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Bidrag för att anpassa din bostad
Den här texten handlar om hur du som har någon
funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din
bostad. Det kallas också bostadsanpassnings-bidrag.



Vad är ett bostadsanpassnings-bidrag?
Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag
för att anpassa din bostad.

Du kan använda bidraget till saker som gör att du kan
förflytta dig i din bostad, sköta din hygien,
laga mat och att du kan ta dig in och ut ur din bostad.

Vem kan söka bidraget?
Du kan söka bidraget om du har en funktionsnedsättning
som kräver att din bostad anpassas.

En funktionsnedsättning kan till exempel vara nedsatt rörlighet,
synnedsättning, epilepsi eller begåvningshandikapp.

Du får inte bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning
som till exempel ett brutet ben.

Om du bor i en hyreslägenhet måste din fastighetsägare
godkänna anpassningen.

Vad kan du få bidrag för?
Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i din bostad.
Du kan även få bidrag för att anpassa fasta funktioner
i anslutning till din bostad.

Fasta funktioner är sådant som du normalt inte
tar med dig när du flyttar.

Du kan bara söka bidrag för den bostad som du bor i permanent.
Hur stort bidraget blir beror på vad som behöver göras i din bostad. 

Exempel på vad du kan få bidrag för
Du kan till exempel få bidrag för att:
•  ta bort trösklar
•  få bredare dörröppningar
•  ta bort badkar och sätta in dusch



•  ta bort underskåp så att du kan sitta och diska
•  sätta in bättre belysning. 

Du kan också få bidrag för att anpassa saker utanför din bostad som:
•  ramper
•  räcken och ledstänger
•  automatisk dörröppnare.
 
Du kan bara få bidrag för sådant du verkligen behöver.

Vad kan du inte få bidrag för?
Du får inte bidrag för normalt underhåll av din bostad
eller av lösa föremål i din bostad.

Hur söker du bidraget?
Du söker bidraget med en ansökningsblankett.
Den kan du skriva ut från Umeå kommuns webbplats.
Du kan även kontakta oss så skickar vi blanketten till dig.
Du hittar vårt telefonnummer och vår mejladress
i slutet av den här texten.

Du måste även skicka med ett intyg där det står
vad du har för funktionsnedsättning
och vilka problem du har i bostaden på grund av det.
En arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig ska skriva ditt intyg.
Skicka gärna med ett förslag på hur du vill anpassa din bostad. 
Du kan till exempel skicka en skiss eller en ritning.
Du kan även skicka ett prisförslag om du har möjlighet.

Vad ska du tänka på om du flyttar?
Om du flyttar till en ny bostad ska du välja en
som passar din funktionsnedsättning.
Det kan vara svårt att få bidrag för att anpassa den nya bostaden.

Om du bygger ett småhus ska du bygga huset
med hänsyn till din funktionsnedsättning.
Det kan vara svårt att få bidrag för att anpassa ditt småhus i efterhand.
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Vem bestämmer om du ska få bidrag?
Kommunens byggnadsnämnd bestämmer om du ska få bidrag.

 
Var skickar du din ansökan?
Skicka din ansökan till Bostadsanpassning, 901 84 Umeå.

Vill du veta mer?
Ring eller mejla till Bostadsanpassning om du vill veta mer.
Telefonnumret är 090–16 23 06.
Mejladressen är bab@umea.se
Vill du besöka oss finns vi i stadshuset, Skolgatan 31A.

Handledare, ramp, lättutdragbara lådor är exempel på anpassningar som det går att 
söka bidrag för.


