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Till kommunens registrator:
Hej!
Denna e-post önskar Boverket få vidarebefordrad till de förvaltningar och nämnder som
har hand om
· ärenden om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och
återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag

·
·
·
·

bygglov och kontrollsystemet enligt plan- och bygglagstiftningen
rätten till boende enligt 5 kapitlet 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket
socialtjänstlagen (2001:453) och 9 § punkterna 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade
hjälpmedel enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30)
intygsskrivning, det vill säga dit arbetsterapeuter som skriver intyg som personer
med funktionsnedsättning önskar åberopa i ärenden om
bostadsanpassningsbidrag hör.

Information om ny lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
En ny lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. I
Boverkets digitala handbok kan du ta del av de nya villkoren för bidrag. Där informerar vi
också om när den tidigare lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag fortfarande
ska gälla, om Boverkets pågående arbete med verkställighetsföreskrifter till den nya lagen
och om vad kommunerna ska göra i avvaktan på att dessa föreskrifter träder i kraft.
Exempel på nyheter i lagen:
En av nyheterna är att om behovet av en anpassning beror på att bygglagstiftningens krav
på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga inte har följts när huset uppfördes eller ändrades ska
bostadsanpassningsbidrag ändå kunna beviljas om det inte är sökanden som avvikit från
kraven. Läs mer om detta här:
https://www.boverket.se/sv/babhandboken/bostadsanpassningsbidrag/villkor-forbostadsanpassningsbidrag/bostadens-skick/avvikelser-fran-bygglagstiftningens-generellatillganglighetskrav/
En annan nyhet är att bostadsanpassningsbidrag inte lämnas för åtgärder i sådana
bostäder som avses i 5 kapitlet 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen
(2001:453) och i 9 § punkterna 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Läs mer om detta här:
https://www.boverket.se/sv/babhandboken/bostadsanpassningsbidrag/villkor-forbostadsanpassningsbidrag/dar-sokanden-bor-permanent/
En tredje nyhet är att den nya lagen uttryckligen anger att bostadsanpassningsbidrag inte
lämnas om behovet av den åtgärd som bidrag söks för kan tillgodoses med hjälpmedel
som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Läs mer om detta här:
https://www.boverket.se/sv/babhandboken/bostadsanpassningsbidrag/villkor-forbostadsanpassningsbidrag/nodvandiga-atgarder/
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