
Information om bidrag för 

Bostadsanpassning
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Plan- och bygglovskontoret

Kontakta oss
Söderköpings kommun 
Växel: 0121-181 00 
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se  
Kommunrehab, telefontid vardagar kl. 8.30-9: 0121-184 80

Valdemarsviks kommun
Växel: 0123-191 00
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se
Kommunrehab, telefontid vardagar kl. 8-9: 0123-193 34



Information till dig som sökt
bidrag för bostadsanpassning
Bostadsanpassningsbidrag är 
ett bidrag som kan ges för att 
anpassa och komplettera fasta 
funktioner i och i anslutning 
till en bostad. Bidrag kan även 
beviljas för vissa reparationer 
samt service av hjälpmedel som 
installerats vid en tidigare  
bostadsanpassning. 

Ett eventuellt bidrag betalas ut 
av kommunen efter att en  
bedömning utförts enligt lagen 
om bostadsanpassningsbidrag 
(2018:222) samt  
förvaltningslagen (2017:900).

Syftet med  
bostadsanpassningsbidrag
Syftet är att ge personer med 
funktionsnedsättningar möjlig-
het till ett självständigt boende. 

Bidrag lämnas endast om  
åtgärderna är nödvändiga för att 
bostaden ska vara ändamålsenlig 
för dig som söker. Bidrag lämnas 
inte om behovet kan tillgodoses 
med hjälpmedel som erbjuds 
av regionen eller kommunen 
enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). Lag (2019:983)

För vem finns bidraget?
Bidraget är till för personer med 
funktionsnedsättning och gäller 
för dennes permanenta bostad. 

Bidraget kan även ges för  
anpassning av vårdnadsgivares 
bostäder, om de ansvarar för  
din omvårdnad regelbundet  
under en längre tid.

Ansökan
Du gör din ansökan med vår  
blankett för bostadsanpassnings- 
bidrag. Den hittar du på soder-
koping.se och valdemarsvik.se. 
Blanketten skickar du in till oss. 

Med ansökan ska det bifogas:
y Intyg från arbetsterapeut,

läkare eller annan sakkunnig.
y Skriftlig offert från

entreprenör.

Observera: Om du behöver 
hjälp av ett ombud för att göra 
din ansökan, måste du skicka in 
en fullmakt till kommunen.  

Exempel på  
bostadsanpassningar
y Spisvakt
y Ledstänger
y Stödhandtag
y Ramp till entréer
y Tröskelborttagning

Ansvar 
Du som har beviljats bidrag för 
bostadsanpassning blir ägare av 
anpassningen, även om  
kommunen hjälpt till att betala. 
Det innebär att du har ansvar 
för att anpassningen sköts enligt 
leverantörens skötselanvisningar.  

Detta händer 
efter ansökan
1. Utredning
Ansökan utreds i enlighet
med de lagar som styr bostads- 
anpassningsbidrag.

2. Platsbeslut
Ibland gör vi ett besök på platsen
innan vi fattar beslut.

3. Fastighetsägarens
godkännande

Vi behöver ett godkännande av 
fastighetsägaren innan vi kan 
godkänna en anpassning.

4. Beslut
Kommunen beviljar eller avslår din
ansökan. Bostadsanpassnings-
bidrag är lagstyrt, det innebär att
om lagkraven inte uppfylls kan inte
bidraget beviljas.

5. Anpassning
Blir det ett positivt beslut beställer
du arbetet av entreprenören som
ska montera eller installera
anpassningen. Om kommunen
ska göra beställningen behöver
du skriva under bifogad fullmakt
och skicka den till oss.

6. Utbetalning
När arbetet är klart ska du skicka
in en kopia på fakturan till oss
samt information om bankkontot
som bidraget ska betals ut till.




