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Ansökan om Bostadsanpassning – att tänka på! 
 

Få med alla uppgifter 
I ansökan ska du skriva in vilka åtgärder du söker bidrag för, antingen direkt i 

ansökningsblanketten eller i en bilaga. Saknas uppgifter eller om det inte framgår 

tydligt vilka åtgärder bidrag söks för skickar kommunen en begäran om 

komplettering innan handläggning påbörjas. 

En ofullständig ansökan förlänger handläggningstiden. 

Intyg från sakkunnig 
Ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till 

funktionsnedsättningen ska bifogas. En arbetsterapeut, läkare eller annan 

sakkunnig kan skriva detta intyg. Den medicinska och arbetsterapeutiska 

bedömningen vilar helt och hållet på den sakkunniga.  

Intyget är starkt vägledande för kommunens prövning. Men kommunen 

undersöker även om ansökan stämmer överens med andra bestämmelser och 

gällande praxis. 

Kostnadsberäkning 
Du som söker ska bifoga en kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning till 

ansökan. Det är sökandes sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att 

betala åtgärden. För åtgärder som kostar mycket pengar ska du ta in flera anbud 

och välja det billigaste alternativet. 

Om du som söker inte har möjlighet att själv ta in anbud kan kommunens 

handläggare hjälpa dig. 
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Viktigt att skaffa medgivande 
Du som bor i en i hyresrätt eller bostadsrätt måste kontakta din hyresvärd eller 

bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande till att åtgärden får utföras. Av 

medgivandet bör också framgå att du inte kommer bli skyldig att återställa 

lägenheten till ursprungligt skicka vid avflyttning. 

Bor du i hyresrätt kan du enligt Hyreslagen bli skadeståndsskyldig för ändringar 

du gjort utan din hyresvärds medgivande. 

Betalning av fakturor 

När du har blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag och åtgärden är slutförd får 

du en faktura ifrån utföraren som du själv betalar. Efter detta skickar du in en 

kopia på fakturan och ett utbetalningsunderlag till kommunen. I underlaget ska 

det tydligt framgå vilken bank och konto pengarna ska betalas in på. Kommunen 

betalar ut pengarna senast X dagar efter att underlaget har kommit in. 

 

 

 

Läs mer om bostadsanpassning på kommunens hemsida:  www.soderhamn.se 

Klicka dig fram till Omsorg och stöd --> Hjälp i hemmet --> Bidrag till 

bostadsanpassning 

 

Du når bostadsanpassningshandläggare via kommunens växel 0270–75 000. 

 
 


