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att  avge yttrande enligt bilaga 1. 
  
Ärendet 
Socialdepartementet har till kommunen översänt departementspromemoria som kompletterar 
Boverkets rapport 2014:38 (Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.) för 
yttrande senast 4 oktober 2014. Promemorian återges i bilaga 2.  
 
Boverkets rapport, som kommunen tidigare yttrat sig över, innebär en översyn, inklusive 
förslag till ny lagstiftning, av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Socialdepartementet 
har, med anledning av att det tidigare förslaget behövt kompletteras utifrån bland annat FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, nu skickat ut en 
kompletterande promemoria på remiss, i vilken föreslås ändringar i det tidigare lagförslaget. 
Ändringarna består i att den som har en funktionsnedsättning ska vara sökande av bidraget, 
inte den som äger en bostad. Ändringen innebär även ett förtydligande kring ägarmedgivande 
till åtgärder i fall då flera personer äger eller har rättigheter kopplade till en bostad. 
 
Beredning 
En gemensam ärendeberedning har genomförts mellan kommunledningskontoret och 
Stadsförvaltningens enhet för bostadsanpassningsbidrag.    
 
Föredragning 
I förslaget till yttrande tillstyrks förslaget. Ändringen innebär att ökat inflytande, delaktighet 
och rättsäkerhet för personer med funktionsnedsättning genom att de erhåller partsställning i 
ärenden om bidrag för anpassning av bostaden. Förändringen överensstämmer även med hur 
dessa ärenden i praktiken kommit att hanteras, där den som har en funktionsnedsättning 
naturligtvis måste ges inblick i ärendehandläggningen och vara delaktig i diskussionen kring 
alternativa lösningar för att tillgodose behoven av anpassning.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i föreliggande ärende. 
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Socialdepartementet 
Diarienummer S2016/04660/FST 

Yttrande över kompletterande promemoria till Boverkets rapport 
2014:38, dnr S2016/04660/FST 
 
Uppsala kommun har fått rubricerade promemoria på remiss. Kommunstyrelsen anför 
följande. 
 
Sammanfattning 
Uppsala kommun välkomnar förslaget att den som söker om bidrag enligt lagen om 
bostadsanapassningsbidrag ska vara den som har en funktionsnedsättning, inte den som äger 
en bostad eller innehar sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt.  
 
Uppsala kommun tillstyrker därför utredningens förslag och vill här utveckla sin syn på de 
föreslagna ändringarna. 
 
Kommentarer till förslagen 
3 §  
Uppsala kommun menar att den som har en funktionsnedsättning bör vara den som söker om 
bidrag. Detta innebär att rätten till självbestämmande, delaktighet och inflytande stärks. Den 
tidigare ordningen har även, om den skulle ha tillämpats strikt enligt sin ordalydelse, en 
underlig konstruktion i att den vars behov utreds inte alltid varit densamma som den som sökt 
om bidraget. Det innebär problem ur rättsäkerhetssynpunkt vad gäller t.ex. rätt till insyn, rätt 
att få lämna synpunkter och att bli kommunicerad material etc. Den tidigare ordningen har 
således, säkerligen över hela landet, inneburit att enskildas rättigheter ibland fått tillvaratas 
genom lokala rutiner snarare än genom lag, vilket naturligtvis varit olyckligt. Uppsala 
kommun ser därmed mycket positivt på den föreslagna ändringen. 
 
11 §  
Uppsala kommun menar att paragrafen, så som den föreslås, är tydlig och därmed innebär en 
större rättsäkerhet för enskilda. Uppsala kommun tillstyrker att samtliga fastighetsägare ska 
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medge åtgärden för att bidrag ska beviljas. Den tidigare regleringen har inneburit otydligheter 
och varit svår att tillämpa i fall där flera ägare av en bostad förekommit och dessa inte varit 
överens om vilka åtgärder, om ens några, som bör vidtas i bostaden. Det har också många 
gånger varit svårt att förklara för enskilda skillnaden mellan att de förvisso haft rätt till bidrag, 
men att de i praktiken är förhindrade att utnyttja sin rätt. Den nu föreslagna ändringen innebär 
att det blir tydligt och förutsägbart för enskilda i vilket fall bostadsanpassningsbidrag kan 
erhållas – och därmed också verkställas – och i vilket fall det inte kan bli aktuellt. Detta 
skapar såväl rättsäkerhet som handläggningseffektivitet och Uppsala kommun ser därför 
positivt på den föreslagna ändringen även i denna del.  
 
