
Bostadsanpassningsbidrag
för dig som är 65 år eller äldre för att möjliggöra  

ett självständigt liv i hemmet



Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag för 
att göra förändringar i din bostad. Din funktionsned-
sättning ska vara långvarig eller bestående. 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till dig som enskild person oavsett 
om du äger eller hyr bostaden. 

Vad kan du få bidrag för?
Bidraget ska användas till åtgärder som är nödvändiga för att leva 
ett självständigt liv i hemmet. Det kan vara att förflytta dig i hemmet, 
sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur din 
bostad. Du får bara bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i 
anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som du 
normalt inte tar med dig när du flyttar. Du kan bara söka bidrag till 
den bostad som du bor i permanent. Du får inte bidrag för sådant 
som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, 
alltså för normalt underhåll av bostaden. Bostadsanpassningsbidraget 
är inte inkomstprövat. Bidrag lämnas till rimliga kostnader. 

Bostadsanpassningsbidrag
enligt lagen (1992:1574)



Exempel på vanliga anpassningar 
I och i anslutning till din bostad kan du få bidrag för att till exempel:

•  Ta bort trösklar

•  Bredda dörrar

• Anpassa badrummet, exempelvis byta ut badkaret  
 mot en duschplats

•  Förbättra belysningen

•  Ramper

•  Räcken och handledare

Du kan även få bidrag för andra saker än det vi räknat upp här. Kravet  
för att du ska få bidrag, är att det alltid ska finnas ett direkt samband  
mellan anpassningen och din funktionsnedsättning.

Så här söker du
Du ansöker om bidrag på en ansökningsblankett. Blanketten kan du skriva 
ut från Piteå kommuns webbplats. Du kan även kontakta handläggaren som 
kan skicka blanketten hem till dig. Förutom blanketten måste du bifoga ett 
intyg om att anpassningen är nödvändig för din funktionsnedsättning. Inty-
get ska utfärdas av en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vi ser gärna att du skickar med ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, 
till exempel att du beskriver med ord, skiss eller med en ritning. För att vi 
ska kunna hantera din ansökan måste vi registrera dina personuppgifter 
enligt personuppgiftslagen (PUL).

Beslut
Det är socialnämnden som beslutar om du får bidraget.
Ansökan handläggs av äldreomsorgens handläggare om du är 65 år och 
äldre. Du kan överklaga beslutet.

För mer information läs på bostadscenter.se



Socialtjänsten
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

Vill du veta mer?

Kontakta oss på telefontiden kl. 11.00-12.00
0911-69 78 84 eller 0911- 69 78 85

Skicka ansökan till:
Äldreomsorgen, Piteå kommun bostadsanpassning

Bergsviksvägen 16, 941 48 Piteå
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