Kontakt
Om du har frågor kontakta
bostadsanpassningshandläggaren i Tingsryds kommun.
Tel: 0477-443 21 eller 070-275 96 05
Träffas säkrast Tisdag, Onsdag kl. 08.00 - 16.00
Eller ring medborgarkontoret 0477-441 00
Epost: socialtjansten.tingsryd.se

Säg vad du tycker
Vårt mål är att erbjuda en vård och omsorg med bra kvalitet.
Dina synpunkter är mycket värdefulla för oss och gör att vi kan
förbättra verksamheten ytterligare.
Du hittar blanketten ”Tyck till” på kommunens hemsida,
www.tingsryd.se

Medborgarkontoret Tingsryds kommun
Telefon: 0477 - 441 00 * Webbplats: www.tingsryd.se
Epost: kommunen@tingsryd.se
Besöksadress: Torggatan 12, 362 22 Tingsryds

Bostadsanpassning
Vård-och omsorgsförvaltningen

Vad är bostadsanpassningsbidrag?
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till
dig som har en funktionsnedsättning. Det innebär att
bostaden görs om för att underlätta om du har en funktionsnedsättning.
Vård– och omsorgsförvaltningen handlägger ansökan för bidrag till bostads-anpassning för boende i Tingsryds kommun enligt lag om bostads-anpassningsbidrag mm (2018:222)
Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska leva som alla andra i en egen
bostad.
Bostaden
Kommunen ger bidrag till anpassning av permanentbostäder. Bidrag
lämnas till en enskild person i eget boende dock ej särskild boendeform.
Om du bor i en hyresrätt så måste du få tillstånd från hyresvärden. Bor
du i en bostadsrätt så är det yttre anpassningar som föreningar ger tillstånds till.
Bostaden måste från början uppfylla lägsta godtagbara standard och
efter ombyggnaden fungera bra för den funktionshindrade. Åtgärderna
får inte vara ett led i en större upprustning av fastigheten eller utgöra
normalt bostadsunderhåll. Ibland kan det krävas bygglov, då ingår den
kostanden i ditt bidrag.
Vid nybyggnad gäller bygglagstiftningen som säger att en bostad ska
utformas så att den är lämplig med hänsyn till personer med funktionedsättningar.
Vad kan du få bidrag till?
Anpassningen görs till sådant som är nödvändigt för den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta
hygienen, laga mat och äta, samt ta sig in och ut ur bostaden. Bidraget
ges till fasta funktioner i bostaden dvs sådant som man i regel inte tar
med när man flyttar.

Vad krävs av dig?
Funktionsnedsättningen ska vara bestående eller långvarig. Bidrag
ges inte om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder.
Man kan få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden, t.ex. vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi, psoriasis och psykisk utvecklingsstörning.
Du ska bifoga intyg utfärdat av sakkunnig exempelvis arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare. Intyget ska beskriva funktionshindrets omfattning och dess konsekvenser för dig i din bostad.
Därefter görs en utredning som avslutas med ett beslut.
Ibland kan beslut tas utifrån inkommande handlingar., ibland krävs
hembesök av handläggare tillsammans med sakkunnig för att beslut
ska kunna tas.
Ansökningsblanketten för bostadsanpassning finns att skriva ut från
kommunens hemsida. Du kan också vända dig till handläggaren,
telefonnummer finns på baksidan, eller din arbetsterapeut.
Återställningsbidrag
Lagen ger möjlighet för fastighetsägaren att ansöka om återställningsbidrag om anpassningarna som gjorts med bidrag är till nackdel för en ny hyresgäst. För detta ansöks på en särskild blankett.
Ansökan skickas tillsammans med intyget till:
Vård– och omsorgsförvaltningen
Box 88
362 22 Tingsryd
Uppgifterna om dig kommer att registreras på data i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR)

