Information om bidrag till bostadsanpassning.
Vad är bostadsanpassningsbidrag?
Bostadsanpassningsbidrag kan sökas av de som har någon funktionsnedsättning för att
anpassa sin permanenta bostad så att den fungerar väl och ger möjlighet till ett så självständigt
liv som möjligt. Bidrag lämnas till skälig kostnad för nödvändiga åtgärder, i och i anslutning
till bostaden. Det är kommunen som beslutar om bidraget enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag.
Vem kan få bidrag?
Bidrag lämnas till enskild person med varaktig funktiosnedsättning som äger en bostad för
permanent bruk eller som har en hyres- eller bostadsrättslägenhet. För hyres- och
bostadsrättslägenheter gäller bifogad länk från Boverket.
http://www.boverket.se/sv/bab-handboken/Ombostadsanpassning/bostadsanpassningsbidrag/om-du-bor-i-bostadsratt/
samt för dig som bor i hyresrätt finns denna länk. http://www.boverket.se/sv/babhandboken/Om-bostadsanpassning/bostadsanpassningsbidrag/om-du-bor-i-hyresratt/ se även
längst ner för förtydligande.
Vad ges bidraget till?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner i
och i anslutning till den bostad som du är folkbokförd på. Med fasta funktioner avses sådant
som man normalt inte tar med sig vid en flytt. Bidraget ska användas till sådant som
underlättar den funktionsnedsattes dagliga liv i hemmet. Bidraget är inte till för renoveringar
utan det är ett eget ansvar som fastighetsägaren själv ska stå för. Bidraget betalas ut till den
enskilda som fått bidrag beviljat.
Ansökan
Ansökan ska fyllas i fullständigt och sändas till handläggare med ett bifogat intyg från
arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om de åtgärder bidrag söks för. Till ansökan kan
det bifogas anbud/kostnadsberäkningar. Ni som sökande är själva ansvariga för att ta in
offerter på anpassning och beställa arbetet när ni fått besked om bidrag. Ni är fri att använda
vilken hantverkare ni anser lämplig bara denna innehar F-skattesedel.
Beslut
Även om det är intygat att åtgärderna är nödvändiga är det kommunen som prövar om du har
rätt till bidrag. Om man inte är nöjd med beslutet kan detta överklagas till förvaltningsrätten.
Bidraget betalas ut efter det att anpassningsåtgärderna är färdigställda till den som beviljats
bidraget.
Kontakt
Handläggare: Veronika Wirén, tfn 0738-560553
Adress: BRO Verksamheten, Lillgatan 1 B, 274 35 Skurup

Tillägg till dig som bor i hyresrättslägenhet.
Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din
rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att
genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i
anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Det är
därför viktigt att du som bor i en hyresrätt och söker bostadsanpassningsbidrag
frågar din hyresvärd om du behöver ett skriftligt medgivande innan du genomför
en anpassningsåtgärd.

Tillägg till dig som bor i bostadsrättslägenhet.
Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din
rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att
genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i
anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Som
boende i en bostadsrätt behöver du som regel ett skriftligt medgivande från
styrelsen i föreningen för att kunna genomföra anpassningsåtgärder.
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