Information för dig som söker

Bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassning grundar sig på ”Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag
m.m.”. Syftet med denna lag är att ge dig som har ett varaktigt funktionshinder
möjlighet till ett självständigt liv i eget boende med hjälp av bostadsanpassning av din
bostad som bekostas med bidrag.
Det finns anvisning om hur detta går till i denna information samt i ansökningsblankett
för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan och intyg
När du söker bostadsanpassning skall du lämna in en ansökan.
Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av sökanden.
När ansökan gäller funktionshindrad omyndig person ska båda vårdnadshavarna underteckna
ansökningsblanketten som sökande, detta gäller även vårdnadshavare som bor åtskilda.
Arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig skall utfärda ett intyg som bekräftar
att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen och att funktionsnedsättningen är varaktig. För att få rätt ärendegång ta kontakt med intygskrivare inom
kommunen, närhälsan eller landstinget.
Bostadsanpassningsbidrag kan sökas för fasta funktioner inom och i anslutning till bostaden.
Med er ansökan ska intyg bifogas.
Ansökan skickas till: Essunga kommun, Bostadsanpassning, 465 82 NOSSEBRO

Beslut för ansökan av bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattas för varje enskild ansökan på delegation av kommunstyrelsen i kommunen. Är
du som söker missnöjd med beslutet kan ditt ärende överklagas till förvaltningsrätten.
Se nedan.

Genomförande av bostadsanpassning
Utföra bostadsanpassning med hjälp av handläggare
Handläggare för bostadsanpassning kan bistå med beställning av entreprenörer som utför
beviljad bostadsanpassning. För detta krävs att ”fullmakt för handläggare
bostadsanpassning” är undertecknad av dig som är sökande.
Beställning och utförande av bostadsanpassningen är alltid en juridisk affärsuppgörelse mellan
dig som sökande och entreprenör. Villkor för beställningen enligt konsumenttjänstlagen.
Handlägga bostadsanpassning på egen hand
Ärendegång: Du redovisar offerter och beskrivningar för kommunens handläggare innan
beslut om bostadsanpassningsbidrag kan fattas.
Efter färdigställande av beslutad bostadsanpassning och vid uppvisad betald faktura
sker utbetalning av faktisk kostnad eller beviljat maxbelopp till dig som har beviljats
bostadsanpassningsbidrag.

Vid fel på din bostadsanpassning
Om fel uppstår på utförd bostadsanpassning ska handläggare för bostadsanpassningen
kontaktas för vidare information.

Återskänkning
I vissa fall kan kommunen återta monterade bostadsanpassningar om du inte längre har behov
av anpassningen på grund av flytt eller dylikt.

Överklaga beslut
Om sökanden är missnöjd med beslutet kan ärendet överklagas till förvaltningsrätten.
Handläggaren för bostadsanpassning kan informera om villkor och hur det går till att
överklaga ett beslut om avslag av bostadsanpassningsbidrag.
Överklagande skickas till: Essunga kommun, Bostadsanpassning, 465 82 NOSSEBRO

