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Mikael Walker

En svensk lag
En bostadsanpassning kan bli väldigt kostsam och därför vill, 
av naturliga skäl, kommunerna helst inte betala. Men det är inte 
det frågan handlar om, utan: Har jag rätt, enlig svensk lag, att 
få bidrag? Även inom våra egna led är det en utbredd uppfatt-
ning att det är kommunerna som bestämmer över bidraget. San-
ningen är den att de bara handlägger en nationell lag (1992:1574) 
som ger personer med behov rätt till bidrag, som kommunerna 
ska stå för och administrera. Lagen är väldigt tydlig och ganska 
enkel (se länk nedan): De som på grund av funktionsnedsättning 
eller sjukdom behöver hjälp att anpassa sin bostad ska få sådan 
hjälp om man har läkarintyg och intyg från sjukgymnast/arbets-
terapeut. 

Kontaktnät mellan kommunerna
Kommunen kan inte förvägra ett sådant bidrag och inte heller 
uppmana personer att flytta i stället för att bygga om. Det de dä-
remot kan göra är att ifrågasätta omfattningen av en anpassning. 
Handläggaren i vår kommun i Köping har varit väldigt tillmö-
tesgående. Men som han själv säger så är det inte för att vi tillhör 
en rik kommun eller för att han är enormt generös eller bussig. 
Han gör det han måste. I en liten kommun som vår är det inte 
ofta som man gör så pass stora anpassningar. Oftast handlar det 
om handtag i dusch, borttagning av trösklar eller höj/sänkbara 
kök. Därför, berättade vår handläggare, finns det ett kontaktnät 
mellan kommunerna där de kan gå in och titta på liknande fall i 
andra kommuner och se hur de har hanterat ärenden.

Överklaganden
Om de inte beviljar en anpassning som en brukare har rätt till 
kan man överklaga och dra det hela till en förvaltningsdomstol 
och där begära hjälp av boverket som är remissinstans för sådana 
ärenden (se länk nedan). Resultatet för kommunen är att de i alla 
fall måste fram med slantarna och dessutom förlorar de i dom-
stol, vilket inte blir billigare. Kommunen har inget att vinna på 
att ”trilskas”.

Så ser det ut för oss
I vårt fall har vi nu kommit så långt i processen att vi skrivit kon-
trakt med en entreprenör och bygget ska gå igång direkt efter 
semestern i år så att träningsrummet och renrummet kan tas i 
bruk innan vintern. Vi har ett kedjehus med en grundplatta på 
ca 100kvm. Nu byggs det till en vinkelbyggnad på 32kvm med 
en inre takhöjd på 313 cm på huset så att det blir L-format. Det 
beviljade bidragsbeloppet är på 1 061 150 kronor och till detta 
kommer moms samt möjlighet att höja beloppet om något oför-
utsett skulle inträffa. I nuläget har jag alltså 1 326 437,50 kronor 
att bygga till för på ett hus som vi för 6 år sedan gav 1 075 000 
kronor för! Jag står som byggherre och skickar alla mina fakturor 
till kommunen och de sätter i sin tur in pengarna på mitt konto. 
Till min hjälp har jag ett arkitektkontor och kommunen har inga 
invändningar mot det utan ser det som en förutsättning för pro-
jektets genomförande. Deras arvode beräknas till nästan 25 % av 
byggkostnaden.

Andra exempel på sådant som är bidragsberättigat är om man 
behöver flytta/återställa ett befintligt utrymme. T.ex. så måste vi 
i vårt fall inreda ett annat utrymme i huset som kontor eftersom 
det vi nu har kommer att bli det nya renrummet. En stor del av 
vår altan kommer också att ”hamna” i det nya träningsrummet 
så vi får även bidrag för att bygga om altanen och för att inreda 
det nya kontoret.

Summa summarum
Summa summarum är att vi CF-familjer har betydligt större rätt 
till ett anpassningsbidrag än vad som har framkommit. Så, stå 
på er! Detta är något som vi enligt svensk lag har rätt till. Om ni 
får problem med er kommun ta kontakt med boverket och/eller 
RfCF, hjälp finns att få! 

Följande länkar visar vad lagen säger och boverkets information om 

anpassningsbidrag:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921574.htm

http://www.boverket.se

Bostadsanpassningsbidrag 
– vad gäller?

Det verkar finnas lika många uppfattningar om vad 
som gäller rätten till bostadsanpassning som det finns 
handläggare i kommunerna och det kan vara svårt om man 
inte vet vad som gäller. Om man möter en handläggare i sin kommun som 
bestämt säger ” NEJ ! ”  så tror man givetvis att loppet är kört. Så är dock inte fallet! 

Mikael Walker med sonen Simon 6 år framför huset som skall anpassas. Foto: Anna Walker.


