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Så här fyller du i blanketten - Ansökan om
reparationsbidragsbidrag
1. Personuppgifter för den som
fått anpassningen
Ange namn och personnummer den
person som äger anpassningen som
ska repareras. Ägaren till
bostadsanpassningen/den person som
fått bidraget till bostadsanpassningen
kan ansöka om reparationsbidrag hos
kommunen.
2. Kontaktperson
Fylls i om du vill att en annan person
än sökanden ska kontaktas under
handläggningen av ärendet.
3. Reparationsåtgärder som
behöver göras
Ange vad det är i bostaden eller i
anslutning till den som ska repareras.
Redovisa vad reparationen beräknas

kosta genom kostnadsförslag eller
via offert från firma.
4. Vilka bilagor skickar du med?
Här fyller du i vilka bilagor du
skickar med din ansökan.
Observera att kommunen, enligt
Boverkets föreskrifter (BSF
1992:46), kan kräva att kopia på
anbud/offert eller kostnadsberäkning
inklusive ritningar för återställningen
bifogas.
5. Underskrift
Ansökan ska skrivas under av
personen som äger
bostadsanpassningen.
Information om villkor för
återställningsbidrag finns på sidan 2
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Reparationsbidragsbidrag
Under vissa förutsättningar kan reparationsbidrag lämnas till ägare av en
bostadsanpassning.
Enligt 11 § Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för att reparera
sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av
bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser om
1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag och att åtgärden kräver en speciell
certifiering för att få utföra reparationen, eller
2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av
funktionsnedsättningen.
I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag som kräver särskild certifiering
lämnas bidrag även för besiktning och annat underhåll än reparation.
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara
ändamålsenlig för sökanden.
Information:



Det är ägaren till bostadsanpassningen som söker bidraget för reparationen.
Du kan söka reparationsbidrag för anpassningar gjorda i egnahem, hyresbostäder,
bostadsrätter eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter, till exempel
trappuppgång och entré. Du kan inte få reparationsbidrag för åtgärder som
betraktas som eget underhåll, normalt slitage eller till åtgärder som inte behöver
certifierad sakkunnig.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få reparationsbidrag:



Den som fått bidrag till anpassningen bor kvar.
Reparationen avser anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av
bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag.

Reparationsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.
Enligt Jordabalken tillfaller det som inte har någon ägare fastigheten efter sex månader
från det att ägaren till bostadsanpassningen lämnade fastigheten. Det innebär att
fastighetsägaren då får står för reparationskostnaden.

