
Hur ansöker man?
Du kan hämta en ansökningsblankett för bostadsanpassnings-
bidrag på stadens webbplats www.vasteras.se. Du kan också 
ringa Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25 och få blanketten 
hemskickad. 

För att få bidraget måste en arbetsterapeut, en läkare eller någon 
annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig. Detta 
intyg skall bifogas med din ansökan.

För mer information kontakta:
Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25, vardagar 07.30-17.00.

Ansökan               Fastighetsägarens                
och intyg                  medgivande               Beslut 

       Bedömning               Utredning               Beställning
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BIDRAG TILL 
BOSTADSANPASSNING
för personer med funktionsnedsättning



Bostadsanpassningsbidrag                                    
Bidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funk-
tionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. 
Bidraget möjliggör individuella anpassningar av bostaden och 
närmiljön som inte kan tillgodoses med hjälpmedel och som inte har 
krävts enligt bygglagstiftningen. Rätten till bidraget regleras i lagen 
om bostadsanpassningsbidrag. 

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?
Bidrag lämnas till dig med funktionsnedsättning som äger bostaden 
eller bor i hyresrätt eller bostadsrätt. För anpassning av hyreslägenhet 
och i vissa fall bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens med-
givande. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsätt-
ningar, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn eller utvecklingsstörning. 
Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. 

Detta kan du få bostadsanpassningsbidrag för
Du kan få bidrag till sådan anpassning som är nödvändig för ditt 
dagliga liv i hemmet, såsom till exempel att kunna förflytta dig i 
bostaden, sova, sköta hygienen, laga mat samt att ta dig in i och 
ut ur bostaden. Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan 
åtgärden och funktionsnedsättningen. Du kan bara få bidrag för 
anpassning av din permanenta bostad.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till nödvändiga åtgärder för 
anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med 
fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med vid flytt.

Exempel på vanliga anpassningar
Inomhus:                                    
• Tröskelborttagning
• Dörrbreddning
• Anordna duschmöjlighet
• Spisvakt

Utomhus:
• Ramper
• Extra ledstänger och räcken
• Automatiska dörröppnare

Du kan inte få bidrag för
• Normal standardhöjning eller underhåll av bostaden
• Åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktions-  

nedsättningen
• Vid tillfälliga funktionsnedsättningar

Kan man få bostadsanpassningsbidrag vid flytt?
Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få            
bostadsanpassningsbidrag i samband med flytt krävs särskilda skäl 
till valet av bostad när det gäller kostnadskrävande åtgärder. Om du 
har frågor kring flytt är du välkommen att ta kontakt med oss.


