
          

  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 

Box 18 295 21 Bromölla 
Besöksadress Kommunhuset 

Telefon 0456-82 20 00 vx  Fax 0456-82 22 00 
bostadsanpassning@bromolla.se 

 

BOSTADS- 

ANPASSNINGS- 

BIDRAG 



 

  

 

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din 

bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag.  

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

 

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att du ska kunna:  

 komma in i och ut ur bostaden 

 förflytta dig inom bostaden 

 självständigt sköta din hygien och klara dig i köket 
 

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte 

kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel. 

VEM KAN SÖKA BIDRAG TILL BOSTADSANPASSNING? 

 Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person 
med funktionsnedsättning  

 Du som är förälder med delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning. 

 Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för 
omvårdnad av en person med funktionsnedsättning. 
 

Bidraget är avsett för personer med alla typer av bestående funktionsnedsättning, 

till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning. 

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du 

bor i hyresrätt och ofta även bostadsrätt måste fastighetsägaren godkänna 

anpassningen.  

OBS! 
Bidrag lämnas inte om sökanden bor i en bostad som har beviljats efter en särskild 

biståndsprövning enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS)  

 

DU KAN SÖKA BIDRAG TILL… 

Anpassning utomhus i anslutning till bostaden, t.ex. för att: 

 sätta upp räcken och ledstänger 

 bygga ramper 

 göra gångvägar hårda 
 

 

Anpassning inomhus till exempel för att: 

 Ta bort trösklar  

 Ordna en duschplats istället för badkar 

 Bredda dörrar 

 Installera automatiska dörröppnare  

 Montera räcke och stödhandtag  
 
 

Rehabilitering och funktionsträning: 

Anpassning som har samband med rehabilitering, funktionsträning och sjukvård 

kan också stödjas med bidrag. 

 

BEGRÄNSNINGAR I BIDRAGET 

 När du byter bostad kan du bara få bidrag till en dyr anpassning om det 
finns särskilda skäl att välja just den bostaden. 

 Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden. 

 Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösöre. 

 Bidrag lämnas inte till anpassning av fritidshus. 
 

 

SÅ HÄR ANSÖKER DU… 

Ansökningsblanketten kan du få från handläggaren i kommunhuset eller hämta 

från internet (även kan arbetsterapeuter och sjukvårdspersonal tillfrågas). Bifoga 

intyg (från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinsk sakkunnig) 

som stryker din funktionsnedsättning och de problem den medför i bostaden.  

Komplett ansökan innehåller: 

 Ansökningsblankett  

 Fastighetsägarens skriftliga medgivande 

 Intyg om funktionsnedsättning 
 
 

Vid behov kan handläggaren för BAB hjälpa till med att upprätta åtgärdsförslag och 

ta in fastighetsägarens skriftliga medgivande, osv. 


