
 INFORMATION OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till 
bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att genomföra en bo-
stadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till ex-
empel i allmänna utrymmen i fastigheten. Det är därför viktigt att du som bor i en hyres-
rätt och söker bostadsanpassningsbidrag frågar din hyresvärd om du behöver ett med-
givande innan du genomför en anpassningsåtgärd. 

Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli återställningsskyldig för ändringar du gjort 
utan hyresvärdens medgivande. Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genom-
förandet av anpassningsåtgärden.  

Bostadsanpassningsbidrag kan du som har en bestående funktionsnedsättning söka till 
åtgärder som gäller bostadens fasta funktioner, d.v.s. sådant som hyresgästen normalt 
inte tar med sig när denne flyttar.  

För att du som hyresgäst ska få möjlighet att anpassa din bostad för att underlätta din 
vardag måste du först söka bostadsanpassningsbidrag hos Helsingborgs stad, Vård- och 
omsorgsenheten. Om du beviljats bidrag skickar du in en ansökan om medgivande till 
Helsingborgshem. Till ansökan bifogar du kopia på beviljat bidrag och den offert som du 
eller Vård- och omsorgsenheten inhämtat från den firma som kommer att utföra åtgär-
den. 

I de fall Helsingborgshem behöver undersöka om anpassningen är möjlig att genomföra 
eller inte, kommer Helsingborgshem att göra ett hembesök hos dig som söker bostads-
anpassningen. Detta sker oftast i ärenden där vi behöver undersöka om anpassningen är 
möjlig att göra rent tekniskt. Utifrån detta fattas sedan ett beslut om medgivande. Med-
givandet är skriftligt och innebär även att du, i de fall du flyttar från din bostad, inte be-
höver återställa bostaden i ursprungligt skick under förutsättning att arbetet har utförts 
fackmannamässigt.  

Har du frågor eller önskar mer information, kontakta vår handläggare Zeinab Mourad på 
telefonnummer 042-208113.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsida: 

http://www.boverket.se/sv/bab-handboken/  


