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Information till dig som vill ansöka eller har
ansökt om bostadsanpassningsbidrag
Har du en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag
för att anpassa din bostad. Bidraget går till ändringar som du behöver
för att kunna leva ett självständigt liv i en egen bostad.

Du kan ansöka om bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller
eget hus. Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du ett
godkännande från din hyresvärd eller respektive bostadsrättsförening
för att genomföra anpassningen.

Exempel på åtgärder
•
•
•
•

ta bort trösklar
montera stödhandtag
ordna duschplats i stället för badkar
installera spisvakt

Åtgärder du inte kan ansök om bidrag för?
• Du kan inte få bidrag för att göra anpassningar i ett fritidshus.
Anpassningarna ska vara på den bostad där du bor permanent.
• Du kan inte få bidrag om man bedömer att ditt behov kan lösas
på enklare sätt än med anpassning, till exempel med
hjälpmedel. Ett exempel: Du har svårt att komma i och hur
badkaret. Om en arbetsterapeut bedömer att problemet kan lösas
med en badkarsbräda så kan du INTE få bidrag för att ta bort
badkaret och installera duschkabin.
•

Du kan inte få bidrag för bostadsanpassning om du har fått din
bostad genom ett beslut via Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen
om särskilt stöd (LSS).

Bidrag kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt
bostadsunderhåll och inte heller till tekniska brister i bostaden.

Bidragets storlek
Bidragsbeloppet motsvarar en rimlig kostnad för de beviljade
åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen
föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta.
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Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag
Ansökan görs via e-tjänsten för bostadsanpassningsbidrag eller
genom att ladda ner blanketten från Solna Stads webbplats,
https://sjalvservice.solna.se/bostadsanpassningsbidrag. Du kan
också få blanketten hemskickad genom att ringa Solna Stads
kontaktcenter, tel. 08-746 10 00.

Handlingar du behöver skicka in
1. Komplett ifylld ansökan
När du ansöker ska det tydligt framgå vem som söker bidraget och
vad du söker bidrag för. Glöm inte att skriva under/signera din
ansökan.
2. Intyg från medicinskt sakkunnig
Till din ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut,
sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig som styrker att behovet
av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din
funktionsnedsättning.

I vissa fall krävs intyg från sakkunnig med specialistkompetens inom
synnedsättning, psykisk funktionsnedsättning eller svår allergi.
Utan intyg kan vi inte bedöma din ansökan!
3. Medgivande från fastighetsägaren (behövs ej för spisvakt till
elspis)
Till din ansökan ska du även bifoga ett medgivande från
fastighetsägaren att de godkänner anpassningen som du söker
bidrag för. Medgivandet ska vara skriftligt och det ska tydligt framgå
att:

•
•

Du får vidtaga de åtgärder du söker bidrag för.
Att du inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick.

Använd gärna blankett Fastighetsägarens medgivande som du kan
få hemskickad genom att ringa Solna Stads kontaktcenter, tel. 08746 10 00.
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Du behöver inte skicka in medgivandet om du är ensam ägare av
det småhus eller den villa som du vill anpassa.

Handläggning
Handläggaren för bostadsanpassningsbidrag tar del av de
handlingarna som du har skickat in. Om uppgifter saknas kommer vi
kontakta dig för kompletterande handlingar. I vissa fall krävs ett
besök i din bostad för att kunna bedöma om du är berättigad till
bidrag.
Tiden för handläggning kan variera men i de flesta fall får du ett
beslut inom tre månader. Har du sökt bidrag för en enklare åtgärd så
som stödhandtag, tröskelborttagning eller spisvakt får du vanligtvis
beslut inom en månad under förutsättning att du har skickat in en
komplett ifylld ansökan med fastighetsägarens medgivande och intyg
från medicinskt sakkunnig.
För att underlätta handläggningen är det en fördel om du redan i
ansökningsblanketten ger ditt samtycke till att handläggaren får
kontakta exempelvis läkare, arbetsterapeut eller anhöriga för
kompletterande information eller förtydligande av uppgifter.
Fastställa skäligt bidragsbelopp

Bidraget ska motsvara en skälig kostnad för åtgärden. Vid enklare
åtgärder så som stödhandtag, tröskelborttagning eller spisvakt kan
kommunen oftast fastställa kostnaden utan att du behöver
komplettera med offerter. Vid mer omfattande åtgärder behöver
ansökan kompletteras med offerter för att vi ska kunna fastställa den
skäliga kostnaden.
Offerter

Du ska själv kontakta en entreprenör och inhämta offerter. Om du
inte kan få hjälp av företrädare kan handläggare vara dig behjälplig.
Bygglov och bygganmälan

Om du sökt bidrag för åtgärder som kräver bygglov eller
bygganmälan ska du komplettera din ansökan med kopia på att du
fått beviljat bygglov/bygganmälan. Vanliga åtgärder som kräver
bygglov/bygganmälan kan vara installation av hiss och nätning eller
inglasning av balkong.
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Frågor och ansökan om bygganmälan och bygglov ställs till Miljöoch byggnadsförvaltningen i Solna Stad som nås genom Solna stads
kontaktcenter tel 08:746 10 00 Handläggningen kan fördröjas om
uppgifter saknas!

Beslut
När handläggaren har utrett alla förutsättningar för din ansökan tas
ett beslut som skickas till dig per post.
Om du har beviljats bidrag ska det av beslutet framgå:

•
•
•
•

beviljat bidragsbelopp
vad bidraget ska användas till
hur du kan göra för att beställa anpassningen
hur du ska redovisa för att vi ska betala ut bidraget

Om du har fått avslag på din ansökan ska det av beslutet framgå:

•
•

varför vi avslår din ansökan
hur du överklagar

Beställa anpassningen
Det är alltid den som beviljats bidrag som beställer arbetet med att få
anpassningen utförd. Du måste därför själv kontakta en entreprenör,
vilket kan vara den som står i beslutet eller någon annan som du
själv väljer. Meddela alltid din handläggare om du tänkt anlita en
annan entreprenör än den som står angiven i beslutet.

Godkänna och kontrollera anpassningen
När arbetet är utfört ska du godkänna det. Vanligtvis meddelar du ditt
godkännande till bostadsanpassningshandläggaren genom att
signera och returnera blanketten begäran om utbetalning som
skickas hem till dig tillsammans med beslutet. I vissa fall gör
handläggaren besök i bostaden för kontroll av utfört arbete.
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Utbetalning av bidrag
Utbetalning görs vanligtvis direkt till entreprenören när arbetet är
utfört och du har godkänt det genom att skicka in blanketten begäran
om utbetalning, se rubrik Godkänna och kontrollera anpassningen.
Meddela handläggaren om du vill att bidragets ska betalas ut direkt
till dig.
Observera att om förutsättningarna som låg till grund för beslutet har
ändrats eller om anpassningen har utförts felaktigt kan bidraget
återkallas.

