Bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar för
anpassning av bostäder. Om du har en stadigvarande funktionsnedsättning och äger eller
hyr en bostad där du är mantalsskriven, kan du få bostadsanpassningsbidrag.
Om du planerar att byta bostad är det viktigt att du tar kontakt med
handläggaren av bostadsanpassningsbidraget innan flytt, för att göra en
bedömning om du kan få bidrag för anpassningar i din nya bostad.
Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och
betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört med om du hade
valt att inte söka något bidrag.
Hur ansöker jag om bostadsanpassningsbidrag?
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska göras på särskild blankett och skickas till
handläggaren i Lysekil.
•
•
•

Blankett fås av arbetsterapeut eller annan sakkunnig eller kan laddas ner från din
kommuns hemsida. Se även Boverkets hemsida för mer information.
Ett skriftligt intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig
skall styrka ditt behov av anpassning.
En kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning ska bifogas ansökan. Gäller det
dyrare åtgärder t.ex. trapphiss skall du begära offerter från flera leverantörer.

Hembesök
Det är först när samtliga ansökningshandlingar har inkommit till kommunen som
prövning av bidraget sker. Handläggaren kontaktar dig för ev. hembesök där vi går igenom
de åtgärder du ansökt bidrag för.
Beslutet
Med ansökan, intyg, offerter och hembesök som grund utreder handläggaren och fattar
beslut om vilka åtgärder du är berättigad till.
Vill du överklaga ett beslut om avslag skriver du ett brev där du talar om varför du tycker
beslutet är felaktigt och vilken ändring av beslutet du vill ha. Skrivelsen skickar du till
handläggaren för bostadsanpassningsbidraget inom tre veckor från det datum du fick
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

beslutet. Handläggaren skickar ärendet vidare till Förvaltningsrätten eller omprövar
beslutet om det har framkommit något nytt.
Fastighetsägarens medgivande
Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede
kontaktar din fastighetsägare för att diskutera anpassningen. Att genomföra en
bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Som
regel behöver du ett medgivande från din fastighetsägare för att genomföra
anpassningsåtgärder. Be att få ett skriftligt medgivande till att anpassningen får utföras
och vad som gäller om du flyttar från bostaden.
Beställning av arbetet
När du fått beslut att din ansökan är beviljad ska du själv beställa arbetet för att få
åtgärderna utförda. Denna beställning gör du hos den entreprenör som du har valt.
Kontroll av utförd åtgärd.
När samtliga åtgärder är klara och till din belåtenhet kontaktar du handläggaren. En
kontroll av anpassningen utförs eventuellt av handläggaren och därefter kan bidraget
betalas ut.
Utbetalning av bidrag
Med beslutet får du en blankett där du skriver i dina uppgifter om det bankkonto som
bidraget skall betalas till. Du ska själv betala fakturan till entreprenören med de pengar
som utbetalas från kommunen.
Om behovet upphör
Du som har fått bidrag till en anpassning äger din anpassning. I vissa fall kan utrustningen
återanvändas t.ex. om det är en ramp eller en trapphiss. Kontakta handläggaren om du har
frågor kring detta.
Fastighetsägare av hyreshus och bostadsrättsföreningar har möjlighet att ansöka om
återställningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt
småhusägare får själva bekosta demontering och återställning. Det finns flera villkor
gällande återställningsbidraget, kontakta handläggare för mer information.
Mer information hittar Du på www.boverket.se/sv/bab-handboken/
Ansökningshandlingarna skickas till:
Lysekils Kommun
Bostadsanpassning
453 80 LYSEKIL
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