa fall beviljas till service/reparation av tekniskt avancerad
utrustning som tex hissar, dörrautomatik, specialtoaletter. Möjlighet till bidrag bedöms utifrån
skadans orsak.
Bidrag kan inte ges om skadan beror på vanvård, onormalt användande, vandalisering eller att
serviceanvisningar inte har följts. Inte heller byte av batteri i handsändare, om nödstoppen är
intryckt på hissen eller om dörrautomatiken är avslagen. I sådana fall måste du själv (eller din
hemförsäkring) bekosta reparationen.
Vid omfattande reparationer eller helt utbyte av produkt, ska handläggare kontaktas innan
åtgärden utförs. Du anlitar den entreprenör med lämplig yrkeskompetens som kommunen har
anvisat dig och ansöker sedan om bostadsanpassningsbidrag enligt denna blankett.

Ansökan om service och reparation
Ansökan skickas till:
Kommunrehab
Box 307
682 27 Filipstad
Bidrag kan sökas för service och reparation av teknisk utrustning som har bekostats med
bostadsanpassningsbidrag.
Namn (sökande)

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

Namn (kontaktperson)

Telefonnummer

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Beskrivning av åtgärd

Namnteckning (sökande)

Datum

Namnförtydligande

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter De personuppgifter du lämnar oss behöver
vi för att handlägga din ansökan om service och reparation. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av
gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. Det är Socialnämnden
som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi
ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka
rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.filipstad.se.