 
 
 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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Socialdepartementet 

Enheten för familj och sociala tjänster 
Jenny Wada 
Telefon 08-40521 25 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2016 -07-.  0.6 

Diarient Ks-k_2.0/6 

30  i Aktbii 

Kompletterande remiss avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av 
lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

Remissinstanser: 

1. Riksdagens ombudsmän (JO) 
2. Kammarrätten i Jönköping 
3. Förvaltningsrätten i Göteborg 
4. Förvaltningsrätten i Uppsala 
5. Domstolsverket 
6. Försäkringskassan 
7. Socialstyrelsen 
8. Myndigheten för delaktighet 
9. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
10. Regelrådet 
11. Boverket 
12. Lantmäteriet 
13. Alingsås kommun 
14. Askersunds kommun 
15. Bengtsfors kommun 
16. Borlänge kommun 
17. Botkyrka kommun 
18. Eksjö kommun 
19. Eskilstuna kommun 
20. Forshaga kommun 
21. Gävle kommun 
22. Göteborgs kommun 
23. Hagfors kommun 
24. Haparanda kommun 
25. Håbo kommun 
26. Jönköpings kommun 
27. Karlstads kommun 
28. Kiruna kommun 
29. Kristianstads kommun 

Postadress Telefonväxel E-post: s.registrator@regeringskansliet.se  
103 33 Stockholm 08-405 10 00 

Besöksadress Telefax 
Fredsgatan 8 08-723 11 91 
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30. Kungälvs kommun 
31. Linköpings kommun 
32. Lunds kommun 
33. Luleå kommun 
34. Malmö kommun 
35. Nora kommun 
36. Norrköpings kommun 
37. Nässjö kommun 
38. Oskarshamns kommun 
39. Piteå kommun 
40. Sollefteå kommun 
41. Staffanstorps kommun 
42. Stockholms kommun 
43. Uppsala kommun 
44. Åstorps kommun 
45. Örebro kommun 
46. Föreningen kommunal bostadsanpassning (FKBo) 
47. Bostadscenter 
48. Bostadsrätterna 
49. Byggherrarna i Sverige AB 
50. Fastighetsägarna 
51. Handikappförbunden (HSO) 
52. Lika unika 
53. Neuroförbundet 
54. Autism- och Aspergerförbundet 
55. Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet 
56. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) 
57. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) 
58. Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 
59. Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) 
60. Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF) 
61. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) 
62. Sveriges Byggindustrier 
63. Sveriges Kommuner och Landsting 
64. Villaägarna 

I maj 2015 skickade Socialdepartementet ut rubricerad rapport på remiss. 
I rapporten föreslås bl.a. att bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild 
person som äger en bostad för permanent bruk eller innehar en sådan 
bostad med hyres- eller bostadsrätt. Mot bakgrund av FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör vissa förslag i 
rapporten ändras för att lagen om bostadsanpassningsbidrag ska följa 
konventionens artiklar samt bidra till uppfyllandet av de 
funktionshinderpolitiska målen om personer med 
funktionsnedsättningars möjlighet till full delaktighet i samhället. Med 
anledning av detta skickas en kompletterande promemoria ut på remiss. 



3 

Inom Socialdepartementet bereds för närvarande ett förslag till ny lag 
om bostadsanpassningsbidrag som utgår i från det lagförslag som 
lämnats i Boverkets rapport. Utöver ovanstående sakliga ändring har 
strukturella och språkliga ändringar gjorts i förhållande till Boverkets 
förslag. Den promemoria som nu remitteras innehåller delar av förslaget 
till ny lag som bereds inom Socialdepartementet. De paragrafer som 
kommentaras särskilt i promemorian och som det nu ska lämnas 
synpunkter på är emellertid enbart 3 och 11 §§. 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast tisdagen 
den 4 oktober 2016. Vi ser helst att ni endast skickar dem i elektronisk 
form och då både i wordformat och pdf-format. Remissvaren ska skickas 
till följande e-postadresser: ssegistrator@regeringskansliet.se  samt 
s fs t @regerings kans liet. s e  

I remissvaren ska Socialdepartementets diarienummer S2016/04660/FST 
anges. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker 
det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss — hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 
laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Frågor under remisstiden besvaras av Jenny Wada, telefon 08-405 21 25 
eller jenny.wada@regeringskansliet.se. 

