Guide för bostadsanpassningsbidrag

Samhällsbyggnadskontoret
Vad är bostadsanpassningsbidrag?
Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att få din
permanentbostad anpassad. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet
att leva ett så självständigt liv som möjligt. Bidraget regleras av Lag om
bostadsanpassningsbidrag (2018:222).
Vem kan få bidraget?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad eller innehar bostaden
med hyres- eller bostadsrätt. Bidrag kan inte beviljas om du genomgår rehabilitering, har en
tillfällig sjukdom, eller om behovet kan tillgodoses på ett enklare sätt till exempel med
hjälpmedel. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för
anpassning av bostadens fasta funktioner.
Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att du ska kunna:
•

komma in och ut från din bostad

•

förflytta dig i din bostad

•

laga mat

•

klara din hygien

•

sova och vila

Hur ansöker jag om bostadsanpassningsbidrag?
Fyll i blanketten ”Ansökan bostadsanpassningsbidrag” och skicka den tillsammans med att intyg
från din vårdgivare eller arbetsterapeut till Samhällsbyggnadskontoret. Intyget ska styrka
sambandet mellan funktionsnedsättningen och den sökta åtgärden. Om du bor i hyres- eller
bostadsrätt ska åtgärden godkännas av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Bifogat till
ansökan ska även en skriftlig offert/kostnadsberäkning från entreprenör med F- skattsedel finnas.
Om du behöver hjälp eller vägledning för att fylla i ansökan, eller vill få en ansökan hemskickad,
kan du kontakta Åre kommuns kundtjänst för bostadsanpassning. Åre kommun kan även om
behovet finns hjälpa till att välja entreprenör, inhämta offert och beställa arbetena. Det är dock
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alltid den sökande som är den egentlige avtalsparten i förhållande till entreprenören.
Handläggning av bostadsanpassningsbidraget
Med stöd av din ansökan, intyg och offert eller kostnadsbidrag undersöker
Samhällsbyggnadskontoret om du har rätt till bidraget. Handläggaren är behjälplig med att svara
på frågor vid kontakt med till exempel fastighetsägare och entreprenörer.
Beslut
När handläggningen av ärendet är klart kommer du att få ett skriftligt beslut där det
framkommer om du beviljas bostadsanpassningsbidrag eller inte. Handlar beslutet om helt eller
delvis avslag får du en så kallad kommunicering innan beslutet fattats och du har då tre veckor på
dig att återkomma med synpunkter. Efter tre veckor skickar vi det definitiva beslutet. Beslutet är
överklagbart.
Beställningen av anpassningen
Om du har fått beslut om beviljat bidrag beställer du själv arbetet för att få det utfört.
Beställningen görs till en behörig entreprenör med F-skattsedel.
Utbetalning och godkännande av utfört arbete
När åtgärderna är utförda skickar du kopia på fakturan tillsammans med namnet på din bank,
clearing nummer och ditt kontonummer till Samhällsbyggnadskontoret. Beviljat bidrag utbetalas
när arbetet slutförts och fakturorna granskats. När bidraget finns på ditt konto och du har
godkänt arbetet betalar du fakturan.
Reparation och underhåll
Då du äger åtgärden måste du alltid räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer. Du
kan dock få bidrag för reparation av anpassningar av tekniskt slag. Kostnader som uppkommit på
grund av skadegörelse, handhavandefel eller brist på normalt bostadsunderhåll täcks normalt inte
av bidrag. Äger du hiss finns lagkrav på återkommande besiktning. Kontakta hissentreprenören
för avtal. Kostnad för återkommande besiktning och eventuell reparation av hiss är
bidragsberättigad. Skicka ansökan tillsammans med offert eller kostnadsberäkning till
Samhällsbyggnadskontoret.
Återanvändning
I vissa fall kan anpassningen återanvändas, det är dock du som tagit emot bidraget som äger
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anpassningen. Samhällsbyggnadskontoret kan ta tillbaka vissa anpassningar om de går att
återanvända. Bedömning av om åtgärden går att återanvända görs av handläggaren.
Kan åtgärden inte återanvändas ska bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten
samt husägare själv bekosta demontering och återställning. Ägare till hyres- och bostadsrättshus
kan skicka in en ansökan om återställningsbidrag.
ROT-avdrag
Bostadsanpassningsbidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag.
Kontakta kommunen
Åre kommun, telefonnummer: 0647-161 00
Mejladress: info@arekommun.se
Hemsida: www.are.se
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