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Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som 
riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med 
stöd av bostadsanpassningsbidraget kan du göra de 
anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du 
ska kunna fungera i ditt dagliga liv och ha möjlighet till 
ett självständigt liv i eget boende. Det handlar om att du 
ska kunna förflytta dig i och i anslutning till din bostad, 
sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta.
Bidraget lämnas för att anpassa och komplettera fasta 
funktioner i eller i anslutning till bostaden. Det kan inte 
beviljas till lösa inventarier som exempelvis möbler och 
normal belysning.

Villkor för bidrag
Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om 
bostadsanpassningsbidrag (lag 2018:222). Det finns 
många villkor som ska vara uppfyllda för att få bidraget.
Ett av villkoren är att det måste finnas en klar koppling 
mellan funktionsnedsättningen och de åtgärder du söker 
bidrag för. Nedsättningen ska vara bestående eller 
åtminstone långvarig. Kopplingen ska vara så stark att 
åtgärderna bedöms som nödvändiga med hänsyn till din 
funktionsnedsättning.
Ett annat villkor är att ditt behov inte kan tillgodoses med 
hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
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En person med funktionsnedsättning kan söka och 
beviljas bostadsanpassningsbidrag även för att anpassa en 
annan persons bostad där sökanden bor periodvis.
Ett villkor för att bidrag ska beviljas vid periodiskt boende 
är att den som sökanden bor hos har åtagit sig att 
regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden 
av sökanden i sin bostad. Dessutom måste åtagandet vara 
långsiktigt.

Medgivande från fastighetsägare och andra 
nyttjanderättshavare krävs i de fall du inte helt äger din 
bostad, i gemensamma utrymmen eller tomt. I 
medgivandet ska det framgå att du inte krävs på 
ersättning för eventuell återställning av den 
anpassningsåtgärd du har sökt. Det innebär till exempel 
att om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt så måste du 
få ett medgivande från hyresvärden respektive 
bostadsrättsföreningen.

Exempel på bostadsanpassningar
Vanliga bostadsanpassningar är 

• Borttagning av trösklar
• Uppsättning av stödhandtag
• Borttagning av badkar, iordningsställande av dusch
• Installation av spisvakt
• Montering av ramp till entrén
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• Breddning av dörröppningar
• Installation av dörrautomatik
• Installation av specialhissar
• Anpassning av kök

Det här är bara några exempel på anpassningar. Det är 
din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka 
åtgärder som bidrag kan lämnas till.

Bidrag vid byte av bostad
Det är viktigt att du väljer din nya bostad med omsorg. Vid 
byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till 
sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga 
om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra 
nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppen-
bart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning.
Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som du 
själv har byggt, lämnas bidrag endast för sådan anordning 
eller inredning som förekommer på grund av att en boende 
har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för 
hiss.
Anordningar eller inredning som brukar väljas oavsett om 
någon boende har en funktionsnedsättning eller inte, till 
exempel skjutdörrar, inbyggnadsugn och dörrautomatik 
vid garageportar är inte bidragsberättigande. Kostnader 
förexempelvis hårdgörning av mark eller extra 
byggnadsarea är inte heller bidragsberättigande.
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Reparationsbidrag
Det går att få bidrag till reparation, service och besiktning 
av en tekniskt avancerad produkt som du har fått med 
bostadsanpassningsbidrag. Övriga 
bostadsanpassningsåtgärder räknas till normalt 
bostadsunderhåll och är därmed fastighetsägarens 
ansvar.

Återställning
Återställningsbidrag kan inte sökas av dig som enskild 
person. Det är du själv som äger din beviljade anpassning 
och ansvarar för demontering och eventuell återställning i 
din fastighet. Du är dock välkommen att kontakta 
kommunen med fråga om demontering av din 
anpassningsåtgärd. I vissa fall kan kommunen 
återanvända hissar och ramper och hjälpa till med 
demontering och demonteringskostnad.

Ägare av bostadshus kan söka återställningsbidrag för 
anpassningsåtgärder som har utförts

• i eller i anslutning till lägenhet med hyresrätt eller
ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut

• i anslutning till en bostadsrätt i flerbostadshus
• i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet
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Hur går det till att ansöka om bidrag för 
bostadsanpassning?
Ansökningsblanketten finns att ladda ner på 
kommunens webbplats: håbo.se/bostadsanpassning eller 
via kommunens kontaktcenter som kan skicka en 
ansökan hem till dig (se kontaktuppgifter på nästa sida).
Till ansökningsblanketten ska du bifoga intyg som 
styrker att åtgärderna du söker bostadsanpassning för 
är nödvändiga med hänsyn till din 
funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av en 
arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig.
Kontakta arbetsterapeuterna eller fysioterapeuterna på 
kommunens rehabenhet. De gör hembesök, skriver intyg 
och kan vid behov hjälpa till med ansökan (se 
kontaktuppgifter på nästa sida).

Vad händer med ansökan?
När kommunen har fått din ansökan startar en 
utredning av ditt ärende. Med utredning menas att 
handläggaren undersöker och prövar ansökan enligt lag 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och 
rättspraxis. Sedan får du ett beslut från handläggaren.
Om ansökan beviljas kan du själv beställa det arbete 
som behöver göras. Du kan också be kommunen om hjälp 
med din beställning.
Kommunens beslut om bostadsanpassningsbidrag kan 
överklagas.

alexandra.hoglund
Markering
Ta bort markerat text om enklare åtgärder - att det inte krävs intyg. 
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Kontaktuppgifter

Om du vill ha mer information eller 
ansökningsblankett:

Håbo kommuns kontaktcenter 
Telefon: 0171-525 00 
E-post: kontaktcenter@habo.se 
Webbplats: håbo.se/bostadsanpassning 

Om du behöver intyg:
Kommunens rehabenhet 
Telefon: 0171-528 94
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