BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
- Information till dig som ansöker

BOSTADSANPASSNING
Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till dig som har en
funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till en person
med funktionsnedsättning för anpassning av permanentbostad.
Vid prövning av en ansökan görs en utredning om man uppfyller villkoren
för bostadsanpassningsbidrag. Ett ärende handläggs enligt Lag (2018:222)
om bostadsanpassningsbidrag.
Några exempel på anpassningar:
- Uppsättning av stödhandtag
- Ramper
- Installation av spisvakt
- Anpassning av hygienutrymme
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Ansökan
En skriftlig ansökan är en förutsättning. I din ansökan ska det framgå vilka
åtgärder som du ansöker om bidrag för. Blankett går att få via:
- Digitalt via Staffanstorp.se; https://staffanstorp.se/omsorg-ochstod/funktionsnedsattning/bostadsanpassning/
- Du kan även kontakta handläggare, 046-287 17 93
Till din ansökan ska du bifoga:
- Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att
de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till
funktionsnedsättningen.
- Medgivande från ägare och nyttjanderättshavare att åtgärderna får
utföras samt utfästelse att ägare inte kommer att kräva ersättning för
att återställa anpassningsåtgärderna.

Märk ditt kuvert med bostadsanpassning och skicka din ansökan
tillsammans med bilagor till:
Staffanstorps kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
245 80 Staffanstorp

Utredning
Det är din handläggare av bostadsanpassningsbidrag som kommer att
ansvara för utredningen. De handlingar som du skickat in granskas.
Ibland kan det vara nödvändigt med hembesök av din handläggare.
Om din handläggare bedömer att det behövs underlag för att fastställa
skälig kostnad i ditt ärende kan du behöva komplettera din ansökan med
kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning.
Om det blir aktuellt med komplettering eller bokning av hembesök så
kommer din handläggare att ta kontakt med dig via telefon, mejl eller brev.

Beslut
När utredningen är klar kommer ett skriftligt beslut att fattas. Beslutet
kommer att skickas hem till dig med posten. Av beslutet kommer det
framgå om du beviljas bidrag eller inte. Om du beviljas bidrag kommer det
att framgå vilka åtgärder som du beviljats bidrag för och i vilken form som
bidraget lämnas.

Beställning
Det är alltid du som sökande som beställer arbetet och ansvarar för att
åtgärderna blir utförda.
Det är du som sökande som ingår avtal med hantverkaren. Avtalet mellan
dig och hantverkaren följer vanliga avtalsregler, till exempel kan i vissa fall
konsumenttjänstlagen (1985:716) bli tillämplig när det gäller avtal om
tjänster som näringsidkare utför åt en konsument.

Det är bara kostnader som du som sökande har lagt ut för åtgärden som
ersätts och du kan inte få bidrag för kostnader till den del dessa täcks av en
annan ersättning, till exempel försäkringsersättning eller ROT-avdrag för
arbetskostnader.

Utbetalning
Kommunen betalar ut kontantbidraget till dig som sökande
när åtgärden har utförts och kostnaderna har redovisats.
Om kostnaden för bostadsanpassningsåtgärden understiger
det belopp som anges i beslutet kommer endast bidrag som
motsvarar den faktiska kostnaden betalas ut. Du kan aldrig få
ett högre belopp än vad du betalt för åtgärden.

FRÅGOR
Om du har frågor kan du kontakta handläggaren för
bostadsanpassningsbidrag
Telefon: 046-287 17 93
Mejl: bygglov@staffanstorp.se