Emelie Lindahl 

Departementssekreterare, tf. enhetschef 



- 



Promemoria 

2016-07-04 

 

REGERINGSKANSLIET S2016/04660/FST 

  

Socialdepartementet 

Enheten för familj och sociala tjänster 
Departementssekreterare 
Jenny Wada 
Telefon 08-40521 25 
Epost: jenny.wada@regeringskansliet.se  

Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn 
av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

Inledning 

Denna promemoria kompletterar Boverkets rapport Översyn av lagen 
om bostadsanpassningsbidrag m.m. som Socialdepartementet skickade ut 
på remiss i maj 2015. Författningsförslaget nedan är framtaget av 
Socialdepartementet utifrån det förslag till ny lag som lämnades i 
Boverkets rapport men sakliga, strukturella och språkliga ändringar har 
gjorts. 

De sakliga ändringar som kommenterats särskilt i denna promemoria och 
som det nu ska lämnas synpunkter på är enbart 3 och 11 §§. Övriga delar 
av författningsförslaget bereds för närvarande inom Socialdepartementet. 
För att underlätta läsningen har dock departementets utkast till ny lag 
tagits med i promemorian. Regeringen har dock ännu inte tagit ställning 
angående Boverkets förslag rörande bostadsanpassningsbidrag för 
integritets skapande åtgärder. 

1. Författningsförslag 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna lag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bo-
städer ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självstän-
digt liv i eget boende. 

2 § Kommunerna svarar för att bidrag lämnas enligt bestämmelserna i 
denna lag. 
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Bostadsanpassningsbidrag 

Bidragstagare 
3 § 	Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsned-
sättning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad. Om bo-
staden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden 
är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. 

4 § 	Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för 
omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning i sin bostad och 
om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpass-
ning av den bostaden. 

5 § Den som äger ett bostadshus får överta rätten till bostadsanpass-
ningsbidrag som har beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning till en 
hyres- eller bostadsrättslägenhet, om sökanden och ägaren är överens om 
det. Detta gäller under förutsättning att bostadsanpassningsbidraget har 
beviljats i form av kontantbidrag enligt 16 § första stycket och att ägaren 
åtar sig att låta utföra nödvändiga åtgärder. 

Åtgärder som bostadsanpassningsbidrag lämnas för 
6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera 
fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. 

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska 
vara ändamålsenlig för personen med funktionsnedsättning. Bidrag läm-
nas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av 
landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

7 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostä-
der som avses i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket social-
tjänstlagen (2001:453) och i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 

8 § 	Vid tillämpningen av bestämmelserna i 6 § ska utöver sedvanliga 
bostadsfunktioner även beaktas behovet av 

1. åtgärder för att möjliggöra rehabilitering, funktionsträning och sjuk-
vård för personen med funktionsnedsättning, och 

2. åtgärder som gör det möjligt för personen med funktionsnedsättning 
att utöva hobbyverksamhet, om han eller hon på grund av sin funktions-
nedsättning inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden. 
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9 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna be-
höver utföras redan av väsentligen andra orsaker än behovet av anpass-
ningen. De orsaker som ska beaktas är 

1. byggnadstekniska brister, 
2. eftersatt underhåll, 
3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunk-

tioner, och 
4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och an-

vändbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
om ansökan gäller 

a) ett en- eller tvåbostadshus som sökanden har låtit uppföra eller låtit 
utföra ändringar av, 

b) en lägenhet som innehas med bostadsrätt som sökanden har låtit 
utföra ändringar i, eller 

c) en ägarlägenhetsfastighet som sökanden har låtit utföra ändringar i. 

10 § Efter ett byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till 
sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, 
planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader är uppenbart 
olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit 
uppföra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som 
normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en 
boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss. 

Bestämmelserna i första och andra styckena ska tillämpas i fråga om 
sådana åtgärder som var nödvändiga vid bytet av bostad. 

Medgivande 
11 § Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden 
eller gemensamma utrymmen i anslutning till bostaden eller om någon 
annan än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres-
eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassnings-
bidrag endast om 

1. samtliga ägare och, i förekommande fall, rättighetshavare har medgi-
vit att anpassningsåtgärderna får vidtas, och 

2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden 
eller rättighetshavare för återställning av bostaden eller de gemensamma 
utrymmena. 

Bidrag till reparationer 

12 § Bidrag lämnas för att reparera sådan anordning eller inredning som 
har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag 
eller motsvarande äldre bestämmelser om 

1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag, eller 
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2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på 
grund av funktionsnedsättningen. 

