
   

 

Bostadsanpassning 
Bidrag för dig med bestående eller långvarig funktionsnedsättning  
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Vem kan få bidraget? 

Om du har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din bostad för att leva ett självstän-

digt liv kan du i vissa fall få bidrag för bostadsanpassning. Bidraget omfattar i princip alla typer av 

funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsätt-

ning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. 

Det finns flera villkor i lagen om bostadsanpassnings-

bidrag som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få 

bostadsanpassningsbidrag. 

Vad är bostadsanpassningsbidrag? 

Bostadsanpassningsbidrag a r ett kommunalt bidrag som go r det mo jligt fo r dig att leva ett sja lvsta n-

digt liv i eget boende trots besta ende eller la ngvarig funktionsnedsa ttning. 

Bidraget go r din bostad a ndama lsenlig fo r att du till exempel ska kunna 

• komma in och ut fra n din bostad 

• fo rflytta dig i din bostad 

• laga mat 

• klara din hygien 

• sova och vila. 

 

Ra tten till bostadsanpassningsbidrag regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).  
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Kommunen har serviceskyldighet 

Om du inte klarar av att fylla i anso kningsblanketter eller skicka fo rfra gan till entrepreno r kan en 

handla ggare hja lpa dig med: 

 

• Uppra ttande av anso kningshandlingar. 

• Ra dgivning och fo rslag till hur bostadsanpassning kan lo sas och utformas. 

• Ta in offerter.  

Hur ansöker du om bidraget? 

1. Skriv en anso kan pa  en sa rskild blankett. 

2. Kontakta ha lso– och sjukva rd fo r ett intyg. 

3. Ordna skriftligt godka nnande eller medgivande om det finns fler fastighetsa gare och/eller kon-

traktsinnehavare till bostaden. 

4. Kontakta entrepreno r och be om offert(er) fo r de a tga rder som du so ker bidrag fo r. 

5. Skicka din anso kan med bifogade handlingar till kommunen. 

Hitta våra blanketter och e-tjänster på  

https://etjanst.lindesberg.se 
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Anmälnings– och bygglovspliktiga åtgärder 

So ker du bidrag fo r en a tga rd som a ven a r anma lnings- eller bygglovspliktig a r det ditt ansvar att an-

so ka om lov, till exempel installation av hiss eller a ndring av ba rande konstruktion. Vid fra gor kon-

takta en bygglovshandla ggare pa  telefon 0581-817 74. 

 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag eller besta llning av a tga rd kan inte ske fo rra n du har fa tt lov att 
utfo ra a tga rden i bostaden. 
 
Byggherrekostnader kan i vissa fall inra knas i bidraget men endast fo r bidragsbera ttigade a tga rder.  

Handläggning 
Utredning pa bo rjas na r din anso kan kommer in till kommunen. Om anso kan inte a r fullsta ndig kan 

du beho va komplettera din anso kan med t.ex. ett intyg fra n ha lso- och sjukva rd. 

Handlar ditt a rende om anpassning av tro sklar inomhus kra vs inget intyg 

men fo r o vriga a tga rder kra vs det alltid ett intyg fra n sakkunnig. 

Kostnadsbera kning/offert kra vs alltid fo r sto rre a tga rder men fo r enklare 

a tga rder kan handla ggare ra kna ut kostnaden upp till en ska lig kostnad, 

det vill sa ga om det framkommer tydligt i anso kan om vilka a tga rder du 

anso ker om. 

Kommunen har utredningsansvar, det kan inneba ra ett hembeso k fo r att 

kommunen ska kunna bedo ma a tga rd, komma fram till en ska lig kostnad eller fo r att kunna go ra en 

bedo mning av bostadens skick. Ett hembeso k kan a ven vara ett tillfa lle fo r dig att sta lla fra gor. Hand-

la ggare kan a ven la ttare bedo ma vilka sto dinsatser du beho ver. 

Beslut 

Du kommer att fa  ett skriftligt beslut om bostadsanpassningsbidrag da r det framkommer om du be-

viljas bidrag eller inte.  Om det a r ett beslut om bifall kommer beslutet ange ett belopp upp till en 

ska lig kostnad samt fo r vilken a tga rd. 

Handlar beslutet om hel- eller delvis avslag fa r du fo rst en sa  kallad ”kommunicering”, det betyder att 

du har ra tt att la mna synpunkter skriftligt eller muntligt inom en tidsram pa  tre veckor ga llande ett 

fo rslag till beslut.  Ä ndras inte sta llningstagande fo redras fo rslag till beslut i na mnd fo r politiker som 

tar ett beslut som sedan skickas hem till dig.  

