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Avtal om övertagande av bostadsanpassningsbidrag

Datum _____________
Skickas till:
E-post: bygglov@gavle.se
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Bygglov
801 84 Gävle

Har du frågor?
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Bygglov
Telefon 026-17 80 00
bygglov@gavle.se
Ansvarig myndighet är Samhällsbyggnadsnämnden.

Ägare till flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassningsbidrag från en bidragstagare
för åtgärder i anslutning till bostaden enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Förutsättningen är att det finns en skriftlig överenskommelse om det.
Syftet med övertagande är att ägaren tar på sig ansvaret för att de beviljade anpassningsåtgärderna
utförs. Ägaren får då rätt till det beviljade bidragsbeloppet.

Bidragstagaren
För- och efternamn

Personnummer

För- och efternamn (vårdnadshavare 1, när sökanden är minderårig)

Personnummer (vårdhavare 1)

För- och efternamn (vårdnadshavare 2, när sökanden är minderårig)

Personnummer (vårdhavare 2)

Adress där anpassningen ska utföras

Fastighet

Postort

Postnummer

Ägare av flerbostadshuset
Fastighetsägare

Kontaktperson

Telefonnummer (kontaktperson)

E-postadress (kontaktperson)

Anpassningsåtgärder
Ange aktuella anpassningsåtgärder som ska övertas (specificera varje åtgärd om det är flera)

Beviljat bidragsbelopp
Ange beviljat bidragsbelopp för den anpassningsåtgärd som ska övertas (specificera beloppen om det är flera)

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

Sid 2 (2)

Villkor
Bidragstagaren medger med sin underskrift att rätten till det bostadsanpassningsbidrag som
beviljats av Gävle kommun övertas av ägare av flerbostadshuset som i sin tur åtar sig att utan
onödigt dröjsmål utföra de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag har beviljats.
Ägare av flerbostadshuset har ingen rätt till ytterligare ersättning för utförda åtgärder utöver
beviljat bidragsbelopp.
När åtgärderna har utförts redovisar ägare av flerbostadshuset kostnaden genom att sända in
en kopia på fakturan för utfört arbete och en kopia på avtal om övertagande till Gävle kommun
som sedan administrerar utbetalningen av bidraget.
Ägare av flerbostadshuset äger all rätt till de åtgärder som genom detta avtal har utförts och
som helt eller delvis finansierats med bostadsanpassningsbidrag från kommunen samt ansvarar
för skötsel och underhåll. Något reparationsbidrag från Gävle kommun för dessa åtgärder kan
inte lämnas.

Bidragstagarens underskrift
Datum

Namnteckning

Ombud/god man/förvaltarens namnteckning

Namnteckning vårdnadshavare 1

Namnteckning vårdnadshavare 2

Om ombud eller god man/förvaltare skriver under måste en fullmakt eller ett förordnande bifogas.

Ägare av flerbostadshusets underskrift
Datum

Namnteckning

Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Skriv ut