I fråga om anordning eller inredning av tekniskt slag lämnas bidrag 
även för besiktning och annat underhåll än reparation. 

Bidrag lämnas inte om anordningen eller inredningen har installerats 
med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett bostadshus 
har övertagit rätten till enligt bestämmelserna i 5 §. 

Bidrag till återställning av anpassade bostäder 

13 § En ägare har rätt till bidrag för kostnader för återställning av an-
passningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts 

1. i eller i anslutning till en hyresrättslägenhet eller ett en- eller 
tvåbostadshus som hyrs ut, 

2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt, eller 
3. i gemensamma utrymmen i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet. 

14 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att 
1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostads-

anpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, 
och 

2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre 
utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende. 

Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts 
med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett bostadshus 
har övertagit rätten till enligt bestämmelserna i 5 §. 

Övertagande av begagnad anordning 

15 § En kommun får avtala om övertagande av en anordning som tidi-
gare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna 
lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och lämna ekonomiskt stöd 
för kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande. 

Bidragens storlek och utformning 

16 § Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till re-
parationer, besiktning och underhåll enligt 12 § lämnas med belopp 
(kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. 

Om sökanden och kommunen är överens om detta får bostadsanpass-
ningsbidrag även lämnas 

1. som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna, och 
2. genom ett överlämnande av en begagnad produkt. 
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Handläggning av bidragsärenden 

Ansökan 
17 § Ansökan om bidrag lämnas in till den kommun där den bostad 
som avses med ansökan är belägen. 

Beslut om bidrag 
18 § I beslut om bidrag ska anges vilka åtgärder bidraget avser och den 
tidpunkt då åtgärderna senast ska vara utförda. 

Om beslutet innebär ett kontantbidrag ska även detta belopp anges. 
Om bostadsanpassningsbidrag lämnas enligt bestämmelserna i 16 § 

andra stycket ska detta anges i beslutet. 

Återkallelse av beslut 
19 § Före utbetalningen av kontantbidrag eller verkställighet av bidrag 
som beviljats enligt bestämmelserna i 16 § andra stycket får den kommun 
som har beviljat bidraget återkalla beslutet, om de förutsättningar som 
låg till grund för beslutet inte längre föreligger. 

Utbetalning av kontantbidrag 
20 g Kontantbidrag betalas ut sedan de åtgärder som bidraget avser har 
utförts och de faktiska kostnaderna har redovisats. 

Återbetalning 
21 § Kommunen får besluta om återbetalning av kontantbidrag helt 
eller delvis 

1. om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något 
annat sätt har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats 
med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 

2. om bidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för 
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. 

Kommunen får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten, om 
det finns särskilda skäl. 

Tillsyn och bemyndigande 

22 § Tillsyn över tillämpningen av denna lag utövas av regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer. 

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om 
verkställigheten av denna lag. 
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Överklagande 

24 § Kommunens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän för- 
valtningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

2. Bakgrund 

Ett av de nationella målen för funktionshinderspolitiken är att samhället 
utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir 
fullt delaktiga i samhällslivet. Därför inriktas arbetet på att skapa 
förutsättningar för självständighet och självbestämmande. 

Även den nuvarande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 
m.m. syftar till att genom bidrag till anpassning av bostäder kunna ge 
personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i 
eget boende, men lagen bidrar inte till personer med funktionsnedsätt-
ningars ökade delaktighet i samhället. Genom gällande lags avgränsning 
av bidragstagarkrets så kan personen vars behov lagen syftar till att till-
godose, undanhållas att kommuniceras med eller att överklaga beslut om 
vederbörande inte själv äger sin bostad eller innehar den med hyresrätt 
eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt. 

3. Förslag 

3.1 Personen med funktionsnedsättning ska vara sökande 

Bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas till en person med 
funktionsnedsättning för anpassning av dennes permanentbostad. 

