Bostadsanpassningsbidrag
Vad är bostadsanpassningsbidrag
Avsikten med bostadsanpassningsbidraget är att – genom att
individuellt anpassa bostäder - göra det möjligt för funktionsnedsatta personer att bo kvar i sin bostad och leva ett så normalt
och självständigt liv som möjligt.
Kommunen beslutar om bidrag i enlighet med lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m., SFS 2018:222. Bidrag utgår med skäligt
belopp och är ej inkomstprövat.
Förutsättning för att få bidrag
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som har bestående funktionsnedsättning och därför behöver ändra något i eller i anslutning till sin permanenta
bostad (ej fritidshus). Man kan söka bidraget antingen man äger sin bostad, är
bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst.
Medgivande krävs från samtliga ägare och i förekommande fall, nyttjanderättshavare,
att anpassningsåtgärderna får vidtas. (Gäller då annan än sökanden helt eller delvis
äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt).
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara
ändamålsenlig som bostad för den funktionsnedsatte och är till för att underlätta det
dagliga livet i hemmet, t ex att förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen,
laga mat och äta samt ta sig in i och ut ur bostaden. Nödvändigheten styrks med
intyg från i första hand arbetsterapeut, i andra fall av läkare eller annan sakkunnig.
Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för åtgärder som behöver vidtas redan av
andra orsaker än funktionshindret, t.ex. normalt underhåll, bristande standard eller
annat byggnadstekniskt skäl.
Möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag när man köper eller byter bostad är
begränsad. Tanken är att man skall välja en bostad som är lämplig utifrån
funktionsnedsättningen och som inte kräver någon mer omfattande anpassning.

Vilka åtgärder kan man få bidrag till?
Bidrag lämnas endast till åtgärder avseende bostadens fasta funktioner. Bidrag
lämnas ej för lösa inventarier. Som lös inventarie räknas här även tvättmaskin,
diskmaskin eller annan maskinell utrustning.
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Några exempel på åtgärder vid bostadsanpassning:
 Ta bort trösklar, bredda dörrar
 Ersätta badkar med duschplats
 Installera spisvakt
 Räcken och ledstänger
 Ramp eller hiss
Hissar, ramper, spisvakter m.m. kan i vissa fall återlämnas till kommunen när de inte
längre behövs. Kommunen kan återta dessa om de är möjliga att återanvända.

Hur gör jag för att få bidrag? - Vart vänder jag mig?
Ta kontakt med någon av kommunens arbetsterapeuter som gör hembesök för att se
hur bostaden fungerar för den funktionsnedsatte och för att bedöma anpassningsbehovet. Om så erfordras utfärdas ett intyg/anpassningsförslag.
Ansökan om bidrag, samt intyg som styrker behovet av den sökta åtgärden, lämnas
till Askersunds kommun, Socialförvaltningen, Box 28, 696 21 Askersund.
När det gäller mera omfattande åtgärder behövs ibland även beskrivning och ritning
som bifogas ansökan.
Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag är det sökanden själv som tar in
offert, beställer ev beviljad åtgärd samt med erhållet bidrag betalar fakturan till
anlitad entreprenör då anpassningen är klar. Sökanden kan, genom att ge
kommunens handläggare fullmakt, få hjälp med detta.
Konsumentköplagen gäller och i lagens mening är det alltid sökanden som är
beställare av en bostadsanpassningsåtgärd.

Information
För att få ansökningsblankett och/eller mer upplysning om bidragsbestämmelser,
kontakta:
 Handläggare Katarina Karlsson, tel. 0583-811 02
e-post katarina.karlsson@askersund.se
För att kontakta någon av kommunens arbetsterapeuter:

 Kommunens växel, tel nr 0583- 810 00
Övrigt
 Tillsynsmyndighet för bostadsanpassningsverksamheten är Boverket.
Information om bidraget finns även på Boverkets hemsida www.boverket.se
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