Åtgärdsförslag för spisvakt
Vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 1992:1572

Observera att åtgärdsförslaget bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag
1. Personuppgifter (gäller den åtgärdsförslaget avser)

Läs alltid anvisningarna innan du fyller i blanketten

För- och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefonnummer dagtid eller andra kontaktvägar

2. Kontaktperson
För- och efternamn

Telefon dagtid

Mobiltelefon

E-postadress

Relation (till den som intyget avser)

3. Spisvaktsinställningar
Funktion
Indikeringsljud

Indikeringslampa

Varningssignal

Spislås/barnlås

4. Typ av spis
Funktion
Fristående spis med ugn

Inbyggnadshäll i bänkskiva

Stickkontakt

Fast ansluten

Induktionshäll

Glashäll

5. Uppgiftslämnare
Arbetsplats

Arbetstitel

Adress

Telefonnummer (direkt)/mobilnummer

Postnummer och ort

E-postadress

Arbetsterapeut

Läkare

Annan:

BL 10(01) Åtgärdsförslag för spisvakt Rev 180205

Ovanstående uppgifter intygas på tjänsteansvar
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

När du ansöker om bostadsanpassningsbidrag samtycker du till att enheten för bostadsanpassningsbidrag behandlar dina uppgifter enligt
Personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Enligt PUL har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som
behandlas. Uppgifterna kommer att användas vid behandling av din ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, enheten för bostadsanpassningsbidrag, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: bostadsanpassning@uppsala.se
www.uppsala.se

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Åtgärdsförslag för spisvakt
För att underlätta handläggningen av ansökningar om spisvakt har Bostadsanpassningen tagit
fram en separat blankett för åtgärdsförslag för inställningar på spisvakten att användas av sakkunniga.

Så här fyller du i blanketten – Åtgärdsförslag för spisvakt
1. Personuppgifter
Personuppgifter avser den åtgärdsförslaget gäller för.
2. Kontaktperson
Kontaktpersonens uppgifter skall alltid fyllas i då den ska medverka vid installationen av
spisvakten.
3. Spisvaktsinställningar
Funktion:
Här markerar du vilka funktioner på spisvakten du bedömer nödvändiga.
Indikeringsljud är en ljudsignal för synskadade som talar om att spisen är påslagen.
Indikeringslampan gör det möjligt att visa spisens status, om den är på- eller avslagen eller
om det är för varmt.
Varningssignalen varnar för överhettning eller brand innan strömmen bryts.
Spislås/barnlås innebär att spisen i normalläget är helt låst och kan endast användas om
magnetnyckeln är på plats.
4. Typ av spis
Här markerar du spisens olika egenskaper.
5. Uppgiftslämnare
Här fyller du som uppgiftslämnare i arbetstitel och kontaktuppgifter. Tänk på att
handläggaren eller installatören kan komma att behöva kontakta dig för ett förtydligande.
Var därför noga med att ange telefonnummer och/eller e-postadress.
Vad är en spisvakt
Spisvakten har som funktion att stänga av spisen och/eller påkalla uppmärksamhet från
omgivningen vid fara, exempelvis om spisen lämnas påslagen med en kastrull med mat för
länge. Den har både timer och värmevakt vilket innebär att spisen stängs av efter en viss tid
eller vid för hög temperatur.
En spisvakt kan inte användas för att till exempel skydda kaffekokaren eller mikrovågsugnen.
Till dessa får istället en vanlig timer användas, vilket räknas som en lös inventarie och är
därför inte bidragsberättigad.
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