Bostadsanpassningsbidrag

Så söker du bidrag

Du som har en permanent funktionsnedsättning kan söka
bostadsanpassningsbidrag.

1. Med din ansökan till kommunens handläggare bifogar du ett

Bostadsanpassningsbidrag kan enbart sökas för fasta funktioner
i eller i anslutning till bostaden. Bostadsanpassningar kan till
exempel vara borttagning av höga trösklar, ta bort badkaret för
att ersätta med en duschkabin eller ordna en ramp vid entrén.
Bidrag lämnas enbart till din permanentbostad. Kan ditt behov
tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landsting eller
Hemsjukvården i kommunen beviljas inte bidrag. Inte heller
ges bidrag för att åtgärda brister såsom fukt- och mögelskador.

intyg från arbets/fysioterapeut eller annan sakkunnig som
styrker din funktionsnedsättning. Samt en kopia på offert,
anbud eller kostnadsberäkning.

2. När vi fått din ansökan börjar utredningen. Vi tar kontakt med
er om det är några frågor och gör eventuellt ett hembesök.

3. Efter utredning mot lagen om bostadsanpassningsbidrag
(2018:222) fattas det ett beslut. Om din ansökan beviljas kan
bostadsanpassningen påbörjas.

4. Får du ett avslag kan du överklaga beslutet hos
Förvaltningsrätten.

5. Eftersom det är ett bidrag du söker är det du som ingår ett avtal
med hantverkaren. När åtgärden är slutförd betalas bidraget ut
till dig efter uppvisad faktura. Därefter betalar du hantverkaren.
Arbets/fysiosterapeut eller
annan sakkunnig
skriver ett intyg
på efterfrågan av
sökanden.

Sökanden
lämnar in:
1. Ansökan med
fastighetsägarens
medgivande
2. Intyg
3. Offert/anbud

Kommunens
handläggare
prövar ansökan
och beviljar bidrag.

Fastighetsägaren
ger medgivande att
åtgärder får vidtas.

AVSLAG
Skriftligt överklagningsbart beslut till sökanden.

Om JA till
ansökan, skickas
skriftligt beslut
med uppgift om
godkända
åtgärder och
bidragsbelopp
till sökanden.

BEVILJAT

Entreprenören
utför
anpassningen när
sökanden gjort
en beställning.

Sökanden
beställer själv
arbeten hos
entreprenör.

Kommunens
handläggare
betalar ut
bidrag till
sökanden när
anpassningen är
godkänd.

För mer information kontakta:
Kommunens handläggare: 0533-68 17 42
Arbets-/fysioterapeuter
Fråga i växeln: 0533-68 10 00
Mer information på webben:
www.saffle.se
www.boverket.se

