
 

 

Bostadsanpassning 

Hultsfreds kommun 

 

  

   
 

   
 

   

 



 

 

Bidrag för att anpassa din bostad  

 

Du som har en bestående eller långvarig 

funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din 

bostad.  

Du kan få bidrag för att anpassa din bostads fasta 

funktioner, det vill säga sådant som inte brukar tas med 

vid flytt. Det gäller till exempel:  

» ta bort trösklar  

» spisvakt 

» montera stödhandtag eller räcken  

» byta bort badkaret mot dusch  

» anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp 

» installera dörröppnare, mm. 

 

Så här ansöker du  

 

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos Östra 

Småland Kommunaltekninkförbund (ÖSK).  

 

Du hittar ytterligare information kring bostadsanpassning 

samt blankett på 

https://osk.hultsfred.se/kategori/invanare/bostadsanpassni

ng 

 

Övriga frågor kring ärendet och handläggning hänvisas 

till Fastighetteknisk handläggare Magdalena Stan som du 

når via kommunens växel 0495-24 00 00. 

Ansökan om bostadsanpassning 

 

För att ansöka om bostadsanpassning så måste en 

ansökan fyllas i av dig som ansöker om bidraget. Fyll i 

ansökningsblanketten och skicka till adressen som står 

angiven på ansökningsblanketten.  

 

Detta ska du bifoga till din ansökan:  

 

Intyg  

Ett intyg från medicinsakkunnig (arbetsterapeut, 

sjukgymnast, läkare med mera) som styrker att du har en 

bestående funktionsnedsättning samt behovet att de 

åtgärder bidrags söks för är nödvändiga till 

funktionsnedsättning. 

Fastighetsägarens medgivande  

Bor du i hyresrätt behöver din fastighetsägare godkänna 

att de åtgärder som söks bidrag för i nämnda 

småhus/lägenhet får vidtas samt att du inte är skyldig att 

återställa bostaden i ursprungligt skick vid avflyttning 

eller i annat fall. 

Bor du i äganderätt, exempelvis ett småhus, måste de 

som äger bostaden godkänna anpassningen och avstå från 

krav på återställande. 

 

Fullmakt för kontaktperson  

Om någon annan en du ombesörjer ansökan. 
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Så här är gången i ett ärende: 

 

Vem gör vad?     Vad görs? 

 

Sökande               Ansöker om bostadsanpassningsbidrag. 

 

Intygsskrivare      Intygar behovet. 

 

Fastighetsägare    Ger medgivande till att  

                             anpassning får utföras. 

 

Handläggare        Vid större anpassningar (räcke, ramp,  

                             badrum, hiss mm) krävs ett hembesök.  

 

Handläggare/       Prövar ansökan enligt lag  

Förbundschef      och fattar beslut. 

 

Sökande              Skickar en skriftlig fullmakt in till ÖSK. 

 

Handläggare        Beställer arbetet av entreprenören. 

 

Entreprenören     Utför anpassningen. 

 

Handläggaren     Betalar ut bidraget när  

                           anpassningen är klar och  

                           godkänd av sökande. 
 

 

Kontakt 

 

Östra Smålands Kommunaltekninkförbund (ÖSK) 

Box 507 

577 26 Hultsfred 

 

Stora Torget 5 (besöksadress) 

577 26 Hultsfred 

 

Telefon: 0495- 24 00 00  

(Hultsfreds Kommun kontaktcenter) 

 

Läs mer om bostadsanpassningsbidraget på  

https://osk.hultsfred.se/kategori/invanare/bostadsanpassni

ng 
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