
Bostadsanpassningsbidrag
Information om

Vill du veta mer?

Kommunens handläggare: 0528-56 71 69

Arbetsterapeuter  
(om du har kontakt med kommunens hemsjukvård):  
0531-52 65 72, 0531-52 65 94, 0531-52 65 74, 0531-52 65 73

Närhälsans arbetsterapeut: 010-44 16 346

Mer information hittar du på webben:

www.bengtsfors.se

www.boverket.se

www.notisum.se

Box 14 666 21 Bengtsfors 
Besöksadress Majbergsvägen 1 Bengtsfors  
Telefon 0531-52 60 00 • Fax 0531-124 52

kommun@bengtsfors.se Foto: Niklas Eriksson



Så söker du bidrag
Du söker bostadsanpassningsbidrag hos kommunens hand-
läggare. Tillsammans med ansökan ska du lämna ett intyg 
från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker din 
funktionsnedsättning.

När vi fått din ansökan gör vi ett hembesök. Offerter för 
åtgärder tas in och vi gör sedan en bedömning och prövar 
ärendet i förhållandet till lagen om bostadsanpassningsbi-
drag (2018:222). Därefter fattar vi ett beslut. Om din ansö-
kan blir beviljad kan bostadsanpassningen påbörjas.

Om du får avslag på din ansökan har du möjlighet att över-
klaga beslutet hos Förvaltningsrätten.

Eftersom det är ett bidrag du söker är det du som ingår 
avtal med hantverkaren. Vid tillfällen där du inte själv kan 
anlita hantverkare kan vi hjälpa dig. Vi behöver då en full-
makt.

När åtgärden är slutförd betalas bidraget ut till dig och du 
betalar hantverkaren.

Jag söker  
bostadsanpassnings-

bidrag.

Jag skriver 
intyg.

Jag äger fastighe-
ten. Jag säker ok!

Jag beslutar 
enligt lag.

Jag beställer 
jobbet.

Jag utför 
jobbet.

Jag betalar ut 
bidraget.

Sökande Sökande

     Sakkunnig Fastighetsägare

Handläggare Handläggare

    Entreprenör

Förvaltningsrätten

Avslag Beviljas

Bostadsanpassningsbidrag
Du som, på grund av en funktionsnedsättning, har behov av 
att anpassa din bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag. 
Du kan även söka bidrag för åtgärder i samband med reha-
bilitering, funktionsträning och sjukvård. 

Bidrag beviljas för fasta funktioner som är nödvändiga för 
att din permanenta bostad ska vara ändamålsenlig för dig. 
Bostadsanpassningar kan till exempel vara att ta bort trösk-
lar, byta badkar mot dusch eller ordna en ramp vid entrén.

För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna lösas 
på ett enklare sätt, exempelvis genom olika hjälpmedel. 

Vid byte av bostad lämnas bidrag om den valda bostaden 
inte uppenbart är olämplig med hänsyn till din funktions-
nedsättning.

Bidrag lämnas inte för att åtgära brister i fastigheten såsom 
fukt -och mögelskador, tekniska brister och eftersatt under-
håll.

Bostadsanpassningsbidrag regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag 
(2018:222).

Om du inte själv äger din bostad
Om du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag 
inte själv äger din bostad behöver du ha fastig-
hetsägarens/nyttjanderättsinnehavarens med-
givande för att få lov att utföra sökta åtgärder.

Fastighetsägaren/nyttjanderättsinnehavaren be-
höver också medge att inte kräva ersättning av dig 
för att återställa anpassningen.


