
Bostadsanpassningsbidrag



Bidrag för anpassning av bostaden
Har du ett bestående funktionshinder som medför att du behöver 
anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Regler 
om bostadsanpassning finns i lagen om bostadsanpassningsbidrag 
(1992:1574).

Syftet med bidraget är att du ska kunna leva ett självständigt liv i 
din bostad. Du får inte bidraget om du är tillfälligt sjuk eller om du 
rehabiliteras.

Vem kan söka bidrag?
• Du som har ett funktionshinder eller delar hushåll med en person med 

funktionshinder.
• Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionshinder.
• Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet ansvara för 

omvårdnad av en person med funktionshinder i din bostad.

Bidraget är avsett för personer med alla typer av bestående 
funktionshinder. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har en 
bostadsrätt eller eget hus. Om du hyr din bostad eller om du bor i en 
bostadsrätt måste fastighetsägaren tillåta att anpassning görs.

Bidraget gäller för anpassning av fasta funktioner
Bidraget lämnas till anpassningar av bostadens fasta funktioner. Med
fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en
eventuell flytt.

Anpassningar kan till exempel vara:
• ta bort trösklar
• ordna en duschplats
• anpassningar i köket
• montering av en ramp



Bostadsanpassningsbidrag kan också ges för andra saker, men 
gemensamt för anpassningarna är att de ska vara nödvändiga åtgärder 
med hänsyn till funktionshindren.

För att bidrag ska ges krävs även att nödvändigheten av åtgärden styrks
genom intyg från till exempel din arbetsterapeut eller sjukgymnast efter
bedömning i hemmet.

Bidraget ges när andra möjligheter har provats. I första hand 
bör träning ske och hjälpmedel användas för att försöka lösa 
svårigheten.

Godkännande från fastighetsägaren krävs
Fastighetsägaren måste alltid godkänna att anpassningen utförs i din
bostad. Godkännandet måste vara skrifligt. Om fastighetsägaren eller
bostadsrättsföreningen inte ger tillåtelse till anpassningarna kan du inte
få bidraget.

Detta får du inte bidrag för
Om man flyttar till en ny bostad är möjligheterna att få bidrag till 
anpassningsåtgärder begränsade. Man förväntas välja en bostad som är
lämplig med hänsyn till funktionshindren. Bidrag lämnas inte till sådant 
som kan anses vara normalt underhåll eller reparationer. Bidrag lämnas 
inte heller till så kallade tekniska brister i huset (till exempel fukt- 
eller mögelskador). Anpassningen får heller inte vara en del i en större 
upprustning av bostaden. Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast till 
bostadens fasta funktioner alltså inte till lösa inventarier och inte heller 
till hjälpmedel.



Hjälp med att beställa anpassning
Handläggare för bostadsanpassningsbidraget kan hjälpa till att beställa
anpassningen som du fått bidrag för. Detta sker på uppdrag från sökande
genom en fullmakt.

Så här ansöker du
Din ansökan om bidrag för bostadsanpassning ska innehålla:
• ansökningsblankett med fastighetsägarens godkännande
• intyg om funktionshinder
• fullmakt för bostadsanpassning 

Ansökningsblankett  och underlag för fullmakt kan du få från din 
arbetsterapeut, från handläggare för bostadsanpassningsbidraget eller 
hämta på www.gotene.se. Ett intyg som bevisar ditt funktionshinder 
och de problem det innebär i bostaden kan du få från din arbetsterapeut, 
sjukgymnast, läkare eller annan medicinsk expert.

Så här går det till att söka bostadsanpassningsbidrag
Din ansökan kommer att bedömas enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. Handläggare för bostadsanpassningsbidraget 
ansvarar för utredning och fattar beslut om din rätt till bidrag. Ibland kan 
ett hembesök vara nödvändigt för att kunna göra en korrekt bedömning. 
Anpassningsbidraget ska täcka skälig kostnad för åtgärderna. Är du 
missnöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten.

Götene kommun
i samarbete med Lidköpings kommun

Handläggare bostadsanpassningsbidrag
Telefon: 0510-77 02 22

Besöksadress: Skaragatan 8, Lidköping
www.gotene.se