Skälen för förslaget 

I de flesta bidrags- och stödsystem är det den person som vars behov 
bidraget eller stödet ska täcka som är sökande och mottagare av bidraget 
eller stödet. Därför bör det vara personen med funktionsnedsättning 
som ska stå i centrum i ärendehanteringen gällande 
bostadsanpassningsbidrag. All diskussion om hur en anpassning ska 
utföras, och när den ska utföras, bör föras med den person vars behov 
ska tillgodoses med bostadsanpassningsbidrag. Om personen vars behov 
ska tillgodoses med bostadsanpassningsbidrag alltid är part i ärendet så 
ges vederbörande även rätt att överklaga beslut och rätt att själv besluta 
om installerandet respektive bortmonterande av bostadsanpassningen. 
För den person med funktionsnedsättning som inte vill själv vara 
sökanden finns alternativet att ge någon annan en fullmakt att söka 
bostadsanpassningsbidrag för vederbörande. Att personen med 
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funktionsnedsättning bör vara sökande lyfts också fram av några kom-
muner i remissvaren över Boverkets rapport 2014:38. 

Ärenden om bostadsanpassningsbidrag innehåller inte sällan uppgifter av 
känslig natur, exempelvis läkarutlåtanden. Enligt konventionens artikel 
22 ska konventionsstaterna skydda sekretessen för personuppgifter och 
uppgifter om hälsa och rehabilitering för personer med funktionsned-
sättning på lika villkor som för andra. Förslaget innebär en möjlighet för 
personen med funktionsnedsättning att inte behöva delge t.ex. fastig-
hetsägaren privata uppgifter om sitt hälsotillstånd. Förslaget står inte i 
motsättning till Boverkets förslag om överlåtelse av bostadsanpassnings-
bidrag till ägaren av ett bostadshus, då överlåtelsen sker efter att utred-
ningen om huruvida sökanden är berättigad till bostadsanpassningsbidrag 
är avslutad. 

Hemmavarande ungdomar som är myndiga ska ha möjlighet att söka 
bostadsanpassningsbidrag själva. Samhällets institutioner ska främja barn 
och ungas personlighetsutveckling och bidra till allas möjlighet till del-
aktighet i samhället. Förslaget ger personen med funktionsnedsättning 
en möjlighet att själv ta ansvar för sin mobilitet, att växa och frigöra sig 
på lika villkor som ungdomar utan funktionsnedsättning. 

I de fall det är någon annan än sökanden som äger bostaden eller som 
innehar den med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt kan 
bostadsanpassningsbidrag dock bara lämnas om medgivande till åtgär-
derna har inhämtas från ägaren eller rättighetshavaren, se avsnitt 3.2 ne-
dan. 

3.2 Delvis ändrade bestämmelser om medgivande 

Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller 
gemensamma utrymmen i anslutning till bostaden eller om någon annan 
än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres- eller bo-
stadsrätt eller annan nyttjanderätt, ska bostadsanpassningsbidrag endast 
kunna lämnas om 

1. samtliga ägare och, i förekommande fall, rättighetshavare har medgi-
vit att anpassningsåtgärderna får vidtas, och 

2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden 
eller rättighetshavare för återställning av bostaden eller de gemensamma 
utrymmena. 

Skälen för förslaget 

I likhet med Boverkets förslag föreslås att det införs en bestämmelse i 
den nya lagen om att bostadsanpassningsbidrag endast kan lämnas om 
det finns ett medgivande att anpassningsåtgärder får utföras och 
utfästelse att inte kräva ersättning av sökanden för kostnader för 
återställning. Utan en sådan bestämmelse måste det anses saknas rättsligt 
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stöd för att avslå en ansökan om bostadsanpassningsbidrag endast på den 
grunden att medgivande eller utfästelse saknas. Detta skulle innebära att 
kommunen måste lägga resurser på utredningar och bevilja bidrag till 
anpassningsåtgärder som sedan inte kan utföras eftersom ägaren till 
bostaden motsätter sig det. Utöver redaktionella ändringar föreslås dock 
sakliga ändringar i förhållande till Boverkets förslag. 

I likhet med Boverkets förslag ska medgivande och en utfästelse att inte 
kräva ersättning av sökanden för återställning vara en förutsättning för 
att bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas i de fall bostaden innehas 
med hyres- eller bostadsrätt. Sökandens bostad kan emellertid innehas 
med annan nyttjanderätt, t.ex. arrende. Det föreslås därför att bestäm-
melsen ska omfatta alla former av nyttjanderätter. 

Boverket har föreslagit att det i lagen ska införas ett krav på medgivande 
från fastighetsägaren. Den som äger bostaden är dock inte alltid fastig-
hetsägare. Exempelvis kan ett flerbostadshus stå på mark som en bo-
stadsrättsförening innehar med tomträtt. Huset kan också ägas av en 
hyresvärd som arrenderar marken som byggnaden hör till. Bostadsan-
passningen görs i eller i anslutning till bostadshuset och innebär i dessa 
fall inget eller ett högst begränsat intrång i fastighetsägarens rätt. Det 
föreslås därför att det i lagen anges att medgivande ska lämnas av ägaren 
av bostaden. 

