
Bostadsanpassning
i Uppsala kommun
 
Bidrag till anpassning av bostaden för personer  
med funktionsnedsättning



Vad kan du söka bidrag för?
Det handlar om att du i din bostad ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta  
hygienen, laga mat och ta dig in i och ut ur bostaden. Bidraget kan du ansöka om 
för att anpassa och komplettera så kallade fasta funktioner, det vill säga sådant 
som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Du kan inte få bidrag för  
normalt bostadsunderhåll eller för anpassning i fritidshus. 

Exempel på vanliga åtgärder inomhus är att bredda dörröppningar, ta bort  
trösklar, montera stödhandtag, installera spisvakt, ordna duschplats istället för 
badkar och anpassning av kök. Utanför bostaden är det vanligt med bidrag till 
ramper, ledstänger, hissar och automatiska dörröppnare. 

Vem kan ansöka om bidrag?
Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostads- 
anpassningsbidrag. Bidraget är personligt oavsett om du äger din bostad, bor i 
hyresrätt eller i bostadsrätt. Om du blivit beviljad plats/bor på ett särskilt boende 
kan bidrag ej beviljas, detta då boendet ansvarar för att boendet är tillgängligt 
utifrån dina behov.

För att anpassningar i hyres- eller bostadsrätter ska kunna utföras är en av förut- 
sättningarna för att bidrag ska kunna beviljas att din fastighetsägare och eventuella 
nyttjanderättshavare ger sitt medgivande till det utan återställningskrav. 

Fastighetsägarens medgivande skickas in tillsammans med ansöknings- 
blanketten och övriga handlingar. Vilka åtgärder det omfattar regleras i  
hyreslagen och bostadsrättslagen.

Kan man få bidrag till bostadsanpassning vid flytt?
Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. Vid byte av bostad lämnas  
inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya 
bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.  
Om du har frågor kring flytt kontakta oss.

Hur ansöker man?
Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag på en särskild blankett som finns 
på kommunens webbplats www.uppsala.se. Du kan också kontakta oss för att 
få en blankett. Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att åtgärderna är 
nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Arbetsterapeuter, sjuk- 
gymnaster och läkare är exempel på yrkesgrupper som kan skriva sådana intyg. 
För att handläggaren på enheten för bostadsanpassningsbidrag ska kunna fatta 
beslut om bidrag behövs en kostnadsberäkning eller en offert från en entreprenör. 
Det är ditt sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att betala åtgärder-
na i din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet om bostadsanpassningsbidrag 
kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Bidraget regleras i lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag m.m.

Har du frågor kring bostadsanpassning?
Mer information finns på www.uppsala.se/bostadsanpassning.
Du är också välkommen att ringa oss på telefonnummer 018-727 44 26,
eller skicka en fråga till bostadsanpassning@uppsala.se

Ärendets gång:
Sökande Fastighetsägare

ger medgivande 
till anpassning

Handläggaren
betalar ut bidraget i samråd med
den sökande, när anpassningen  

är utförd och godkänd

Handläggaren
prövar enligt lag, bedömer  

funktionell lösning och skälig  
kostnad samt fattar beslut

Sökande
ansöker om bostads- 

anpassningsbidrag

Intygskrivare
intygar behovet

Avslag Bifall Entreprenör  
utför arbetet

Sökande 
beställer  

anpassningsarbetet
 

Sökande kan överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du måste  
anpassa din bostad för att kunna bo kvar? Då kan du ansöka om  
bostadsanpassningsbidrag. För att få bidrag ska behovet av  
anpassning inte kunna tillgodoses med hjälpmedel. 



För mer information:
Enheten för bostadsanpassningsbidrag,
Stadsbyggnadsförvaltningen

Postadress: 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 44 26
E-post: bostadsanpassning@uppsala.se
www.uppsala.se


