Bostadsanpassning
i Knivsta kommun
bidrag till anpassning av bostaden för
personer med funktionsnedsättning

Vad är bostadsanpassningsbidrag?
Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar i bostaden
som är nödvändiga för att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta
hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden. Bidraget ges
bara till anpassningar av bostadens fasta funktioner, med fasta funktioner
menas sådant som man normalt inte tar med vid flytt.
Exempel på vanliga anpassningar
Exempel på vanliga anpassningar inomhus, som man kan få bidrag till, är att
bredda dörröppningar, ta bort trösklar, ordna en duschplats istället för badkar
och att anpassa kök. När det gäller utomhusanpassningar är det vanligt med
bidrag till ramper, räcken och ledstänger, hissar och automatiska
dörröppnare.
Vem kan söka?
Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en
person med funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Bidraget lämnas till dig som person oavsett om du äger din bostad eller bor i
hyresrätt eller bostadsrätt. För anpassningar i hyres- eller bostadsrätter krävs
fastighetsägarens medgivande.

4. Handläggare
prövar enligt lag,
tar fram funktionell
lösning, tar fram
skälig kostnad,
fattar beslut

2. Intygsskrivare
intygar behovet

1. Sökande
söker bostadsanpassningsbidrag

3. Fastighetsägare
ger medgivande till att
sökta åtgärder får
göras i fastigheten

Kan man få bostadsanpassningsbidrag om man flyttar?
Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få bidrag för
kostnadskrävande åtgärder krävs att det finns särskilda skäl till valet av ny
bostad. Vill du vara på den säkra sidan om vad som gäller så är det bra om du
kontaktar bostadsanpassningshandläggaren innan du skriver på kontraktet för att
hyra eller köpa en ny bostad.
Hur ansöker man?
Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning på en särskild blankett som du
själv kan hämta på kommunens webbplats www.knivsta.se. Du kan också
kontakta kommunen för att få en blankett. Till ansökan ska du bifoga intyg som
styrker att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.
Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare och distriktssköterskor är exempel på
yrkesgrupper som kan utfärda sådana intyg.
Beslutet om bostadsanpassningsbidrag kan överklagas. Vid frågor om detta vänd
dig till kommunens bostadsanpassningshandläggare, se kontaktuppgifter på
baksidan.

6a. Entreprenör
utför
anpassningen

5. Sökande
beställer
jobbet

7. Handläggare
betalar ut bidraget när
anpassningen är utförd
och godkänd

6b. Handläggaren kan i vissa fall beställa jobbet åt
sökande. Då krävs en undertecknad fullmakt. Hör med din
handläggare för mer information.

För mer information kontakta bostadsanpassningshandläggaren på kommunen.
Telefon: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se