Vidare föranleder förslaget i avsnitt 3.1 ovan, dvs, att det är personen 
med funktionsnedsättning som ska vara sökande, behov av en ny be-
stämmelse om medgivande. Situationen kan vara sådan att det är någon 
annan än personen med funktionsnedsättning som äger bostaden eller 
innehar den med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt. En 
person kommer alltså kunna få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa 
och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad som 
denne varken äger eller innehar med nyttjanderätt. Den som innehar bo-
staden med äganderätt eller nyttjanderätt har ett civilrättsligt skydd mot 
ingrepp i egendomen. Av detta skäl är ett medgivande från ägaren eller 
rättighetshavaren att anpassningen får göras en förutsättning för att bo-
stadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas. Det kan också finnas flera 
ägare eller rättighetshavare, samtycke krävs då av samtliga. Av tydlig-
hetsskäl bör detta framgå av lagen. 

Bostaden som ansökan om bostadsanpassningsbidrag avser kan finnas i 
en ägarlägenhetsfastighet. Med ägarlägenhetsfastighet avses en tre-
dimensionell fastighet som inte är avsedd att rymma annat än en enda 
bostadslägenhet, se 1 kap. 1 a § jordabalken. I de fall anpassningsåtgärden 
ska göras i utrymmen som är gemensamma för alla fastigheter i huset 
krävs att medgivande inhämtas från den som äger utrymmena. Detta bör 
framgå av lagen. De gemensamma utrymmena utgör i dessa fall ofta en 
gemensamhetsanläggning som ägs av de fastighetsägare som deltar i ge-
mensarnhetsanläggningen. Detta innebär att samtliga deltagande fastig- 
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heter är att anse som ägare och att alla ska lämna sitt medgivande till åt-
gärden för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas. Om det finns 
en samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggningen bör 
föreningen kunna medgivande under förutsättning att stadgarna för för-
eningen tillåter det. 

Boverket har förslagit att i de fall bostaden innehas med hyres- eller bo-
stadsrätt ska fastighetsägaren utfästa sig att inte kräva ersättning av bi-
dragstagaren för återställning av bostaden eller allmänt utrymme vid flytt 
eller i annat fall. Skälet till detta är att skydda personen med funktions-
nedsättning från ekonomiska krav t.ex. vid en flytt. Behov av ett sådant 
skydd kan även finnas om sökanden bor i annan boendeform än hyres-
eller bostadsrätt. I enlighet med vad som anges ovan föreslås att begrep-
pet ägare användas i stället för fastighetsägare och att ingen särskild bo-
endeform ska utpekas. I praktiken innebär det att en utfästelse ska krävas 
t.ex. av hyresvärdar och bostadsrättsföreningar vad gäller åtgärder i ge-
mensamma utrymmen. För att skydda nyttjanderättshavare, t.ex. föräld-
rar till barn med funktionsnedsättning som behöver anpassning av en 
hyresrätt, krävs att ägaren inte heller riktar krav på ekonomiska anspråk 
gentemot rättighetshavaren. I stället för att kräva sökanden eller rättig-
hetshavaren kan ägare ansöka om återställningsbidrag, se 13 § den före-
slagna lagen. 

Det finns inget krav i lagen på att en ägare eller rättighetshavare måste 
lämna medgivande. För det fall medgivande vägras på annat än sakliga 
grunder kan dock diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser aktua-
liseras. 

4. Konsekvenser av förslagen 

I följande konsekvensavsnitt redogörs endast konsekvenserna av 3 och 
11 §§. De övriga delarna av förslagen och dess konsekvenser har 
remissinstanserna tagit ställning till tidigare, då de presenterades i 
Boverkets rapport Översyn av lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

För personer med funktionsnedsättning innebär förslaget, att ändra bi- 
dragstagarkretsen, stärkt rättshandlingsförmåga och ökade förutsätt-
ningar till självbestämmande. Sökande som inte själv äger sin bostad, 
eller själv innehar den med nyttjanderätt kommer dock att behöva rät-
tighetshavarens medgivande tillsammans med medgivande från ägaren till 
bostaden för att kunna få bostadsanpassningsbidrag. Förslaget bedöms 
inte ge någon större arbetsbelastning i praktiken då sökande förmodas ha 
god kontakt med rättighetshavaren. 

