
 

Information och bostadsanpassningsbidrag  
Vem kan söka?  
Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för att 
anpassa din bostad.  

Vad kan jag söka bidrag för?  
När hjälpmedel inte löser dina vardagsproblem kan en förändring av bostaden 
vara en möjlighet. Bostadsanpassningsbidrag kan sökas till sådant som 
underlättar ditt dagliga liv i hemmet; att ta dig in i och ut ur bostaden, att kunna 
förflytta dig i bostaden, sköta hygien, laga mat, äta och sova. En förutsättning för 
att bidrag ska beviljas är att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig för dig.  

Hur söker jag bidraget?  
Börja med att kontakta din arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut. De 
kommer sedan hem till din bostad och ser över dina behov. De skriver sedan ett  
intyg som du ska bifoga till din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
Ansökningsblankett kan du få av intygsskrivaren eller av Kommuncenter, 
alternativt via Oxelösunds kommuns hemsida www.oxelosund.se   
Du ansvarar för:  

1. Du ansöker om bidrag genom att fylla i ansökningsblanketten och lämnar 
eller skickar tillsammans med intyget in den till Kommuncenter Oxelösund 
kommun. 

Det är viktigt att du får ett skriftligt medgivande från din fastighetsägare som 
tillåter att bostadsanpassning utförs. Ett medgivande från fastighetsägaren 
finns för att skydda dig vid eventuella framtida ersättningsanspråk. Tänk på 
att samtliga fastighetsägare ska godkänna bostadsanpassningen, till exempel 
om du och din partner tillsammans äger fastigheten måste båda 
fastighetsägare intyga att åtgärden får göras.  
2. Kommunen beviljar bostadsanpassningsbidrag och entreprenören väljer 
du själv. Det är du som beställer arbetet. Vid mer omfattande arbete måste 
du som sökande ta in flera offerter på åtgärden som du skickar till kommunen 

 

Vad gör handläggaren?  
Handläggaren föreslår åtgärder för att uppnå nödvändig funktion på mest 
kostnadseffektiva sätt. I de fall byggteknisk bedömning behövs, görs ytterligare 
hembesök av byggnadskunnig. Därefter är det handläggarens uppgift att 
fastställa ett bidragsbelopp för denna lösning. Vid större arbeten måste du som 
sökande ta in fler offerter från olika hantverkare/entreprenörer. 

Hur mycket får jag i bidrag?  
Du kan få bidrag till den billigaste lösningen för att åstadkomma den funktion som 
är nödvändig. Bidrag kan däremot inte lämnas för att rätta till eventuella fel och 
brister som kan finnas i din bostad, inte heller för åtgärder som behöver utföras 

http://www.oxelosund.se/


av andra orsaker än funktionsnedsättningen. Bidraget betalas ut när arbetet är 
färdigt och betalas ut till sökanden mot faktura. 
 

Vad är skillnaden mellan hjälpmedel och bostadsanpassning?  
Hjälpmedel är en personligt utprovad utrustning som underlättar för dig i 
vardagen. Hjälpmedel tillhör inte bostaden. Det kan till exempel vara rollator, 
toalettstolsförhöjning, badbräda och liknande. Bostadsanpassning är en fast 
installation som utgör en del av bostaden och ska normalt inte tas med från 
bostaden när man flyttar. Exempel på bostadsanpassningsåtgärder kan vara 
borttagning av trösklar, montering av stödhandtag, breddning av dörrar, 
borttagning av badkar och iordningsställande av dusch. 
 

Om du får avslag på din ansökan 
Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering till 
avslaget. Där ska det framgå varför du har fått avslag och hur du kan överklaga 
beslutet. Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den 
dag du fick beslutet. Kommunen gör sedan en omprövning av beslutet. Står 
avslaget fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som prövar 
ärendet. 
Kontakt 
Har du fler frågor kontakta Kommuncenter 0155-38 000 kommun@oxelosund.se  
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