Information till dig som vill veta mer om

Bostadsanpassningsbidrag

VEM KAN FÅ BIDRAG
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning för anpassning av
dennes permanentbostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska
vara ändamålsenlig för den sökande och det ska finnas ett direkt samband mellan åtgärden och
funktionshindret. Anpassningsbehovet ska vara av långvarig eller bestående art. Bidrag lämnas
inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen.
Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i vissa särskilda boenden.
FÖR VAD KAN BIDRAG BEVILJAS
Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till en
bostad. I huvudsak ska det handla om anpassningar som möjliggör primära funktioner som att ta
sig fram till entrén, förflytta sig in och ut ur bostaden samt i bostaden, klara den personliga
hygienen, kunna laga mat, äta och vila/sova samt tvätta och torka tvätt maskinellt.
Bidrag kan till exempel beviljas för anpassningsåtgärder i form av:
 Breddning av dörrar
 Borttagning av trösklar
 Uppsättning av stödhandtag och räcken
 Ändring eller anpassning av badrumsutrustning
 Specialanpassning i kök
 Installation av hiss inomhus eller utomhus
 Ramp till entré
 Installation av automatisk dörröppnare
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Bidrag kan även i vissa fall lämnas för reparation av teknisk anordning som har installerats med
stöd av bostadsanpassningsbidrag. För anordning av tekniskt slag kan även bidrag lämnas för
besiktning och annat underhåll än reparation.
Åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av fastigheten eller utgöra normalt
bostadsunderhåll för att bidrag ska kunna beviljas.
HUR STORT BIDRAG BEVILJAS
Bostadsanpassningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Vid
mer kostnadskrävande åtgärder bör man infordra anbud. Bidrag lämnas inte för eget arbete. Om
sökanden eller någon i hans hushåll själv vill utföra åtgärderna lämnas bidrag endast för
materialkostnaden.
ANSÖKAN
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, men kan även skickas via kommunens
handläggare. Ofta har även arbetsterapeut ansökningsblankett. Kommunens fastighetsenhet tar
emot ansökan, adress finns på ansökningsblanketten.
Med ansökan behöver ett intyg från arbetsterapeut, läkare, distriktssköterska eller någon annan
sakkunnig bifogas. Om den som söker inte är ensam ägare till sin bostad behövs
fastighetsägares/bostadsrättsförenings skriftliga medgivande till att anpassningsåtgärderna får
utföras inhämtas. Det ska även innefatta vad som händer när den sökande flyttar så att denne inte
blir återställningsskyldig. Om sökande bor tillsammans med maka/make, sambo eller barn och
dessa står med på hyreskontrakt/bostadsrättskontrakt (=nyttjanderättshavare) måste eventuella
nyttjanderättshavares skriftliga medgivande inhämtas till att anpassningsåtgärderna får utföras.
Medgivande-blanketter finns på kommunens hemsida eller kan skickas av handläggare.
UTBETALNING
Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt och godkänt. Bidraget betalas ut till den som sökt det eller
till den som anlitats för att utföra anpassningen i bostaden.
INFORMATION
Kontakt kan tas med kommunen redan när anpassning av bostaden börja planeras eller flytt till en
ny är aktuell. Kommunens handläggare kan ge mer information om bostadsanpassningsbidraget
per telefon.
Handläggare 0521- 72 25 19
Handläggare 0521- 72 25 29
Kommunen beslutar om bidraget enligt gällande lagstiftning. Bidraget regleras av lagen
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
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