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Byggkontorets info om 
BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 
 
 
Syftet med bidraget 
För personer med bestående funktionshinder finns möjligheter att från kommunen erhålla 
ett ekonomiskt bidrag, s.k. bostadsanpassningsbidrag. 
 
Syftet med bidraget är att kunna täcka merkostnader för en anpassning av bostaden, utöver 
grundläggande krav, och därigenom öka möjligheterna till ett självständigt liv i en egen 
bostad. 
 
Exempel på anpassningsåtgärder 
 Borttagande av trösklar för att underlätta för rollator 
 Byte till bredare dörr till badrum 
 Komplettering med stödhandtag, räcken och ledstänger 
 Iordningställande av duschplats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvändig entréramp för Stödhandtag för               Dusch- och torktillsats att 
att komma in med rullstol  individuell placering        monteras på toalettstolen 
 
Bidrag lämnas bara till bostadens fasta funktioner, inte till s.k. lösöre, alltså inte till sådant 
som man normalt tar med sig när man flyttar. 
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Vem kan söka 
Bidrag lämnas till enskild person som äger eller hyr sin permanenta bostad, egen villa, 
hyresrätt eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- och bostadsrättslägenhet krävs 
fastighetsägarens medgivande. Bidrag lämnas inte till åtgärder i fritidshus, ej heller till 
normalt bostadsunderhåll, reparationer, tekniska brister, fukt- och mögelsanering etc. 
 
Byte av bostad 
Om man flyttar till ny bostad har man själv ett stort ansvar och här krävs det särskilda skäl 
för att kunna få bidrag. Kommunen förväntar sig att man väljer en bostad som inte kräver 
omfattade och kostnadskrävande åtgärder. Bidragsmöjligheterna är alltså 
begränsade. 
 
Ansökan 
Ansökningsblankett finns hos Kinda kommun, byggkontoret och på Medborgarkontoret. Du 
kan även skriva ut den från vår hemsida. Till ansökan ska också bifogas ett intyg som styrker 
nödvändigheten av de önskade åtgärderna. Intyg anskaffas i första hand från 
Hemsjukvården, direkttelefon 0494-191 65. 
 
Handläggning och beslut 
Byggkontoret lämnar råd och upplysningar, tar emot ansökan, gör en bedömning utifrån 
lagens regler och meddelar sedan beslut. Sökanden erhåller ett skriftligt beslut om 
resultatet av ansökan. Efter att åtgärden blivit utförd ska kopia av fakturan inlämnas till 
byggkontoret. Därefter utbetalas bidragsbeloppet till sökanden. Den som blir missnöjd med 
beslutet har möjlighet att överklaga och anvisning om hur detta ska ske, framgår av 
beslutet. 
 
Lagregler 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag mm (1992:1574) 