Antalet ansökningar anses inte öka på grund av att bidragstagarkretsen 
ändras, eftersom det till ansökan krävs utlåtande från arbetsterapeut, 
läkare eller annan sakkunnig, och antalet personer med 
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funktionsnedsättning inte påverkas av ändrad lagstiftning på området. 
Möjligtvis skulle en person som känt sig hindrad att söka 
bostadsanpassningsbidrag genom t.ex. sin hyresvärd för att vederbörande 
velat undvika att meddela sin hyresvärd privata uppgifter om sin hälsa nu 
välja att söka bostadsanpassningsbidrag själv. Å andra sidan är det rimligt 
att tänka sig att samma person med gällande lagstiftning söker annat 
bistånd för att klara sin livshållning idag, exempelvis genom 
socialtjänstlagen. I sådana fall skulle kostnaden minska för kommunen 
om personen beviljades bostadsanpassningsbidrag för att sedan klara sin 
livshållning mer självständigt. 

Förslaget med krav på medgivande innebär att kommunerna behöver 
granska dessa innan beslut om bostadsanpassningsbidrag fattas, vilket 
skulle kunna anses innebära ökad administration. Utan krav på 
medgivande i ansökningsförfarandet finns dock en risk att kommunerna 
genomför omfattande utredningar och beviljar 
bostadsanpassningsbidrag, som sedan inte kan verkställas eftersom 
ägaren eller rättighetshavaren till egendomen som ska anpassas inte 
medger det. Mot bakgrund av detta kan kravet på medgivande inte anses 
medföra en ökad ambitionsnivå för kommunerna och 
finansieringsprincipen aktualiseras därför inte. De behov som personer 
med funktionsnedsättningar har kommer att bli synliggjorda på ett 
tydligare sätt, vilket ger kommunerna bättre kännedom om gruppens 
levnadsförhållanden i kommunen. Kommunen kan genom förslaget även 
få bättre kunskap om behovet av tillgängliga bostäder i kommunen då 
eventuell diskrepans mellan behov av bostadsanpassning och antalet 
husägare som inte medgiver bostadsanpassningsåtgärder synliggörs. 

Då inga bostadsanpassningsåtgärder kan göras utan medgivande från den 
som äger bostaden eller innehar bostaden med nyttjanderätt bedöms 
förslaget inte påverka ägarna eller rättighetshavarna till de bostadshus 
som är i fråga i någon större utsträckning. Det kan i de fall sökanden inte 
är densamme som hyresrättsinnehavaren krävas av ägaren till bo-
stadshuset att undersöka om hyresrättsinnehavaren har lämnat sitt med-
givande, men bådas medgivande är förutsättningen för sökande att be-
viljas bostadsanpassningsbidrag. Sökande kan inte förbigå det hyresavtal 
som finns mellan hyresrättsinnehavaren och hyresvärden. 

I övrigt bedöms förslaget inte medföra några konsekvenser för brottslig-
heten och det brottsförebyggande arbetet, sysselsättning och offentlig 
service, jämställdheten mellan kvinnor och män samt möjligheten att nå 
de integrationspolitiska målen. Statens kostnader bedöms inte påverkas 
av promemorians förslag. 
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5. Författningskommentar 

3S 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning 
(sökande) för anpassning av dennes permanentbostad. Om bostaden hyrs i 
andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med 
hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är. 

Paragrafens första mening innebär en ändring i förhållande till 3 § Bover-
kets lagförslag. Det är personen med funktionsnedsättning som ska 
kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag och vara bidragstagare och 
inte, som tidigare, ägaren till bostaden eller den som innehar bostaden 
med hyres- eller bostadsrätt. Personen med funktionsnedsättning är sö-
kande och part i ärendet. Det är således den personen som kan komma 
överens med kommunen om i vilken form bostadsanpassningsbidraget 
ska lämnas, se 16 § den föreslagna lagen. Personen med funktionsned-
sättning kan även i vissa fall överlåta rätten till bostadsanpassningsbidra-
get till den som äger bostadshuset. Ägaren blir då bidragstagare, se 5 § 
den föreslagna lagen. 

I vissa fall kan medgivande krävas från bl.a. ägaren av bostaden eller den 
som innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjande-
rätt, se 11 § den föreslagna lagen. 

