Information om Bostadsanpassningsbidraget
Genom bostadsanpassningsbidrag ges möjlighet till anpassning av bostaden för att göra den tillgänglig och medföra att man kan bo kvar i sin bostad och leva ett självständigt liv. Behovet ska vara
bestående samt avse permanentboende. Problem som uppstår i det dagliga livet ska i första hand
lösas med hjälpmedel. Bidragsutredningen grundar sig på Lagen om bostadsanpassningsbidrag och
Boverkets författningssamling.

Ansökan

Ansökningsblankett och fullmakt finns att skriva ut från kommunens hemsida eller kan fås hos
arbetsterapeuten i kommunen.
En komplett ansökan ska innehålla:
1.
2.
3.
4.

Ifylld ansökningsblankett.
I de fall du inte är ägare till fastigheten krävs en underskrift från fastighetsägaren om att 		
anpassningsåtgärderna tillåts. Plats för underskrift finns på ansökningsblanketten.
Intyg om funktionsnedsättning från arbetsterapeut eller läkare. Intyget ska styrka funktionshindret och vilka konsekvenser funktionshindret får i boendemiljön. Kontakta arbetsterapeut för hembesök/intygsutfärdande, tfn: 0585-487 83.
Önskar du hjälp av kommunen med anbud och beställning av arbetet ska du fylla i en fullmakt.

Ansökan, fullmakt samt intyg skickas till bostadsanpassningshandläggaren.
Bostadsanpassning
Håkan Erlandsson
Lekebergs kommun
716 81 Fjugesta

Utbetalning av bidrag

Den som blivit beviljad bidrag kan välja att själv hålla i åtgärdens utförande eller teckna en överenskommelse med handläggaren där man ger denna rätt att utföra hela eller delar av genomförandet.
Det är viktigt att allt görs enligt det beslut som är fattat och följer eventuella ritningar eller åtgärdslistor. Även om kommunens handläggare hjälper till att kontakta firman och sköter betalningen till
firman, så är det alltid du som bidragssökande som är kund gentemot firman. Bidragsbeloppet ska
motsvara en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en dyrare lösning måste du
själv betala merkostnaden. En förutsättning är att villkoren i beslutet uppfylls.

Beviljan, avslag eller delvis avslag

Det är bostadsanpassningshandläggaren i kommunen som beslutar om bidraget. Vid kostsamma
anpassningar tas beslutet av Vård- och omsorgsnämnden. Om bidrag inte kan beviljas får du ett
skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan. Beslutet, som innehåller motiveringar
till avslaget, kan överklagas. Överklagan lämnas in skriftligt till kommunen inom tre veckor. Detta
leder oftast till att kommunen skickar överklagan vidare till förvaltningsrätten.
Vid frågor efter det att ansökan skickats in kontakta bostadsanpassningshandläggare
Håkan Erlandsson på 0585 - 487 43.

