Bostadsanpassningsbidrag
i Alvesta kommun
Information till dig som vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag

SBF Bygg & Miljö

Vad är bostadsanpassningsbidrag?
Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som kan sökas för att en
individ med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som
möjligt i sin egen bostad. SBF Bygg & Miljö handlägger ansökningar för
bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.
Bidrag lämnas till en skälig kostnad för anpassning av bostadens fasta
funktioner och till åtgärder som är nödvändiga för det dagliga livet. I det dagliga
livet ingår att förflytta sig in och ut samt i bostaden, sova och vila, sköta
hygienen samt laga mat och äta. Om åtgärden är bygglovspliktig ingår även den
kostnaden i bidraget.

Förutsättningar för att bli beviljad
bostadsanpassningsbidrag
Bostaden har en viktig roll i din ansökan. Du ska vara folkbokförd och permanent
bosatt i den kommunen du söker bidrag i. Bostaden ska uppfylla lägsta godtagbara
standard. Det går inte att få bidrag för att upprusta bostaden eller anpassa funktioner
som ingår i normalt bostadsunderhåll. Om du vill flytta ska du välja den nya bostaden
med omsorg och utifrån din funktionsnedsättning. Detta krävs för att du ska vara
bidragsberättigad i den nya bostaden.
Funktionsnedsättningen är avgörande för vilka åtgärder du kan få bidrag för. Det
måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna och
funktionsnedsättningen ska vara bestående eller långvarig. Kopplingen ska vara så
stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till
funktionsnedsättningen. Man kan få bostadsanpassningsbidrag för både fysiska och
kognitiva funktionsnedsättningar.

Vad krävs av sökande?
Du som äger eller hyr en bostad gör en skriftlig ansökan för dig själv eller för någon
annan i hushållet som har en funktionsnedsättning. Med ansökan skickar du ett intyg
som styrker funktionsnedsättningen. Intyget ska vara skrivet av en sakkunnig,
exempelvis en arbetsterapeut eller läkare. Din ansökan ska även innehålla en offert
eller kostnadsförslag för den åtgärd du söker bidrag för samt ett medgivande från
alla berörda fastighetsägare. Är du osäker, kontakta handläggaren.
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Kommunens ansvar
När ansökan kommer in till kommunen kontrollerar handläggaren om den
är komplett. När ansökan är komplett påbörjas utredningen. En komplett
ansökan innehåller ansökninghandling, intyg samt fastighetsägarens
medgivandeVanligtvis görs ett platsbesök, medan en del ärenden
handläggs utan platsbesök.

Handläggaren gör en bedömning om du kan få bidrag utifrån lagen och om intyget
styrker ditt behov av anpassningen. När utredningen är färdig fattas ett beslut.
Beslutet meddelar om du är beviljad bidrag eller inte, eventuellt bidragsbelopp och en
motivering. Är du inte nöjd kan du överklaga beslutet.
Har du blivit beviljad bidrag ska du göra en beställning av arbetet. Kom ihåg att det är
du som gör beställningen och att det är konsumenttjänstlagen som gäller mellan dig
och firman som ska göra anpassningen. Du får välja vilket företag du vill anlita så
länge företaget har F-skatt. Kontakta kommunens handläggare när arbetet är klart.
Handläggaren kontrollerar att arbetet är utfört och att du är nöjd. Det beviljade
bidragbeloppet betalas sedan ut.

Ansökningsblankett hittar du under bostadsanpassning på www.alvesta.se
att skriva ut. Om du inte har möjlighet att skriva ut eller behöver hjälp med
något av stegen i ansökan, kontakta kommunens handläggare.
Du når handläggare för bostadsanpassningsbidrag och arbetsterapeut via
kommunens växel, 0472-150 00.

