
 
 

 
 

Information om beviljat bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
Du har beviljats bostadsanpassningsbidrag. På beslutet står vad du beviljats bidrag till. Det kan vara 
allt eller delar av det du ansökt om.  
 
Beställning 
Du ska själv beställa arbetet. För att underlätta för dig medsänder vi en beställningsblankett som du 
kan skriva under och skicka till valfri hantverkare/ firma som du vill ska utföra anpassningen. Du kan 
också ringa till den du vill anlita och beställa arbetet. 
Firman, entreprenören ska ha F-skatt sedel och arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt 
samt följa gällande regelverk. 
 
Belopp 
Bidrag ges för anpassningar med standardmaterial. Om du väljer ett dyrare alternativ måste du 
betala merkostnaden själv. Hantverkaren får specificera på fakturan. 
Det belopp som står på beslutet är en uppskattad kostnad som kommer att justeras när de slutgiltiga 
fakturan från hantverkaren kommer. 
 
Utbetalning 
Bidraget betalas ut till det bankkonto du vill ha pengarna insatta på. Därför måste du meddela oss 
bankkontonumret. Du ska också sända oss en kopia på fakturan eller originalet som vi kopierar och 
sedan sänder tillbaka originalet till dig. Det ska klart framgå på fakturan att det gäller en 
bostadanpassningsåtgärd.  
 
Om du inte kan föra din egen talan i ärendet och inte har någon företrädare som kan hjälpa dig med 
utbetalningen till entreprenören behöver vi en skriftlig fullmakt från dig, så att vi kan betala bidraget 
till hantverkaren istället för till dig. 
 
Övrigt 
Handläggaren kan behöva kontrollera den färdiga bostadsanpassningen. Om förutsättningarna som 
låg till grund för bidraget har ändrats, eller om anpassningen har utförts felaktigt kan bidraget 
komma att minska eller återkallas. 
 
Du äger din anpassning och ansvarar själv för den. Om anpassningen går sönder ska du kontakta den 
hantverkare som utfört anpassningen och reklamera utförandet. 
 
Om du har beviljats bostadsanpassningsbidrag för teknisk utrustning såsom hiss, tork- och 
tvättfunktion på toalett eller dörröppnare, kan du efter ansökan få bidrag för reparation. Gällande 
hiss finns bidrag för service och besiktning efter att du ansökt om det. 
 
 
Mer information finns på kommunens hemsida: 
https://flen.se/stod-omsorg/aldre/ansokan-avgifter-2/bostadsanpassning/  
 
 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post 
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