
Bostadsanpassningsbidrag
     i Eslövs kommun



Vad är bostadsanspassningsbidrag?
Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att ge personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende-
de genom anpassning av bostaden. Funktionsnedsättningen ska vara 
bestående. Bidraget regleras i lagen SFS 2018:222 om bostadsanpass-
ningsbidrag. Tillsynsmyndighet är Boverket och kommunens beslut 
kan överklagas till förvaltningsrätten.

Hur ansöker jag?
Ansökningsblanketten får du från kommunens handläggare eller 
arbetsterapeuter. Den finns också att hämta på kommunens hemsida. 
Till ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska du bifoga medicinskt 
intyg som styrker att åtgärden är nödvändig med hänsyn till dina 
funktionshinder. I de flesta fall brukar arbetsterapeuten skriva intyget, 
men det kan även vara intyg från annan sakkunnig som sjukgymnast/
fysioterapeut, synpedagog eller läkare.  
Vid större åtgärder ska du också bifoga kopia på anbud, offert eller 
kostnadsberäkning samt ritningar. Kommunen kan hjälpa till med 
detta.

För vilka åtgärder kan jag få bidrag?
Bidrag lämnas för att åtgärda de av 
bostadens fasta funktioner som behövs 
för att klara de vanliga boendefunktio-
nerna, det vill säga ta sig in i eller ut ur 
sin bostad, förflytta sig inom bostaden, 
laga mat, sköta sin personliga hygien, 
sova, vila och umgås. Vanliga åtgärder 
är till exempel borttagning av trösklar och montering av stödhandtag, 
kilar eller ramper. 



Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel från 
landstinget eller kommunen. Inte heller lämnas något bidrag om 
något behöver åtgärdas av annan orsak, till exempel byggnadstekniska 
brister, eftersatt underhåll eller brister i grundläggande bostadsfunk-
tioner. Du får inte heller bidrag för sådant som man normalt tar med 
sig när man flyttar.
Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag om bosta-
den är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

Fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens  
medgivande 
Om någon annan än sökande äger bostaden, helt eller till viss del, 
måste denne eller dessa ge sitt medgivande till att anpassningsåtgär-
derna utförs. 

Kravet på medgivande gäller både ägare och om någon annan än 
sökande har hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt på bo-
staden. Alla som har nyttjanderätt måste ge sitt medgivande. Det kan 
t.ex. röra sig om sambo eller inneboende.    

Med underskriften medger också samtliga ägare att inte kräva ersätt-
ning av sökande eller nyttjanderättshavare för återställning av anpass-
ningsåtgärderna. 



Ansökan
När ansökan kommit in till oss scannas den in och registreras.
En handläggare som ansvarar för ärendet under hela processen utses.

Utredning
Handläggaren går igenom de insända handlingarna och kontrollerar 
om något saknas. Saknas något kontaktar vi dig.
Handläggaren bedömer om du är berättigad till bidrag utifrån lagen 
om bostadsanpassningsbidrag SFS 2018:222. Stor vikt läggs vid insän-
da intyg. I vissa fall kan handläggaren behöva göra ett hembesök, i 
andra fall kan det räcka med kontakt per telefon.

Nedanstående handlingar ska du själv hämta in, men handläggarna 
för bostadsanpassningsbidrag kan också hjälpa till med detta vid 
behov.
• För att kunna fastställa bidragets storlek tas en eller flera offerter 

in från olika entreprenörer.
• I vissa fall kan även bygglov krävas.

Beslut
När utredningen är klar fattar handläggaren på Eslövs kommun ett 
beslut vilket skickas hem till dig. Om du blir beviljad bidrag, så är  
bidragets storlek motsvarande den skäliga kostnaden för åtgärden.

Om beslutet går emot dig kan du överklaga till förvaltningsrätten. Då 
skickar du inom tre veckor ett skriftligt överklagande till kommunen.  
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Beställning
Det är alltid du som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört.
Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och den anlitade entreprenö-
ren. Du kan välja den entreprenör som nämns i beslutet eller anlita en 
annan. Om du väljer en annan entreprenör kontakta gärna din hand-
läggare för mer information om förutsättningar för bidrag.

Kontroll/Utbetalning
Handläggare eller ingenjör kan behöva kontrollera anpassnings- 
arbetet. Därefter beslutas om utbetalning i samråd med dig. Bidraget 
betalas ut direkt till dig eller anlitad entreprenör.

Om förutsättningarna som låg till grund för beslutet har ändrats eller 
om anpassningsarbetet utförts felaktigt kan bidraget komma att mins-
kas eller återkallas.

När bidraget är utbetalt, är anpassningen en del av din bostad. Behö-
ver du reklamera något vänder du dig till entreprenören som utfört 
arbetet. Du ansvarar själv för skötsel, underhåll och reparationer. För 
reparationer och service av tekniskt avancerad utrustning, till exempel 
dörrautomatik och trapphiss, kan du söka reparationsbidrag. Bidrag 
beviljas inte för kostnader som uppkommit på grund av bristande 
underhåll, handhavandefel, slarv eller skadegörelse. 
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Bildexempel på olika typer av anpassningar
Se även folderns omslagsbilder.



Kontakt

Miljö och Samhällsbyggnad
Handläggare
0413-622 87

Hemsidan
www.eslov.se/bostadsanpassning

Reglerande lag
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
SFS (Svensk författningssamling) 2018:222
Konsumenttjänstlagen 1985:716
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