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Bostadsanpassningsbidrag
- Information om bidrag till bostadsanpassning för dig med 
funktionsnedsättning



Har du en funktionsnedsättning?
- Då kan du söka bidrag för att anpassa din bostad.

Vad menas med bostadsanpassningsbidrag?
Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad. 
Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Alltså 
att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in 
och ut ur bostaden.

Vem kan söka bidrag?
Du får inte bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan du få 
bidrag för olika typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad an-
passas, till exempel nedsatt rörlighet, synnedsättning, epilepsi eller begåvnings-
handikapp. Om du bor i hyreslägenhet måste fastighetsägaren godkänna
anpassningen.

Vad du kan få bidrag för
Du kan få bidrag för att anpassas fasta funktioner i och i anslutning till din bo-
stad. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med dig när 
du flyttar. Du kan bara söka bidrag i den bostad som du bor i permanent.

Bidrag lämnas till rimliga kostnader för de beviljade åtgärderna. Vad du inte kan 
få bidrag för Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker 
än din funktionsnedsättning, alltså normalt underhåll av bostaden eller lösa 
inventarier.

Exempel på anpassningar
I bostaden kan du få bidrag för att till exempel
• Ta bort trösklar
• Bredda dörröppningar 
• Anpassa badrummet, exempelvis byta ut badkaret mot en duschplats
• Göra knäfria arbetsplatser i köket, exempelvis under spis och diskbänk
• Förstärka fast belysningen



I anslutning till bostaden kan du få bidrag för till exempel 
• Ramper
• Räcken och handledare
• Automatisk dörröppnare

Du kan förstås få bidrag även för andra saker än dem vi räknar upp här. Kravet är 
att det alltid ska finnas ett direkt samband mellan anpassningen och din funk-
tionsnedsättning

Så här söker du
Du ansöker om bidraget på en ansökningsblankett. Den kan du skriva ut från 
Umeå kommuns webbplats eller kontakta oss så skickar vi den till dig.

Förutom blanketten måste du bifoga ett intyg om att anpassningen är nödvändig 
utifrån din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av en arbetsterapeut, läka-
re eller annan sakkunnig. Vi ser gärna att du skickar med ett förslag på hur du vill
anpassa din bostad, till exempel skiss eller ritning och om möjligt en offert.

Att tänka på när du byter bostad
Om du flyttar till en ny bostad ska du välja en bostad som passar dig utifrån din 
funktionsnedsättning. Bidrag till att anpassa den nya bostaden är begränsade.
Om du bygger ett småhus så ska det hus som köps väljas och utformas med hän-
syn till din funktionsnedsättning. Åtgärder för att uppfylla detta krav på lämplig-
het är inte bidragsberättigat

Handledare, ramp, lättutdragbara lådor är exempel på anpassningar som det går att 
söka bidrag för.
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Vem bestämmer?
Det är kommunens byggnadsnämnd som beslutar om du får bidraget.

Ansökan
Skicka ansökan till: 
Bostadsanpassning, 
901 84 Umeå.

Vill du veta mer?
Ta kontakt med Bostadsanpassning för mer information.
Kommunens handläggare når du via telefon 090-16 23 06 eller mejl till bab@umea.se.

Vill du besöka oss så finns vi i Stadshuset, Skolgatan 31A


