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Vad är bostadsanpassningsbidrag? 
Det är ett kommunalt bidrag avsett för anpassning av  
bostaden hos en person med funktionsnedsättning.  
Bidrag ges till nödvändiga åtgärder för att personen ska 
kunna klara sig så självständigt som möjligt. 

 

 Vem kan få bidrag? 
 Bidrag kan sökas av enskild person med ett 
 funktionshinder som äger sin bostad eller har en  
hyres- eller en bostadsrättslägenhet. Bostaden ska brukas  

 permanent. För anpassning av hyreslägenhet och i vissa fall 
 bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägarens medgivande.  
 Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsätt- 
 ning, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn eller  
 utvecklingsstörning.  
Nedsättningen ska vara långvarig eller bestående.  
 
Vad kan man söka bidrag för? 
Bidrag ges till sådan anpassning som är nödvändig för ditt 
dagliga liv i hemmet, såsom att till exempel laga mat, sova, 
sköta hygien samt förflyttning. Det måste finnas ett direkt 
samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen.  
Bidrag kan sökas för anpassning av bostadens fasta  
funktioner. Fasta funktioner är sådan utrustning man inte 
brukar ta med sig när man flyttar till annan bostad. 
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Exempel på vad bidrag kan sökas för: 
 
Inomhus:  

 Borttagning av trösklar 
 Dörrbreddning 
 Anordna duschmöjligheter 
 Spisvakt 
 

 
Du kan inte få bidrag för: 
Normal standarshöjning eller underhåll av bostaden 
Åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funkt-
ionsnedsättningen 
Vid tillfälliga funktionsnedsättningar 
Normalt bostadsunderhåll, fukt och mögelskador. 
 
Hur ansöker du om bostadsanpassningsbidrag 
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. För att 
ansöka om bidraget ska en arbetsterapeut, en läkare eller nå-
gon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig. 
I ansökan lämnas även en offert från företaget man vill ska 
utföra den tilltänka anpassningen. Vid stora anpassningar 
kan det krävas flera offerter.  
Om ansökan beviljas beställer du arbetet och lämnar sedan 
in betald faktura till handläggaren. Därefter sker utbetalning 
till ditt konto. 
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Utomhus:  
 Ramper 
 Extra ledstänger och  

räcken 
 Automatiska dörr-

öpnare 



 
Har du frågor om bostadsanpassningsbidrag? 
Vänd dig antingen till distriktsarbetsterapeuten inom hem-
sjukvården, eller till kommunens handläggare för Bostads-
anpassningsbidrag. 
 
Din ansökan skickas till: Norbergs kommun 
         Socialförvaltningen 
         Jessica Kvist 
         Box 25 
         738 21 Norberg 
 
Frågor gällande bostadsanpassningsbidrag: 
 
Handläggare  
för BAB 
Jessica Kvist     Telefon: 0223 - 291 22.  
         Nås säkrats mån-tis kl. 8 - 9 
         E-post: jessica.kvist@norberg.se  
 
Distriktsarbetsterapeut  
Francine Hagerimana     Telefon: 0223 - 292 19 
                                      E-post:  

                                 francine.hagerimana@norberg.se 
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