DANDERYDS KOMMUN
Socialkontoret

Bostadsanpassningsbidrag
Socialkontoret handlägger ansökningar om bidrag för att anpassa din bostad vid
sjukdom eller funktionsnedsättning.
För mer information kontakta Socialkontoret , telefon 08-568 910 00.
Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag via e-tjänst på www.danderyd.se eller på
https://www.danderyd.se/Omsorg-och-socialt-stod/Funktionsnedsattning/Bostadsanpassning/
Syfte med bidraget
Avsikten med bostadsanpassningsbidraget är att göra det möjligt för
funktionsnedsatta personer att bo kvar i sin bostad och leva ett så normalt och
självständigt liv som möjligt genom att bostaden anpassas.
Vem kan ansöka om bidrag
Bidrag utgår till enskild funktionsnedsatt person för anpassning av den bostad som
personen stadigvarande bor i. Bidrag kan utgå till hyresgäst, bostadsrättsägare eller
villaägare. Bidrag kan också utgå till så kallat periodiskt boende. Det innebär till
exempel att skilda föräldrar med gemensam vårdnad av funktionsnedsatt barn kan få
sina bostäder anpassade med hjälp av bidrag.
Det finns begränsningar för bidrag vid andrahandsboende.
Bidrag utgår inte för boende i fritidshus.
Bidraget avser bestående funktionsnedsättningar. Det innebär att en anpassning inte
kan göras för till exempel ett benbrott eller liknande.
Funktionsnedsättningen ska styrkas med intyg från till exempel läkare, arbetsterapeut
eller sjukgymnast och i ansökan ska det tydligt framgå vad man söker bidrag för.
Vad kan bidrag utgå till
För att bidrag ska kunna utgå ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till
funktionsnedsättningen. Bidraget utgår till sådana åtgärder som behövs för att klara
vanliga boendefunktioner.
Till dessa hör att:
•
•
•
•
•

Komma in i och ut ur bostaden
Förflytta sig inom bostaden
Laga mat och äta
Sköta sin hygien
Sova och vila
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Exempel på vanliga åtgärder är att till exempel ersätta badkar med duschhörna, installera
stödhandtag, ta bort trösklar, installera spisvakt och automatiska dörröppnare. Andra
åtgärder kan vara att anpassa delar av köksinredning, att förstärka fast belysning, att bredda
dörrar, att installera trapp- eller handikapphissar, att lägga dit ramper med mera.
Fasta funktioner – lösöre/hjälpmedel
Bidrag utgår till åtgärder som rör bostadens fasta funktioner. Bidraget kan således inte
användas till exempelvis möbler, lösa belysningsarmaturer, tvättmaskiner,
torktumlare, diskmaskiner eller andra hushållsmaskiner. Till lösöre räknas också
hjälpmedel.
Åtgärder som behövs av andra orsaker än funktionsnedsättning
Bidrag kan inte utgå för åtgärder som behöver vidtas av väsentligen andra skäl än de
behov funktionsnedsättningen ger upphov till.
Till sådana åtgärder räknas exempelvis en tillbyggnad med ett sovrum för att familjen
är trångbodd eller utvidgning av köksinredningen för att grundstandarden är för låg.
Även fukt- och mögelsanering räknas hit.
Bidrag vid flytt eller vid köp av bostad
Möjligheten att få bidrag när man köper eller byter bostad är begränsad eftersom
tanken är att man som funktionsnedsatt ska välja en bostad som är lämplig utifrån
funktionsnedsättningen och som inte kräver anpassning i någon större omfattning.
Hantering av bostadsanpassningsbidraget
Inom kommunen är det socialkontoret som har ansvar för hanteringen av ansökningar
om bostadsanpassningsbidrag.
Beslut fattas efter bedömning och utredning av varje enskilt ärende. I ansökan ska det tydligt
framgå vad man söker bidrag för.
En förutsättning för att kunna genomföra en bostadsanpassning i en hyreslägenhet
eller bostadsrättslägenhet är att fastighetsägare/ bostadsrättsförening skriftligen
medger att ombyggnaden får göras.
I de fall bostäder inte går att anpassa är byte av bostad ofta den lösning som enskilda
personer kan välja.
Kommunen åtar sig också att vara ombud för den enskilde när så behövs och beställer
de tjänster och utrustningar som beviljats för att anpassa bostaden.
Bostadsanpassningsbidraget regleras av lagen om bostadsanpassningbidrag m m, SFS
1992:1574.
Möjlighet till överklagan
Beslut om bostadsanpassningsbidrag kan överklagas till förvaltningsdomstolarna med
förvaltningsrätten som första instans.
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