
 

 

Information till fastighetsägare 

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som har syftet att ge människor med 
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidraget regleras i 
Lagen (SFS 2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. För att få bidrag är det flera villkor som 
ska vara uppfyllda. Ett av villkoren är att ägaren av fastigheten lämnar sitt medgivande. 

 

 

 

 

 

 

 

Personen som söker bidraget ska till sin ansökan bifoga ett medgivande från 
fastighetsägaren. I medgivandet godkänner fastighetsägaren anpassningen och att det inte 
finns några krav på återställning. Väljer fastighetsägaren att inte godkänna anpassningen 
kommer ansökan om bostadsanpassningsbidrag att avslås. Järfälla kommun hjälper till med 
administreringen av detta ägarmedgivande, när personen så önskar. 

Till ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan personen som söker bidrag bifoga en offert 
från ett företag. Finns ritningar eller skisser som förklarar vad personen ansöker om bifogas 
dessa till ägarmedgivandet. Innan fastighetsägaren undertecknar ägarmedgivandet bör 
ägaren försäkra sig om och ta ställning till hur anpassningen påverkar andra bosatta i huset 
och miljön. Saknas information eller om något är oklart kontakta gärna personen som sökt 
anpassning, företag som lämnat offert eller handläggaren.  

Företagen som utför anpassningen arbetar åt personen som sökt bidrag. Företagen är inte 
entreprenörer till Järfälla kommun.  

Handläggaren av bostadsanpassningsbidrag kan inte ha synpunkter på hur personen och 
företaget valt att lösa anpassningen. Handläggaren bedömer om anpassningen löser 
problemet för personen som sökt bidrag och om den uppfyller gällande byggregler. 

 

 

Utdrag ur lag (SFS  2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
10 § 
  Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma utrymmen 
eller tomt i anslutning till bostaden eller om någon annan än sökanden helt eller till viss del innehar 
bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag 
endast om  
   1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett att 
anpassningsåtgärderna får vidtas, och  
   2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökanden eller nyttjanderättshavare för 
att återställa anpassningsåtgärderna. 
Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av upplåtare av tomträtt. 

 



 

 

Möjlighet att överta rätten till bidraget 

Om sökanden och fastighetsägare är överens kan bostadsrättsföreningar och hyresvärdar 
överta en persons rätt till bidrag. Det gäller i allmänna utrymmen så som entréer och 
trapphus. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till 
anpassningsåtgärden. För utförligare information se Boverkets webbplats. 

 

Återställning av anpassningen 

Fastighetsägare kan söka bidrag för återställning. Återställningsbidrag lämnas för att 
återställa tidigare anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. 
Liksom för bostadsanpassningsbidraget ska vissa villkor vara uppfyllda.   

För utförligare information se Boverkets webbplats. 
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