
 
 
 

INFORMATION FÖR DIG SOM SÖKER  

BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG  
  

Bostadsanpassning grundar sig på Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm.   

Syftet med denna lag är att ge dig som har ett varaktigt funktionshinder möjlighet till ett 

självständigt liv i eget boende. Bostadsanpassning av din bostad som bekostas med bidrag.   

Det finns anvisning om detta förfarande i denna information samt i ansökningsblankett för 

ansökan om bostadsanpassningsbidrag   

  

ANSÖKAN OCH INTYG  

När du söker bostadsanpassning skall du lämna in en ANSÖKAN.   

Ansökningsblanketten skall vara undertecknad av sökanden.   

När ansökan gäller funktionshindrad omyndig person skall 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 tag kontakt med intygskrivare inom 

Kommunen, Närhälsan eller Landstinget  

Bostadsanpassningsbidrag kan sökas för fasta funktioner inom och i anslutning till bostaden.   

Med er Ansökan skall Intyg bifogas.  

  

BESLUT FÖR ANSÖKAN AV BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG  

Beslut fattas för varje enskild ansökan på delegation av Socialnämnden i kommunen. Är du som 

söker är 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.  

Beställningen och utförandet 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 av 

bostadsanpassningsbidrag.  



 
 
 
  

  

FEL PÅ DIN BOSTADSANPASSNING  

Om fel uppstår på utförd bostadsanpassning skall 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 flyttning 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 bostadsanpassningsansökan. Se även vår skrivelse. ”Hur man överklagar.”  

Överklagande skickas till: Vara kommun, Socialförvaltningen, Kommunhuset, 534 81 VARA  

  

  

INFORMATION FINNS ATT SÖKA VIA  

Ansökningshandlingar och kompletterande information finns att söka på kommunens hemsida.  

http://vara.se/socialomsorghjalp/bostadsanpassning.  

  

  

BOSTADSANPASSNINGENS HANDLÄGGARE  

Handläggare för bostadsanpassningsärenden  

Tel: 0512 – 318 26  

Fax: 0512 – 313 47  

  

  

POSTADRESS  

Bostadsanpassning  

Biståndsenheten 

Allégatan 46 

534 32 VARA  
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