Information till dig som vill ansöka om

Bostadsanpassningsbidrag

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN HJÄLPMEDEL OCH BOSTADSANPASSNING
Hjälpmedel är en personligt utprovad utrustning som under-lättar för dig i vardagen. Hjälpmedel
tillhör inte bostaden. Det kan till exempel vara rollator, toalettstolsförhöjning, badbräda och
liknande.
Bostadsanpassning är en fast installation som utgör en del av bostaden och ska normalt inte tas
med från bostaden när man flyttar. Exempel på bostadsanpassningsåtgärder kan vara borttagning
av trösklar, montering av stödhandtag, breddning av dörrar, borttagning av badkar och
iordningsställande av dusch.
VEM KAN FÅ BIDRAG
Enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller innehar bostaden med hyres- eller
bostadsrätt. Bostadsanpassningsbidrag kan sökas till sådant som gör att ni kan förflytta er in och ut
ur bostaden samt sköta hygien, laga mat, äta och sova.
Åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av fastigheten eller utgöra normalt
bostadsunderhåll. Förutsättning är att den måste var nödvändigt för att bostaden skall vara
ändamålsenlig för dig.
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HUR MYCKET FÅR JAG I BIDRAG
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.
Man kan naturligtvis få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det ska
alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret.
ANSÖKAN
Kommunens fastighetsenhet har ansökningsblanketter och tar emot ansökan. Där får du också
information om andra handlingar, t ex ritningar som ibland måste lämnas in tillsammans med
ansökan.
Ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller distriktssköterska eller någon annan sakkunnig är
nödvändigt. Vid omfattande åtgärder skall intyget kompletteras med ett så kallat åtgärdsprogram
med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program bör göras i samarbete med en
arbetsterapeut.
UTBETALNING
Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt och betalas ut till den som sökt bidraget eller anlitats för
att utföra anpassningen i hemmet.
EXEMPEL PÅ HUR BOSTADEN KAN ANPASSAS











Bredare dörrar
Borttagning av trösklar
Stödhandtag och räcken
Ändring eller anpassning av badrumsutrustning
Termostatblandare/kran med specialvred
Specialanpassning i kök
Hiss inom eller utomhus
Ramp till entré
Automatisk dörr/garageport öppnare
Permobilgarage

INFORMATION
Ta kontakt med kommunen redan när du börja planera anpassningen av bostaden eller skall flytta
till en ny.
Kommunens handläggare kan ge information om bostadsanpassningsbidraget på telefon.
Handläggare 0521- 72 25 19
Handläggare 0521- 72 25 25
Kommunen beslutar om bidraget enligt gällande lagstiftning.
Bidraget regleras av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.
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