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Bidrag till bostadsanpassning
för funktionsnedsatta

Bostadsanpassningsbidrag

Om du ska flytta

Bidraget till bostadsanpassning kan du ansöka om, när du på grund
av funktionsnedsättning behöver göra individuella anpassningar av
din permanenta bostad eller i bostadens närmiljö. Även du som bor
i samma hushåll som någon som har en funktionsnedsättning, kan
ansöka om bidrag.

Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få
bidrag till kostnadskrävande åtgärder i samband med flytt, krävs
det särskilda skäl. Fråga oss gärna om detta.

Det ska handla om behov som inte kan tillgodoses med hjälpmedel
och som byggnadslagstiftningen inte kräver. Åtgärderna ska inte
höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

Den blankett du använder för att ansöka om bidrag till bostadsanpassning kan du hämta på kommunens webbplats orebro.se
eller få genom att kontakta oss.

De anpassningsåtgärder som kommunen kan ge bidrag till finns
reglerade i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Om du bor i hyres- eller bostadsrätt

För anpassningar i hyres- eller bostadsrätt måste vi ha fastighetsägarens medgivande.

Om du ska bygga nytt
Vid nybyggnation krävs att det finns särskilda skäl att välja en viss
utformning av bostaden, för att du ska kunna få bidrag till bostadsanpassning. Det krävs också att bostaden ska vara lämplig, med
hänsyn till de behov du har på grund av din funktionsnedsättning.

Hur du ansöker

Till din ansökan ska du bifoga ett intyg som visar att åtgärderna
är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och distriktssköterskor kan
skriva sådana intyg.

Om du inte är nöjd med beslutet
Om du inte är nöjd med ett beslut om bidrag till bostadsanpassning kan du överklaga det. Vi kan ge dig information om hur
det går till.

