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Information till dig som fått en bostadsanpassning 

 

Ansvar 

Du har beviljats anpassning av din bostad enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag (2018:222). Enligt lagen är det du som sökt och 

beviljats bidraget som är beställare av åtgärden och som sedan äger 

anpassningen, även om kommunen hjälpt till med upphandling och betalning av 

fakturor. Det innebär att du själv ansvarar för att anpassningen sköts enligt 

leverantörens skötselanvisningar. 

Försäkring 

För att skydda sak och person är det viktigt att informera ditt försäkringsbolag 

om de förändringar som sker på din fastighet/ i din bostad. Kontakta din 

hyresvärd eller bostadsrättsförening om du bor i flerbostadshus, för att höra om 

de kan inkludera större anpassningar (som t.ex. hiss eller dörrautomatik) i sin 

försäkring. 

Vid fel på anpassningen 

Det är den som beviljats bostadsanpassningsbidrag som äger produkten och 

ansvarar för att den underhålls.  

Du ansvarar själv för att felsökning görs. Fel som uppstår inom garanti-tiden ska 

anmälas till det företag som levererade anpassningen (konsument-köpslagen 

gäller). Med beslutet om bostadsanpassningsbidrag fick du en kopia på fakturan, 

där kan du hitta kontaktuppgifter till det företag som utfört anpassningen.  

Reparationsbidrag 

Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som 

installerats med bostadsanpassningsbidrag. Reparationsbidrag lämnas endast om 

åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. 

Bidraget täcker inte normala driftkostnader eller underhåll (t.ex. elförbrukning 

till ett rullstolsförråd eller byte av batterier i spisvakt eller fjärrkontroll för 

dörrautomatik ) 

Sökande ansvarar själv för att felsökning görs innan hen beställer reparation, 

men kommunens handläggare kan vägleda/ telefon, och även förmedla kontakt 

med t.ex. hyresvärd, för hjälp med felsökning samt lämna kontaktuppgifter till  
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företag som kan reparera anordningen. Detta för att undvika räkningar som inte 

omfattas av reparationsbidraget. 

Med ansökan om reparationsbidrag ska du bifoga kopia på fakturan för utförd 

reparation.  Uppge även bank- eller postgironummer som pengarna kan sättas in 

på. Ansökningsblankett finns att ladda ner på kommunens hemsida. Du kan även 

få en blankett hemskickad efter kontakt med Östhammar Direkt.   

När behovet upphört 

Grundregeln är att du själv ansvarar för nedmontering och återställande när 

behov av anpassning upphört. Vi är måna om att fullt fungerande anpassningar 

återanvänds men kommunens förvaringsmöjligheter är begränsade. Våra 

handläggare av bostadsanpassnings-bidrag kan svara på frågor som rör din 

anpassning.   

Om du är osäker på hur du ska gå till väga kan du kontakta en handläggare av 

bostadsanpassningsbidrag, via Östhammar Direkt; 0173-86 000 
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