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Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med
funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i egen bostad. Själva bidraget omfattar
i princip alla typer av funktionsnedsättningar. Exempel är rörelsenedsättning, nedsatt syn,
kognitiva funktionsnedsättningar eller allergier. Det ska vara en bestående nedsättning, eller
åtminstone långvarig.
Normalt söker man bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd utförts, men det finns
inget hinder i lagen mot att söka bidraget i efterhand, alltså när du låtit utföra en åtgärd. Det
kan i vissa fall vara svårare att i efterhand utreda om du uppfyller kraven för bidraget.
Du ansöker i den kommun du bor i. Du kan skriva in ordet bostadsanpassning i sökfältet så
ska det komma upp vem du ska vända dig till i kommunen vid frågor, hur du gör ansökan och
hur bedömning görs. Ansökan ska finnas att ladda ner.
Exempel på bostadsanpassningar:
- ta bort trösklar
- göra en ramp i entrén
- bredda dörröppningar
- automatiska dörröppningar eller specialhissar
- ett badkar (i princip nödvändigt för den som har iktyos)
- air condition och/eller luftvärmepump (ofta behövligt för den som har iktyos)
Några av Iktyosföreningens medlemmar har fått igenom ångbastu och micro-silk i
bostadsanpassning. Det kan i alla fall vara värt att söka om behovet finns.
Det är alltid bra med ett tydligt och detaljerat läkarintyg på att man t.ex. är i mycket stort
behov av ett badkar eller/och air condition. Tydliga läkarintyg gäller speciellt när man har en
medicinsk diagnos som ger funktionsnedsättning och behov av bostadsanpassning (t.ex. vid
iktyos).
Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är det viktigt att meddela hyresvärden respektive
bostadsrättsföreningens styrelse.
Jag har gått igenom ett antal kommuners hemsidor och där står i princip samma information
på alla när det gäller bostadsanpassningsbidrag. Rätten till bidraget regleras i en nationell lag
om bostadsanpassningsbidrag.
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