Paragrafens andra mening motsvarar 3 § andra meningen Boverkets för-
slag. Det kan vara motiverat att vidta enklare, mindre kostsamma an-
passningsåtgärder även om upplåtelsen är kortvarig, medan det för mer 
omfattande och kostsamma åtgärder bör krävas att upplåtelsen är säkrad 
för lång tid framöver, se prop. 1992/93:58 s. 16. 

11 5S.  
Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller ge-
mensamma utrymmen i anslutning till bostaden eller om någon annan än 
sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt 
eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om 

1. samtliga ägare och, i förekommande fall, rättighetshavare har medgivit 
att anpassningsåtgärderna får vidtas, och 

2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller 
rättighetshavare för återställning av bostaden eller de gemensamma 
utrymmena. 

Bestämmelsen motsvarar delvis 10 § Boverkets lagförslag. I de fall bosta-
den innehas med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt så som 
t.ex. arrende, äger sökanden inte bostaden. Medgivande måste i sådana 
fall inhämtas från den eller de som äger bostaden, vanligtvis en hyresvärd 
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eller en bostadsrättsförening. Även i de fall bostaden finns i ett en- eller 
tvåbostadshus eller i en ägarlägenhetsfastighet (jfr 1 kap. 1 a § jorda-
balken) som sökanden inte äger, krävs medgivande från ägaren för att 
bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas. Detsamma gäller i fråga om 
gemensamma utrymmen i anslutning till bostaden, som inte ägs av sö-
kanden, om bostadsanspassningen ska utföras där. Med gemensamma 
utrymmen avses sådana utrymmen i olika slags boendeformer, dvs, inte 
enbart i anslutning till t.ex. ägarlägenheter. 

Skälet till kravet på samtycke från ägaren är att bostadsanpassningsbidrag 
beviljas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslut-
ning till en bostad, se 6 § den föreslagna lagen. Den som innehar bosta-
den med äganderätt har ett civilrättsligt skydd mot ingrepp i egendomen. 
Av tydlighetsskäl anges i den föreslagna lagen att bostadsanpassnings-
bidrag inte kan beviljas utan medgivande från ägaren. I de fall bostaden 
ägs av flera krävs medgivande av samtliga ägare. 

Bostadsanpassningsbidrag kan också beviljas för anpassning av en bostad 
som innehas med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt men 
där någon annan än sökanden är rättighetshavare. För att förtydliga detta 
anges i den föreslagna lagen att medgivande från rättighetshavaren är en 
förutsättning för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas. I de 
fall bostaden innehas med nyttjandeätt av flera nyttjanderättshavare 
krävs samtligas medgivande. Med "rättighetshavare" avses i bestämmel-
sen nyttjanderättshavare eller motsvarande, dvs. den som enbart är pant-
havare omfattas inte. 

I vissa fall kan gemensamma utrymmen i ett flerbostadshus ha en ägare 
och bostäderna i huset ha en annan ägare. I hus med ägarlägenhetsfastig-
heter ägs t.ex. varje lägenhet av en fastighetsägare men de gemensamma 
utrymmena är en gemensamhetsanläggning som ägs av alla deltagande 
fastighetsägare. Detta innebär att samtliga deltagande fastighetsägare är 
att anse som ägare till gemensamma utrymmen. Medgivande krävs från 
samtliga ägare för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna lämnas för en 
anpassningsåtgärd i ett gemensamt utrymme i anslutning till en ägar-
lägenhetsfastighet. I förekommande fall bör en samfällighetsförening 
som förvaltar de gemensamma utrymmena kunna lämna medgivande, 
under förutsättning att föreningens stadgar tillåter det. 

Vidare krävs enligt punkten 2 att samtliga ägare utfäster sig att inte kräva 
ersättning av den som fått anpassningen beviljad eller av en rättighets-
havare. Sökanden eller rättighetshavaren ska inte behöva utge ersättning 
för återställning vid en flytt eller i annat fall som kan krävas t.ex. av en 
hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare enligt jordabalken och bostads-
rättslagen. Ägaren kan i stället enligt 13 § den föreslagna lagen ha möjlig-
het att ansöka om bidrag för återställning av tidigare utförda anpass-
ningsåtgärder. Med "de gemensamma utrymmena" i punkten 2 avses 
gemensamma utrymmen i alla olika bostadsformer. 


	Kompletterande remiss avseende Boverkets rapport 2014:38
	1.pdf
	Yttrande över kompletterande promemoria till Boverkets rapport 2014:38, dnr S2016/04660/FST

	2.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16


