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Vad är bostadsanpassningsbidrag?
Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en 
bestående funktionsnedsättning som gör att du måste anpassa din bo-
stad för att du ska kunna bo kvar.
En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med 
hänsyn till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses 
på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av 
bostaden. 

Vem kan ansöka?
Det är alltid personen med funktionsnedsättning som ska söka bostads-
anpassningsbidrag. Det gäller även om det är någon annan som äger 
bostaden. 

Vad kan du få bidrag till?
Bidrag lämnas till åtgärder som behövs för att kunna tillgodose grund-
läggande och vardagliga behov i bostaden. Till exempel sköta sin per-
sonliga hygien, sova och vila, laga och äta mat, tvätta, förflytta sig inom 
bostaden, att kunna ta sig in och ut ur bostaden. 
Åtgärderna ska avse bostadens fasta funktioner, det vill säga sådant man 
normalt inte tar med sig när man flyttar. I vissa fall kan bidrag ges för att 
komplettera en fast funktion. 

Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättning 
och åtgärd. 

Bidrag lämnas inte om åtgärderna behöver vidtas av andra orsaker, 
exempelvis byggtekniska brister, eftersatt underhåll, avsaknad av eller 
avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, trångboddhet, eller 
om sökande har avvikit bygglagstiftningens krav på tillgänglighet. 

Fastighetsägarens medgivande
För bostadsanpassningsbidrag krävs att den som äger bostaden går med 
på att anpassningen utförs. Även den eller de som har nyttjanderätten till 
en hyreslägenhet måste samtycka till att åtgärden utförs. Den som äger 
bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva ersättning av sökande 
eller den eller de som innehar nyttjanderätten till bostaden för att åter-
ställa anpassningsåtgärderna. Det åligger sökande att inhämta medgiv-
ande och utfästelse från ägaren att inte kräva ersättning. 
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Om du byter bostad
Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana 
åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlös-
ning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader är uppenbart olämplig 
med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

Reparationsbidrag
Bidrag kan lämnas för att reparera och besikta anordningar och inred-
ningar som är av tekniskt slag eller som har utsatts för onormalt slita-
ge på grund av funktionsnedsättningen och som har installerats med 
bostadsanpassningsbidrag. Det är fråga om tekniska anordningar som 
anses vara så komplicerade att underhåll och reparation behöver skötas i 
särskild ordning. För normalt underhåll och reparation utgår inte bidrag. 

Så här ansöker du
Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller 
annan sakkunnig. Intyget ska styrka att åtgärderna du söker är nödvän-
diga i förhållande till  din funktionsnedsättning. Om du inte äger din 
bostad ska du också lämna in medgivande från fastighetsägaren. För att 
handläggaren ska kunna fatta ett beslut om bidrag behövs en kostnads-
beräkning eller en offert från entreprenör. Dessa handlingar ska du själv 
hämta in. 

Om behovet upphör 
Du som har fått bidrag till en anpassning äger din anpassning. Kommu-
nen har inte möjlighet att återanvända utrustning eftersom den ofta är 
individanpassad och utformad enligt aktuell fastighet. Bostadsrättsin-
nehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt småhusägare får 
själva bekosta återställning. Fastighetsägare av flerbostadshus har möjlig-
het till att ansöka om återställningsbidrag. Det finns flera villkor gällande 
återställningsbidraget, kontakta handläggare för mer information.

Om du inte är nöjd med beslutet
Om ett beslut går dig emot och du inte är nöjd så kan du överklaga 
beslutet hos förvaltningsrätten.  Bidraget regleras i Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag.



Frågor om bostadsanpassnings-
bidrag kontakta handläggare på  

Miljö- och bygg förvaltningen, 
Timrå kommun.

Telefonnummer: 060 – 16 33 84

Besöksadress Köpmangatan 14 
Timrå

Hemsida: www.timra.se

Blanketter för ansökan, medgivande och reparation finner du på kommunens 
hemsida under Självservice. Där kan du också välja att skicka in din ansökan via 
kommunens e-tjänst.

Vill du skicka in din ansökan med post skickar du den till nedanstående 
adress:

Timrå kommun
Miljö- och byggkontoret
861 82 Timrå

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsida.
https://www.boverket.se/sv/babhandboken 