Du har mo jlighet att o verklaga ba de beslut om bifall och beslut om avslag. O verklagandet skickas 

med samtliga handlingar i a rendet till fo rvaltningsra tten i Karlstad. 
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Utbetalning och godkännande av utfört arbete 

Na r a tga rderna a r utfo rda skickar du en kopia av fakturan samt bankuppgifter (vilken bank, clearing- 

och kontonummer) till kommunen. 

Beviljat bidrag utbetalas fo rst na r arbetet slutfo rts och fakturorna granskats. Na r bidraget finns pa  

ditt konto och du har godka nt arbetet betalar du fakturan.  

Du a r nu a gare till anpassningsa tga rd.  

Beställning av anpassningsåtgärd 
Om du har fa tt ett beslut om bifall besta ller du anpassningsa tga rd av en beho rig entrepreno r med F-

skattsedel.  

Om du beho ver hja lp av kommunen att besta lla bidragsbera ttigade a tga rd, fyll i en sa rskild blankett - 

fullmakt och skicka till kommunen som sedan kan besta lla a tga rd pa  dina va gnar. Trots en fullmakt 

a r det alltid du som a r besta llare och fakturamottagare. 

Kostnader som täcks av  

annan ersättning 

Du kan inte fa  bidrag fo r kostnader som ta cks av ROT-

avdrag fo r arbetskostnad eller fo rsa kringsersa ttning.  

Byte av bostad 

Vid byte av bostad pro vas din anso kan utifra n varje so kt a tga rd. Det kan da  vara sva rare att fa  bidrag 

om bostaden har brister i fra ga om storlek, planlo sning, antal va ningsplan eller andra niva skillnader. 

Om du ska flytta kan du kontakta en handla ggare fo r mer information om vad du ska ta nka pa  vid 

byte av bostad. 

Du som bygger nytt ma ste se till att bostaden uppfyller bygglagstiftningens krav.    
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Reparation 
Reparationsbidraget a r ett bidrag som kan la mnas fo r att reparera vissa 

anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassnings-

bidrag. Ä ven besiktning och annat underha ll a n reparation kan vara bi-

dragsbera ttigande. 

Återanvändning 

Ramper, do rrautomatik och hissar kan a teranva ndas i nya bostadsanpassningsa renden, men endast 

om du och kommunen a r o verens om detta. 

Ä r du inte la ngre i behov av den ramp, do rrautomatik 

eller hiss som du tidigare fa tt med sto d av bostadsan-

passningsbidrag, kontakta ga rna en handla ggare och 

fra ga om kommunen vill o verta (a gandera tt) anord-

ningen.  

Återställning 

Den a tga rd som a tersta llningsbidrag so ks fo r a r en a tga rd som tidigare bekostats med bostadsan-

passningsbidrag.  

Om en a gare o vertagit ra tt till bidrag har a garen inte ra tt till a tersta llningsbidrag. 

Bidrag kan la mnas till bostadsra ttsfo reningar, hyresva rdar och a gare av gemensamma utrymmen i 

anslutning till la genhet. Ä ven fo r att a tersta lla inne i en hyresla genhet. 

Änpassningsa tga rden ska vara till nackdel fo r andra boende och a tersta llning ska inte innefatta nor-

malt bostadsunderha ll.  

Kommunen har ra tt att anvisa en hyresla genhet till bostadsso kande.  
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Servicecenter 

Telefonnummer: 0587-55 00 40 

E-postadress: info@sb-bergslagen.se 

 

Måndag-fredag  08:00-16:00 

Lunchstängt  12:00-13:00 

Dag före helgdag  08:00-12:00 

Handläggare 

Du kan ringa till en handläggare dagtid på telefon: 

0581-817 35 (Hällefors, Ljusnarsberg och Nora) 

0581-812 05 (Lindesberg) 

 

Måndag-fredag  08:00-16:00 

Lunchstängt  12:00-13:00 

Dag före helgdag  08:00-12:00 

Blanketter 

Du hittar alla blanketter fo r utskrift pa  kommunens webbplats under E-tjänster och blanketter. Beho -

ver du fa  blanketter hemskickade per post, va nligen kontakta servicecenter eller kommunens hand-

la ggare av bostadsanpassningsbidrag.  

BESÖKS– OCH POSTADRESS 

Prästgatan 6 

711 30 Lindesberg 

BESÖKSTIDER 

Måndag-fredag kl. 08:00-15:30 

Lunchstängt kl. 12:00-13:00 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


