BOSTADSANPASSNING

Information om
bostadsanpassningsbidrag

BOSTADSANPASSNING

Söka bostadsanpassningsbidrag

blankett kan du få av arbetsterapeuten
eller av kommunens handläggare för
bostadsanpassningsbidrag, alternativt
via Lilla Edets hemsida, lillaedet.se.

I den här foldern finns information för dig som
vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Du ansvarar för:

Vem kan söka?
Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag
för att anpassa din permanentbostad.

Vad kan jag söka bidrag för?
När hjälpmedel inte löser dina vardagsproblem kan en förändring av bostaden
vara en möjlighet. Bostadsanpassningsbidrag kan sökas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet; att ta dig
in i och ut ur bostaden, att kunna förflytta dig i bostaden, sköta hygien, laga
mat, äta och sova.
En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att åtgärden är nödvändig för att
bostaden ska vara ändamålsenlig för dig.

Hur söker jag bidraget?
Börja med att kontakta din arbetsterapeut på Närhälsan eller din vårdcentral.
Arbetsterapeuten kommer hem till din
bostad och ser över dina behov. På ditt
uppdrag kan arbetsterapeuten skriva ett
intyg som du ska bifoga din ansökan om
bostadsanpassningsbidrag. Ansöknings-
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1. Du ansöker om bidrag genom att fylla i
ansökningsblanketten och lämnar eller
skickar den till Lilla Edets kommun.
Om du bor i hyres-, eller bostadsrätt
rekommenderar vi dig att skaffa ett
medgivande från din fastighetsägare
som tillåter att bostadsanpassning
utförs. Ett medgivande från fastighetsägaren finns för att skydda dig vid
eventuella framtida ersättningsanspråk.
Du kan lämna eller skicka en kopia av
medgivandet till kommunen.
2. D
 et är du som beställer arbetet.
Beställningen kan dock genom en
fullmakt överlåtas till handläggaren.
Vill du själv anlita hantverkare bör
du begära in en offert som bifogas
ansökan. Vid mer omfattande arbete
måste flera offerter tas in.
Handläggaren hjälper till med detta för
att kunna fatta beslut om bidragets storlek. Oavsett om du anlitar hantverkare
själv eller vill anlita kommunen som ombud ska blanketten som heter ”Bilaga till
ansökan om bostadsanpassningsbidrag”
bifogas. Observera att kommunen är bara
ombud och alla försäkringsfrågor avgörs
mellan sökande och entreprenören.
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Kommunen beviljar bostadsanpassningsbidrag och entreprenören väljer sökande
själv. All bilagor får du av arbetsterapeuten eller av kommunens handläggare för
bostadsanpassningsbidrag, alternativt via
Lilla Edets hemsida, lillaedet.se.

Vad gör handläggaren?
Handläggaren föreslår åtgärder för
att uppnå nödvändig funktion på mest
kostnadseffektiva sätt. I de fall byggteknisk bedömning behövs, görs ytterligare hembesök av byggnadskunnig.
Därefter är det handläggarens uppgift
att fastställa ett bidragsbelopp för denna
lösning. Vid större arbeten görs det
genom att offerter tas in från flera olika
hantverkare.

Vem fattar beslut?
När det gäller bostadsanpassningsbidrag
i Lilla Edets kommun fattas beslutet av
bostadsanpassnings handläggare och
socialförvaltningschef .

Hur mycket får jag i bidrag?
Du kan få bidrag till den billigaste lösningen för att åstadkomma den funktion
som är nödvändig. Bidrag kan däremot
inte lämnas för att rätta till eventuella fel
och brister som kan finnas i din bostad,
inte heller för åtgärder som behöver
utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen.

Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt. Det kan betalas ut antingen till
entreprenören eller till sökanden mot
faktura. Betalningen till entreprenören
kan genom en fullmakt överlåtas på
handläggaren.

Vad är skillnaden mellan
hjälpmedel och bostadsanpassning?
Hjälpmedel är en personligt utprovad
utrustning som underlättar för dig i
vardagen. Hjälpmedel tillhör inte bostaden. Det kan till exempel vara rollator, toalettstolsförhöjning, badbräda
och liknande. Bostadsanpassning är
en fast installation som utgör en del
av bostaden och ska normalt inte tas
med från bostaden när man flyttar.
Exempel på bostadsanpassningsåtgärder kan vara borttagning av trösklar,
montering av stödhandtag, breddning
av dörrar, borttagning av badkar och
iordningsställande av dusch.

Kontakt
Davor Maslovski,
Handläggare, Bostadsanpassningsbidrag
0520-65 97 99
davor.maslovski@lillaedet.se
Skicka blanketter:
Lilla Edets kommun
Bostadsanpassningsbidrag
463 80 Lilla Edet
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Bostadsanpassning
Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att bygga om och anpassa ditt hem.
Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar i din bostad
och leva ett så självständigt liv som möjligt.

LILLA EDETS KOMMUN
463 80 LILLA EDET
Tel 0520-65 95 00
www.lillaedet.se
Besöksadress:
Järnvägsgatan 12

Göta Älv passerar genom Lilla Edets kommun, från norr till
söder. Det ger oss en vacker dalgång med laxfiske och båtliv.
Vi har skog och ängsmark med bär, svamp och utmärkta
vandringsleder. Kommunens drygt 13 000 invånare bor i
någon av våra tätorter eller på landsbygden

