Intyg för spisvakt
Vid ansökan om Bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 2018:222
Observera att intyget bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag

1. Personuppgifter (gäller den intyget avser)

Läs alltid anvisningarna innan du fyller i blanketten

För- och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefonnummer dagtid eller andra kontaktvägar

2. Kontaktperson (måste alltid anges)
För- och efternamn

Telefon dagtid

Mobiltelefon

E-postadress

Relation (till den som intyget avser)

3. Bakgrund
Vilken eller vilka funktionsnedsättningar har den sökande?
Demens

Åldersglömska

Stroke

Psykisk funktionsnedsättning

Annat:

Omfattning på användandet
Använder spis dagligen

Använder spis ibland

Använder aldrig spisen

4. Bedömning (se anvisningar)
Motivera och styrk varför den sökande är i behov av en spisvakt

5. Intygsgivare
Arbetsplats

Arbetstitel

Adress

Telefonnummer (direkt)/mobilnummer

Postnummer och ort

E-postadress

BL 09(01) Intyg för spisvakt

Arbetsterapeut

Läkare

Annan:

Ovanstående uppgifter intygas på tjänsteansvar
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Dina personuppgifter behandlas och skyddas av plan- och byggnadsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR).
Ändamålet med insamling och behandling är handläggning av plan- och byggnadsnämndens ärenden och den rättsliga grunden är
myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med lagen om bostadsanpassningsbidrag, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.
Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns
hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr.

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

Om blanketten - Intyg för spisvakt
För att underlätta handläggningen av ansökningar om spisvakt har bostadsanpassningen tagit
fram en separat blankett att användas för sakkunniga som ska intyga behovet av spisvakt. Det
är krav på att bifoga ett intyg från en sakkunnig vid ansökan om spisvakt, men att använda
blanketten är valfritt.
Observera att det alltid måste skickas in en ansökan om bostadsanpassningsbidrag oavsett om
blanketten – Intyg för spisvakt används eller inte.

Så här fyller du i blanketten – Intyg för spisvakt
1. Personuppgifter
Personuppgifter avser den intyget gäller
för.
2. Kontaktperson
Kontaktpersonens uppgifter skall alltid
fyllas i då den ska medverka vid
installationen av spisvakten.
3. Bakgrund
Här fyller du i vilken eller vilka
funktionsnedsättningar den sökande har
som är kopplade till behovet av spisvakt.
Det måste finnas en klar koppling mellan
funktionsnedsättningen och behovet av
spisvakt.

4. Bedömning
Som intygsgivare är det du som på ditt
tjänsteansvar ska bedöma hur angeläget det
är att den sökta åtgärden utförs. Ange
därför orsaken till att spisen är en fara och
motivera (ta ställning) varför du styrker
eller inte styrker behovet av anpassningen.
5. Intygsgivare
Här fyller du som intygsgivare i arbetstitel
och kontaktuppgifter. Tänk på att
handläggaren kan komma att behöva
kontakta dig för ett förtydligande. Var
därför noga med att ange
telefonnummer och/eller e-postadress. I
och med din underskrift intygar du
lämnade uppgifter på ditt tjänsteansvar.

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.

Postadress: 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

