
Vad händer när jag har skickat in min ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag? 

Ansökan 

När ansökan kommit in registreras den och tilldelas en handläggare som 

ansvarar för ärendet under hela processen. Handläggaren går igenom 

handlingarna som du skickat in och begär kompletteringar om det saknas 

något. Om din ansökan är komplett med nödvändiga bilagor kan utredningen 

påbörjas direkt. 

Utredning 

När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid 

behov bokar handläggaren en tid för hembesök tillsammans med dig. 

Handläggaren bedömer om de sökta åtgärderna är bidragsberättigade. Till 

exempel att åtgärderna är nödvändiga, att bostaden används permanent, att 

bidrag endast ges för anpassningar av bostadens fasta funktioner och att bidrag 

inte ges för åtgärder som behöver utföras av väsentligen andra orsaker. 

Beslut 

När utredningen är klar fattas ett beslut. Bidragets storlek grundas på 

offert/prisuppgift som inkommit och motsvarar en skälig kostnad för åtgärden. 

Vid enklare anpassningsåtgärder kan beslut fattas om bidragsbelopp utgående 

från bedömning av en skälig kostnad för åtgärderna. 

Överklagande 

Om du inte får bidrag till det du ansökt om och inte är nöjd med beslutet kan 

du överklaga. Information om hur du ska gå tillväga får du med ditt beslut. 

Beställning av arbete 

Det är alltid du som beviljats bidrag som ansvarar för att beställa arbetet och 

att ingå ett avtal med entreprenören du väljer att anlita. Arbetet och 

anpassningen ska utföras på ett fackmässigt sätt och följa gällande regelverk. 

Tänk på att det är konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig och 

entreprenören du anlitar. Du kan dock ge kommunens handläggare fullmakt att 

ombesörja offertförfrågningar och beställning av entreprenörer. 



Betalning 

Fakturan skickas till dig som kund och du ansvarar för att den blir betald om du 

ombesörjer beställningen själv. Därefter utbetalas bidrag till dig mot 

uppvisande av kopia på faktura.  För utbetalning av bidraget behövs 

information om bank- och kontouppgifter. Du kan ange kontouppgifterna på 

ansökningsblanketten eller återkomma med den informationen senare i 

ärendet. 

Om kommunen ombesörjer beställningen betalas fakturan av Storumans 

kommun. 

Har du frågor kan du kontakta kommunens handläggare av 

bostadsanpassningsbidrag:

Vanja Danielsson, 072 230 33 91
vanja.danielsson@storuman.se


