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Vem kan ha rätt till bidrag? 
Du som äger en bostad för permanent bruk eller som har en hyreslägenhet. Även du som hyr i 
andra hand, beroende på hur lång tid du ska hyra. 

Vad kan du få bidrag till? 
- Bidrag lämnas för anpassning av bostadens grundläggande, fasta funktioner. Med fasta 

funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.  
- Bidrag kan även lämnas till åtgärder som hör samman med din funktionsträning, 

hobbyverksamhet och sjukvård, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Vad gäller när du flyttar eller bygger om? 
- Vid byte av bostad har du som flyttar ett ansvar att välja en bostad som inte kräver 

anpassningsåtgärder. Endast vid särskilda skäl lämnas bidrag vid köp eller byte av bostad. 
- Vid nybyggnation och ombyggnad måste du själv se till att byggnationen anpassas för egna 

aktuella och framtida behov.  

Så här söker du. 
Fyll i blanketten ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag” och skicka in den till kommunen 
tillsammans med intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Vid mera omfattande 
åtgärder bör intyget kompletteras med: 

- åtgärdsprogram som beskriver vilka åtgärder som föreslås 
- kopia av offert eller kostnadsberäkning 
- plan- och uppställningsritningar om det är frågan om omfattande inredningsarbeten 
- ritningar över bostaden före respektive efter om det är frågan om planlösning 

Bidrag för 
bostadsanpassning  
i Sundsvalls Kommun   
 
För att en bostad ska kunna fungera för en person med 
funktionshinder finns det möjlighet att söka bidrag till 
bostadsanpassning. 

 



 
 
 

 

Vad händer sedan? 
- När din ansökan kommer till kommunen registreras den och handläggning påbörjas. 
- Om behov föreligger gör vi ett hembesök. 
- Kommunen beslutar vilka åtgärder du kan få bidrag för. 
- Du får ett skriftligt besked hemskickat om beslut och hur du kan gå vidare. 

Vad kan du inte få bidrag till? 
- underhåll av fastigheten  
- renovering, exempelvis för att åtgärda en vattenskada - det blir en fråga för 

försäkringsbolaget 
- tillfälliga funktionsnedsättningar 
- anpassningar i fritidsbostad 
- lösa inventarier 
- Åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen. 

Viktigt att tänka på! 
- Den installation som du fått bidrag till är du själv ansvarig för. 
- För underhåll av installationen utgår det inget bidrag. Det betyder att du själv måste sköta om 

det du installerat, exempelvis att olja din altan, sköta trösklar, rengöra avlopp och byta 
batterier. Ett undantag gäller för hissar och dörröppnare då kommunen hjälper till med 
underhållet så länge den som fått bidraget bor kvar i fastigheten. 

Kontakt 
- Tfn 060 19 10 00          www.sundsvall.se bygglov@sundsvall.se 

Våra handläggare 
- Birgitta Selin 060 19 12 63 
- Monika Wounder 060 19 22 37 
- Henrik Lundgren  060 19 13 15 
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