Bostadsanpassning
Så här ansöker du
Ansökan görs på en särskild blankett som du får
genom att ringa oss eller så kan du hämta den
på kommunens hemsida: www.borlange.se
Till ansökan ska du bifoga ett medicinskt intyg
som styrker att de åtgärder som du söker för är
nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.
När du ansöker prövar kommunen om du har rätt till
bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Vid behov kan handläggare för bostadsanpassning
hjälpa till med att till exempel ta in offerter och
kontakta fastighetsägaren för skriftligt medgivande.
Kontaktuppgifter
Telefon:
0243-743 55 eller 0243-742 44
E-post:

Bidrag för
bostadsanpassning

bostadsanpassningen@borlange.se
Postadress:
Borlänge kommun
Bostadsanpassning
781 81 Borlänge
Besöksadress:
Stadshuset, Röda vägen 50, Borlänge

- För ett självständigt liv i eget boende

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du
behöver anpassa din bostad,
kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget regleras
av Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1572).

Du kan söka bidrag om du hyr
din bostad, har bostadsrätt eller
eget hus. Om du bor i hyresrätt
krävs fastighetsägarens
medgivande, gäller även vissa
anpassningar i bostadsrätt.

För att få bidrag ska behovet av
anpassning inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel
med hjälpmedel.

Bidraget är avsett för personer
med alla typer av bestående
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, till exempel
rörelsehinder, nedsatt syn eller
utvecklingsstörning.

Vem kan söka bidrag till
bostadsanpassning?
Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma
hushåll som en person med
funktionsnedsättning kan
ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Jag intygar det
medicinska
behovet.

Jag vill söka
bostadsanpassningsbidrag.

Arbetsterapeut

Detta kan du söka bidrag för
Bidraget möjliggör individuella
anpassningar av bostaden och
närmiljön.
Anpassningarna handlar om
att du ska kunna förflytta dig,
sova och vila, sköta hygien,
laga mat och äta samt ta dig
in och ut ur din bostad.
Begränsningar i bidraget
Till exempel:
•

Bidrag lämnas inte för
åtgärder som behöver
göras av andra orsaker än
behovet av anpassning. Till
exempel får du inte bidrag
för åtgärder av byggnadstekniska brister eller normalt
bostadsunderhåll.

•

Du kan inte får bidrag för
lösöre eller anpassning av
lösöre.

•

Bidrag lämnas inte till
anpassning av fritidshus.

När du byter bostad kan du
bara få bidrag till en dyr
anpassning i den nya
bostaden om det finns
särskilda skäl att välja just
den bostaden.

Jag ger mitt
medgivande
i min hyresfastighet/
bostadsrättsförening.

Jag betalar
ut bidraget när anpassningen är utförd
och godkänd.

Jag prövar enligt lag,
tar fram funktionell
lösning, skälig kostnad
och fattar beslut.

Fastighetsägare

•

Handläggare

Jag beställer
jobbet.

Handläggare

Sökande

Nej

Ja
Sökande

Entreprenör

Jag utför
anpassningen
när sökande har
gjort beställning.

