
LÄGRE TRÖSKLAR

LÅGT INSTEG TILL DUSCH

BÄTTRE BELYSNING

BRA ARBETSHÖJD I KÖK

RAMP ELLER HISS

ANPASSA DITT HEM
BIDRAG FÖR ETT AKTIVT OCH SJÄLVSTÄNDIGT LIV 

SMART 
ANPASSNING AV 
DIN BOSTAD MED 

MÅNGA OLIKA 
LÖSNINGAR

• Duschplats med lågt insteg
• Stödhandtag
• Tröskelramp
• Låga trösklar

• Ramp eller hiss
• Dörrautomatik eller dörrstängare
• Bra belysning i kök och badrum
• Bra arbetshöjd i köket

DET HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL PÅ LÖSNINGAR I EN BOSTAD:



VARFÖR FINNS BIDRAG  
FÖR ANPASSNING AV BOSTAD?
Bidraget ska ge dig som har en funktionsnedsättning 
möjlighet till ett självständigt liv. Du kan få bidrag 
till åtgärder både i din bostad och utomhus. För att 
få bidraget ska du bo där permanent och behovet ska 
vara långvarigt eller bestående. Det kostar ingenting 
att söka bidraget. Du får inte bidrag om åtgärderna 
bedöms höra till normalt underhåll eller för åtgärder 
som beror på byggnadstekniska brister.

HUR SÖKER DU BIDRAGET?
1. Börja med att skaffa ett intyg som styrker ditt

behov av en åtgärd i bostaden. Intyget ska
skrivas av en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare
eller annan sakkunnig.

2. Fyll i blanketten som finns på karlstad.se. Sök på
”bostadsanpassning” eller ring handläggarna för
att få blanketten.

3. Skicka in intyget och blanketten till teknik-  
och fastighetsförvaltningen.

4. Skicka med offerter, kostnadsberäkningar och
ritningar om du tagit fram ett sådant underlag.

5. Ansökan ska göras innan anpassningen görs.
Söker du efteråt ska du ha dokumenterat hur
bostaden såg ut innan åtgärden.

BEHÖVS FASTIGHETSÄGARENS MEDGIVANDE?  
Bor du i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid 
godkänna att åtgärden får utföras. Bor du i en 
bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna 
åtgärder som ska utföras på fasader, i trapphuset och 
omgivningen utanför huset. Bor du tillsammans 
med någon som har nyttjanderätt till bostaden ska 
även den personen skriva på ansökan. 
Fastighetsägaren ger sitt medgivande med en 
underskrift på ansökningsblanketten. Om 
fastighetsägaren inte godkänner åtgärden får du 
inget bidrag.

ÅTERSTÄLLA TILL  
URSPRUNGLIGT SKICK? 
Fastighetsägarna till flerbostadshus kan söka 
återställningsbidrag. Ägarna till småhus kan inte söka 
återställningsbidrag. Blanketten hittar du när du söker 
på ”återställningsbidrag” på karlstad.se – eller ring till 
handläggarna så skickar de en till dig.

KAN DU FÅ BIDRAG NÄR 
DU BYGGER NYTT?
Bygger du nytt eller renoverar får du bidrag om du har 
särskilda skäl för en utformning som inte är en 
grundläggande bostadsfunktion.

KAN DU FÅ BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 
FÖR SERVICE OCH REPARATION?

Ja, bidrag lämnas för reparation, service och besiktning 
av teknisk avancerade utrustning som har installerats 
med stöd av bostadsanpassningsbidrag. 

KAN DU FÅ BIDRAG OM DU FLYTTAR? 
Ja, det får du om du väljer en bostad som är lämplig 
för dig och din funktionsnedsättning. Väljer du en 
bostad som teknik- och fastighetsnämnden inte tycker 
är lämplig kan du endast få bidrag för mindre 
åtgärder.

ÖVERKLAGAN
Du kan överklaga teknik- och fastighetsnämndens 
beslut om bostadsanpassningsbidrag till förvaltnings-
rätten genom att skicka överklagan till oss. Vi 
vidarebefordrar den och alla andra handlingar  
till förvaltningsrätten.

KONTAKT   
För mer information och hjälp kring din ansökan kan 
du kontakta en bostadsanpassningshandläggare via 
Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se




