
Det här behöver du för att ansöka
1. En ansökningsblankett. Blanketten hittar du på vår hemsida 
tyreso.se/bostadsanpassningsbidrag. Det går också bra att ansöka via 
kommunens e-tjänst som du hittar på samma sida.  

2. Intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan 
medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder du söker 
bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Om 
du söker bidrag för tröskelborttagning eller montering av stödhandtag 
behövs inget intyg. Undantag är badrumströskel, balkongtröskel och 
tröskel vid ytterdörr, där det krävs intyg. 

3. Ett medgivande från din fastighetsägare att du får utföra 
anpassningen. Du kan även välja att kryssa i på ansökningsblanketten 
att du önskar hjälp att inhämta detta. 

4. Ibland behövs en kostnadsberäkning eller en offert från entre- 
prenör. Det kan du inkomma med under ärendets gång. Du kan även 
be handläggaren om hjälp att inhämta detta.

Om du inte är nöjd med beslutet om bostadsanpassningsbidrag kan du 
överklaga hos Förvaltningsrätten. Bidraget regleras i lagen (2018:222) 
om bostadsanpassningsbidrag.

Kontakt och information
www.tyreso.se/bostadsanpassning
www.boverket.se/sv/babhandboken/bostadsanpassningsbidrag/ 
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta 
Tyresö kommuns servicecenter, tel 08-578 291 00  
eller skicka ett mejl till bostadsanpassningsbidrag@tyreso.se

För dig som behöver 
bostadsanpassning



Vad är bostadsanpassning och 
hur kan jag få bidrag till det? 
 
 
Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du måste  
anpassa din bostad för att kunna bo kvar? Då kan du söka bostads-
anpassningsbidrag. För att få bidrag ska behovet av anpassningen 
inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälp-
medel. I den här broschyren får du information om hur du gör för 
att söka bostadsanpassningsbidrag. 

Vad kan jag få bidrag till? 
Du ska så långt som möjligt kunna använda din bostad som alla andra och 
självständigt kunna tillgodose dina grundläggade och vardagliga behov. 
Det kan handla om att till exempel sköta din hygien, sova och vila, laga och 
äta mat, tvätta, umgås med andra och se efter dina barn. I dessa behov 
innefattas att kunna förflytta dig inom bostaden, in i och ut ur bostaden 
samt att kunna ta dig ut på och in från balkonger eller uteplatser i direkt 
anslutning till bostaden.

Exempel på vanliga åtgärder inomhus är installation av spisvakt,  
borttagning av trösklar, ta bort badkar och ordna duschplats. Utanför  
bostaden är vanliga åtgärder ramper, ledstänger och automatiska  
dörröppnare.

 

Vem kan ansöka om bidrag?  
Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ha rätt 
till bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är personligt och gäller oavsett 
om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Du kan inte få 
bostadsanpassningsbidrag om du har insatsen bostad med 
särskild service enligt LSS* eller om du bor i särskilt boende med bistånd 
enligt SoL** 
 
Vid flytt till en ny bostad är möjlighet till att få bidrag begränsad. Bidrag 
lämnas inte om bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till 
funktionsnedsättningen. Det kan handla om brister i fråga om storlek, 
planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i  
anslutning till bostaden. 
 
Du kan inte få bidrag för normalt bostadsunderhåll eller för anpassning i 
fritidshus.

* Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
** Socialtjänstlagen


