Bostadsanpassning
Bidrag för dig med bestående eller långvarig funktionsnedsättning

Vad är bostadsanpassningsbidrag?
Bostadsanpassningsbidrag ar ett kommunalt bidrag som gor det mojligt for dig att leva ett sjalvstandigt liv i eget boende trots bestaende eller langvarig funktionsnedsattning.
Bidraget gor din bostad andamalsenlig for att du till exempel ska kunna
•

komma in och ut fran din bostad

•

forflytta dig i din bostad

•

laga mat

•

klara din hygien

•

sova och vila.

Ratten till bostadsanpassningsbidrag regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

Vem kan få bidraget?
Om du har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din bostad för att leva ett självständigt liv kan du i vissa fall få bidrag för bostadsanpassning. Bidraget omfattar i princip alla typer av
funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi.
Det finns flera villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få
bostadsanpassningsbidrag.
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Hur ansöker du om bidraget?
1.

Skriv en ansokan pa en sarskild blankett.

2.

Kontakta halso– och sjukvard for ett intyg.

3.

Ordna skriftligt godkannande eller medgivande om det finns fler fastighetsagare och/eller kontraktsinnehavare till bostaden.

4.

Kontakta entreprenor och be om offert(er) for de atgarder som du soker bidrag for.

5.

Skicka din ansokan med bifogade handlingar till kommunen.

Hitta våra blanketter och e-tjänster på
https://etjanst.lindesberg.se

Kommunen har serviceskyldighet
Om du inte klarar av att fylla i ansokningsblanketter eller skicka forfragan till entreprenor kan en
handlaggare hjalpa dig med:
•

Upprattande av ansokningshandlingar.

•

Radgivning och forslag till hur bostadsanpassning kan losas och utformas.

•

Ta in offerter.
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Handläggning
Utredning paborjas nar din ansokan kommer in till kommunen. Om ansokan inte ar fullstandig kan
du behova komplettera din ansokan med t.ex. ett intyg fran halso- och sjukvard.
Handlar ditt arende om anpassning av trosklar inomhus kravs inget intyg
men for ovriga atgarder kravs det alltid ett intyg fran sakkunnig.
Kostnadsberakning/offert kravs alltid for storre atgarder men for enklare
atgarder kan handlaggare rakna ut kostnaden upp till en skalig kostnad,
det vill saga om det framkommer tydligt i ansokan om vilka atgarder du
ansoker om.
Kommunen har utredningsansvar, det kan innebara ett hembesok for att
kommunen ska kunna bedoma atgard, komma fram till en skalig kostnad eller for att kunna gora en
bedomning av bostadens skick. Ett hembesok kan aven vara ett tillfalle for dig att stalla fragor. Handlaggare kan aven lattare bedoma vilka stodinsatser du behover.

Anmälnings– och bygglovspliktiga åtgärder
Soker du bidrag for en atgard som aven ar anmalnings- eller bygglovspliktig ar det ditt ansvar att ansoka om lov, till exempel installation av hiss eller andring av barande konstruktion. Vid fragor kontakta en bygglovshandlaggare pa telefon 0581-817 74.

Beslut om bostadsanpassningsbidrag eller bestallning av atgard kan inte ske forran du har fatt lov att
utfora atgarden i bostaden.
Byggherrekostnader kan i vissa fall inraknas i bidraget men endast for bidragsberattigade atgarder.

Beslut
Du kommer att fa ett skriftligt beslut om bostadsanpassningsbidrag dar det framkommer om du beviljas bidrag eller inte. Om det ar ett beslut om bifall kommer beslutet ange ett belopp upp till en
skalig kostnad samt for vilken atgard.
Handlar beslutet om hel- eller delvis avslag far du forst en sa kallad ”kommunicering”, det betyder att
du har ratt att lamna synpunkter skriftligt eller muntligt inom en tidsram pa tre veckor gallande ett
forslag till beslut. Ändras inte stallningstagande foredras forslag till beslut i namnd for politiker som
tar ett beslut som sedan skickas hem till dig.
Du har mojlighet att overklaga bade beslut om bifall och beslut om avslag. Overklagandet skickas
med samtliga handlingar i arendet till forvaltningsratten i Karlstad.
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Beställning av anpassningsåtgärd
Om du har fatt ett beslut om bifall bestaller du anpassningsatgard av en behorig entreprenor med Fskattsedel.
Om du behover hjalp av kommunen att bestalla bidragsberattigade atgard, fyll i en sarskild blankett fullmakt och skicka till kommunen som sedan kan bestalla atgard pa dina vagnar. Trots en fullmakt
ar det alltid du som ar bestallare och fakturamottagare.

Utbetalning och godkännande av utfört arbete
Nar atgarderna ar utforda skickar du en kopia av fakturan samt bankuppgifter (vilken bank, clearingoch kontonummer) till kommunen.
Beviljat bidrag utbetalas forst nar arbetet slutforts och fakturorna granskats. Nar bidraget finns pa
ditt konto och du har godkant arbetet betalar du fakturan.
Du ar nu agare till anpassningsatgard.

Kostnader som täcks av
annan ersättning
Du kan inte fa bidrag for kostnader som tacks av ROTavdrag for arbetskostnad eller forsakringsersattning.

Byte av bostad
Vid byte av bostad provas din ansokan utifran varje sokt atgard. Det kan da vara svarare att fa bidrag
om bostaden har brister i fraga om storlek, planlosning, antal vaningsplan eller andra nivaskillnader.
Om du ska flytta kan du kontakta en handlaggare for mer information om vad du ska tanka pa vid
byte av bostad.
Du som bygger nytt maste se till att bostaden uppfyller bygglagstiftningens krav.

5

Reparation
Reparationsbidraget ar ett bidrag som kan lamnas for att reparera vissa
anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhall an reparation kan vara bidragsberattigande.

Återanvändning
Ramper, dorrautomatik och hissar kan ateranvandas i nya bostadsanpassningsarenden, men endast
om du och kommunen ar overens om detta.
Är du inte langre i behov av den ramp, dorrautomatik
eller hiss som du tidigare fatt med stod av bostadsanpassningsbidrag, kontakta garna en handlaggare och
fraga om kommunen vill overta (aganderatt) anordningen.

Återställning
Den atgard som aterstallningsbidrag soks for ar en atgard som tidigare bekostats med bostadsanpassningsbidrag.
Om en agare overtagit ratt till bidrag har agaren inte ratt till aterstallningsbidrag.
Bidrag kan lamnas till bostadsrattsforeningar, hyresvardar och agare av gemensamma utrymmen i
anslutning till lagenhet. Även for att aterstalla inne i en hyreslagenhet.

Änpassningsatgarden ska vara till nackdel for andra boende och aterstallning ska inte innefatta normalt bostadsunderhall.
Kommunen har ratt att anvisa en hyreslagenhet till bostadssokande.
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Blanketter
Du hittar alla blanketter for utskrift pa kommunens webbplats under E-tjänster och blanketter. Behover du fa blanketter hemskickade per post, vanligen kontakta servicecenter eller kommunens handlaggare av bostadsanpassningsbidrag.

Servicecenter

Handläggare

Telefonnummer: 0587-55 00 40
E-postadress: info@sb-bergslagen.se

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

Måndag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Dag före helgdag 08:00-12:00

Samhällsbyggnadsförvaltningen
BESÖKS– OCH POSTADRESS
Prästgatan 6
711 30 Lindesberg
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BESÖKSTIDER
Måndag-fredag kl. 08:00-15:30
Lunchstängt kl. 12:00-13:00

