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Överlåtelse av beviljat bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare 
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassning SFS 2018:222 

Bidragstagare  
Enligt § 4 lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag få ägare av ett flerbostadshus överta rätten till bostadsanpass-
ningsbidrag som har beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet som innehas med hyres- eller bostadsrätt, 
om sökanden och ägaren är överens om det. Detta gäller under förutsättning att bostadsanpassningsbidraget har beviljats i 
form av kontantbidrag enligt 16 § första stycket och att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser. 
 
Utbetalning av kontantbidrag 
Enligt § 20 lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag betalas kontantbidrag ut sedan de åtgärder som bidraget avser 
har utförts och kostnaderna har redovisats. 
 
Enligt 8 § boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag framgår att ägare av flerbostadshus som övertagit 
rätten till bostadsanpassningsbidrag enligt 4 § lagen om bostadsanpassningsbidrag före utbetalning av bidraget ska inkomma 
till kommunen med faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att anpassningsåtgärderna utförts och kost-
naderna för dessa. 
 
Efter färdigställandet ansöker bostadsrättsföreningen eller hyresvärden om utbetalning. Det är då bostadsrättsföreningen 
eller hyresvärden och inte personen med funktionsnedsättning som är part gentemot kommunen. (Proposition 2017/18:80 
sid. 68–69.) 
 
Bidrag till reparationer 
Enligt § 11 lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag inte om anordning eller inredning har installerats 
med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 § lagen (2018:222) 
om bostadsanpassningsbidrag. 

 

Jag som bidragstagare överlåter mitt beviljade bostadsanpassningsbidrag enligt beslut daterat  

__________________________och ärende nr______________________till min fastighetsägare. 
 

Fastighetsägaren förbinder sig att utföra beviljade åtgärder på ett sådant sätt att den funktion och tillgänglighet 
som avses uppnås. 

Ort och datum: __________________________________________________ 

Underskrift bidragstagaren: ________________________________________  

Namnförtydligande och telefon: _____________________________________ 

Ort och datum: ___________________________________________________  

Underskrift fastighetsägare: _________________________________________  

Titel/representant: ________________________________________________ 

Namnförtydligande och telefon: _____________________________________ 

 


