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Begränsningar i bidraget 

 När du byter bostad kan du bara få bidrag till en större anpassning om det

finns särskilda skäl att välja just den bostaden.

 Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.

 Bidrag lämnas inte till anpassning av fritidshus.

Hur går det till?

Ansökningsblanketten kan du få från Miljö– och byggmyndigheten, Höörs kom-

muns hemsida eller få av arbetsterapeut vid hembesök. 

Det behövs ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig. Om du 

kontaktar din arbetsterapeut kan ni tillsammans gå igenom vilka svårigheter du 

har och hur du skulle vilja att ditt boende anpassas. Därefter gör arbetsterapeuten 

en bedömning och skriver ett intyg, ev. med ett åtgärdsförslag. Detta medför en 

kostnad på 395 kr. 

Du kan alltid överklaga ett beslut som du inte är nöjd med. 

Komplett ansökan innehåller 

 Ansökningsblankett

 Fastighetsägarens medgivande

 Intyg om funktionsnedsättning

Fullmakt

Om du vill att kommunen ska hjälpa till vid upphandling av bostadsanpassningsåt-

gärder måste du ge kommunens handläggare en fullmakt. Kommunen upphandlar 

då och ser till att beslutad åtgärd utförs. 

När behovet upphör kan utrustning, om önskemål finns, återlämnas. Kommunen 

ansvarar då för kostnader som överstiger 5000 kr för demontering och återställ-

ning.

Bostadsanpassning 

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din 

bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget regleras av lagen om 

bostadsanpassning mm (1992:1574). 

Anpassningsåtgärder kan behövas för att du ska kunna t.ex komma in i och ut ur 

bostaden, förflytta dig inne i bostaden, laga mat eller sköta din hygien. 

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte 

kan tillgodoses på enklare sätt t.ex. med hjälpmedel. 

Vem kan söka bidrag för bostadsanpassning? 

 Du som har funktionsnedsättning eller delar hushåll med person med funk-

tionsnedsättning.

 Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning.

 Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för

omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar, t.ex. rö-

relsehinder, nedsatt syn eller kognitiv nedsättning. 

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor 

i hyresrätt måste  fastighetsägare godkänna anpassningen. Detsamma gäller oftast 

bostadsrätt. Normalt krävs att du har förstahandskontrakt. 

Du kan söka bidrag till: 

 Anpassning inomhus t.ex för att ta bort trösklar, ordna en duschplats istället

för badkar, bredda dörrar eller installera automatiska dörröppnare.

 Anpassning utomhus i anslutning till bostaden för att t.ex. sätta upp räcke

och ledstänger, bygga ramper eller göra gångvägar hårda.

 Anpassning som har samband med rehabilitering, funktionsträning och

sjukvård kan också stödjas med bidrag.


