Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad.
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.

Bostadsanpassningen
Miljö- och Byggnadsnämnden
Laholms kommun

Information om bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta
funktioner i och i anslutning till en bostad.
Anpassningsåtgärder kan t. ex. behövas för att du ska kunna:
•

Komma in och ut ur din bostad

•

Förflytta dig i din bostad

•

Klara din hygien

Exempel på åtgärder är ramp vid entrén, borttagning av trösklar, iordningställande av
duschplats.

Hur ansöker jag om bostadsanpassningsbidrag?
1.

Kontakta din arbetsterapeut eller din vårdcentral. En arbetsterapeut eller annan
sakkunnig skriver ett intyg till dig om sambandet mellan funktionsnedsättningen
och den sökta åtgärden.

2.

Fyll i ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Kontakta handläggaren för
bostadsanpassningen om du vill få en ansökan hemskickad. Se under Kontakt på
hemsidan eller längst bak i broschyren. Du kan också få en ansökan av din
arbetsterapeut, eller hitta den på Laholms kommuns hemsida.
Här hittar du den: Stöd och omsorg/Funktionsnedsättning/Bostadsanpassning

3.

Du inhämtar själv medgivande från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare att åtgärden får vidtas. Samtliga ägare måste också utfästa sig att inte
kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavaren för att återställa
anpassningsåtgärderna.

4.

Skicka ansökan och intyg till bostadsanpassningen på Laholms kommun.
Bifoga eventuellt en skriftlig offert/kostnadsberäkning. Offerten ska då
innehålla uppgifter om åtgärder, material och arbete. Samtliga byggnadstekniska åtgärder ska utföras enligt gällande lagar och regler.

Handläggning av bostadsanpassningsbidraget
Bidraget regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Med stöd av din ansökan, intyg och offerter påbörjar kommunen utredning om du
har rätt till bidraget. Utredningen innefattar ofta ett hembesök.
Beslut
Du kommer att få ett skriftligt beslut om bostadsanpassningsbidrag där det
framkommer om du beviljats bidrag eller inte. Bidraget motsvarar skälig kostnad
för de åtgärder som beviljats.
Beställning av anpassningen
Om du fått ett beslut om beviljat bidrag beställer du själv arbetet för att få det utfört.
Beställningen görs till en behörig entreprenör med F-skattesedel.
Mellan dig och entreprenören som utför arbetet gäller Konsumenttjänstlagen
1985:716
Bostadsanpassningsbidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag. Frågor gällande
detta hänvisas till Riksskatteverket.
Utbetalning och godkännande av utfört arbete
När åtgärderna är utförda skickar du en kopia på fakturan tillsammans med namnet
på din bank, clearing nummer och ditt kontonummer till bostadsanpassningen på
Laholms kommun. Beviljat bidrag utbetalas när arbetet slutförts och fakturorna
granskats. När bidraget finns på ditt konto och du godkänt arbetet betalar du fakturan.

Laholms kommun vill ge invånarna bra och tillförlitlig service
Handläggare kan därför vid behov och önskemål vara behjälplig med:
∗

Upprättande av ansökningshandlingar

∗

Rådgivning och förslag till hur bostadsanpassning kan lösas och utföras

∗

Ta in offerter. Det är dock alltid du som är beställare och fakturamottagare

Kontakt
Handläggare för bostadsanpassningsbidrag telefon 0430 26545
Besöksadress: Humlegången 6 Laholm
Laholms kommun växel: 0430 15000

Skicka ansökan till:
Laholms kommun
Miljö– och byggnadsnämnden
Bostadsanpassningen
312 80 Laholm

Miljö– och Byggnadsnämnden
Laholms kommun
Humlegången 6, 312 80 Laholm
Telefon 0430-150 00, www.laholm.se

