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Bostadsanpassning

ANPASSA DIN BOSTAD

Bostadsanpassningsbidraget är till
för att göra det möjligt för dig som
har en funktionsnedsättning att leva
ett självständigt liv i den egna
bostaden. Funktionsnedsättningen
ska vara varaktig.
Bidraget ska användas till sådant
som underlättar ditt dagliga liv i
hemmet.
Bidraget ges för anpassning av
bostadens fasta funktioner för att
klara av att ta sig in och ut ur
bostaden, förflytta sig inom
bostaden, laga mat och sköta sin
hygien. Med fasta funktioner menas
sådant som du normalt inte tar med
dig om du flyttar.
Om någon fler/annan än du själv
äger din bostad måste du ha ett
medgivande från din medägare/
fastighetsägare/bostadsrättsförening
för att utföra anpassningarna.

kommunen. Blanketten kan du
skriva ut från Nordmalings
kommuns hemsida. Det går också
att ta kontakt med handläggare så
skickas den hem till dig. Till din
ansökan behöver du alltid


Du kan inte få bidrag för normalt
bostadsunderhåll eller anpassning i
fritidshus.
Förutsättning för bidrag är att
åtgärderna inte kan tillgodoses med
hjälpmedel.

ÖVERKLAGANDE

Om du inte är nöjd med beslutet kan
du överklaga. Information om hur
du ska gå tillväga följer med ditt
beslut.

bifoga ett intyg

från en arbetsterapeut eller annan
medicinskt sakkunnig som styrker
behovet av åtgärden. Kravet är att
det alltid ska finnas ett direkt
samband mellan anpassningen och
din funktionsnedsättning.

DETTA KAN DU FÅ BIDRAG FÖR

Exempel på anpassningar


Ta bort trösklar



Ramper



Stödhandtag



Anpassa badrummet, ex byta
badkar mot duschplats



Trapphiss

ANSÖKAN



Förbättra belysning

Du ansöker om bidrag via en
ansökningsblankett som skickas till



Automatisk dörröppnare

UTREDNING

När din ansökan är inlämnad
utreder kommunens handläggare
ditt ärende. Vid behov bokar
handläggaren tid för hembesök
tillsammans med dig.
Handläggaren bedömer om de sökta
åtgärderna är bidragsberättigade
enligt Lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag.
Med det menas till exempel att
åtgärderna är nödvändiga, att
bostaden används permanent, att
ansökan avser anpassningar av
bostadens fasta funktioner och att
åtgärderna inte behöver utföras av
väsentligen andra orsaker än
funktionsnedsättningen.

BOSTADSANPASSNING VID
FLYTT

När du byter bostad har du ett
ansvar att välja en lämplig bostad
med tanke på din funktionsnedsättning. För att få bidrag i
samband med flytt krävs särskilda
skäl till valet av bostad. Kontakta
alltid bostadsanpassningshandläggaren i god tid om du
funderar på att flytta för att få mer
information.
Om du bygger nytt hus ska det nya
huset väljas och utformas med
hänsyn till din funktionsnedsättning.

FÖR MER INFORMATION
Kontakta oss gärna vid frågor eller
läs mer på kommunens hemsida.

