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Handläggare
Camilla Hesselbäck
0152-290 60

Socialnämnden

Revidering av riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag (BAB)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
1.

anta riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag daterade 2017-06-15

Bakgrund

Lagen om bostadsanpassningsbidrag syftar till att ge en person med funktionsnedsättning
möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
Kommunen svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt lag
om bostadsanpassningsbidrag SFS 1992:1 574. I Strängnäs kommun ansvarar socialnämnden för
beslut om bostadsanpassningsbidrag. Boverket är tillsynsmyndighet.
År
2014
2015
2016
2017 (30 juni)

Antal ärenden
184
258
202
93

Kostnad
5,4 Mkr
7,5 Mkr
3,9 Mkr
2,1 Mkr

Beredning

I november 2013 beslutade Socialnämnden att anta kontorets förslag om nya ”Riktlinjer vid
handläggning av bostadsanpassningsbidrag”. Beslutet innebar att implementeringen av ett nytt
arbetssätt påbörjades under 2014. Arbetssättet överensstämmer med boverkets
rekommendationer och medförde ett ökat ansvar för den enskilde själv att inkomma med
uppgifter i samband med ansökningsförfarandet, beställning av anpassning eller anskaffande av
utrustning med stöd av erhållet bidrag.
Den enskilde själv har också ansvar för hur utrustning hanteras, att serviceavtal upprättas etc.
Det serviceavtal som Strängnäs kommun tecknade år 2008 har därför sagts upp att upphöra
gälla per den 31 december 2017.
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Den nu föreslagna förändringen p. 5-6 i riktlinjen innebär ett förtydligande av den enskildes
ansvar samt i vilka fall bostadsanpassningsbidrag kan sökas för reparationer av utrustning som
har anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag (bostadsanpassningslagen 7 § p.3)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen

De föreslagna riktlinjerna och det förändrade arbetssättet bedöms inte påverka kostnaderna.
Uppföljning

De ekonomiska konsekvenserna följs löpande upp i samband med månadsrapporter.
Underlag

Bilaga 1. Socialnämndens riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag, daterade
2017-06-15.
Bilaga 2. Socialnämndens riktlinjer för handläggning av bostadsanpassningsbidrag, daterade
2013-11-11.
Beslutet skickas till
-

Inger Grindelid
Socialchef

Camilla Hesselbäck
Enhetschef, myndighet och bistånd FN

Maria Jäderlund
Verksamhetschef, myndighet och bistånd
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Beslutad:

Socialnämnden 2017-mm-dd § xx

Gäller fr o m:

2017-10-01

Myndighet:

Socialnämnden

Diarienummer:

SN/2017:380-700

Ersätter:

Riktlinjer vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag
SN/2013:515-700
Socialkontoret, verksamhetschef myndighet och bistånd

Ansvarig:

Riktlinjer vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag
Nedanstående riktlinje ska följas vid utredning och handläggning av
bostadsanpassningsbidrag i Strängnäs kommun:

1. Utredning och handläggning ska ske i enlighet med lagen om
bostadsanpassningsbidrag. Boverkets handbok för
bostadsanpassningsbidrag ska användas i utredningsarbetet.
2.
-

Handläggningen av bostadsanpassningsärenden ska präglas av:
Möjligheter för den enskilde att leva som andra
Respekt för den enskildes självbestämmande och integritet
Rättssäkerhet

3. Vid bostadsanpassningsärenden avseende bidrag enligt 7 § Lag om
bostadsanpassningsbidrag mm ska handläggare ha följande synsätt
i sin bedömning:
- Arbete och bostad är av grundläggande betydelse för människors
möjlighet att leva sitt liv som andra. Insatserna vad gäller
bostadsanpassningsbidrag ska vara inriktade på att möjliggöra för
den enskilde att kunna bo kvar i sin bostad
- Behov av åtgärd som underlättar möjligheter för en person med
funktionsnedsättning att behålla eller erhålla arbete ska
uppmärksammas
- Vid fördelning och prioritering av ärenden ska förtur lämnas till de
personer som behöver insatser för att kunna flytta tillbaka till sin
bostad efter vistelse på sjukhus
- Hänsyn ska tas till personer som berörs av utredning angående
behovet av mer än en assistent samtidigt (LSS § 9a)
- I kontakt med hälso- och sjukvården, allmänheten samt enskilda
sökanden ska en god information ges om de möjligheter till
bostadsanpassning som kommunen kan erbjuda
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4. Den bidragsberättigade tecknar själv eventuella serviceavtal för
tekniska installationer såsom t ex hiss.
5. Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till vissa kostnader för
utrustning som har anskaffats med stöd av
bostadsanpassningsbidrag. Det avser utrustning som är speciell,
och i vissa fall också så pass tekniskt komplicerad att reparation,
service, besiktning och annat underhåll måste skötas i en särskild
ordning. Det gäller anordningar som kräver fortlöpande tillsyn och
underhåll, för att funktion och säkerhet ska tillgodoses.
6. Den bidragsberättigade ska själv tillgodose underhåll som t.ex.
snöröjning, hålla rent från grus och pinnar mm.
Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till kostnader som den
enskilde, indirekt, orsakat på egen hand. Det vill säga konstaterade
fel i handhavandet av utrustningen.
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Beslutad:

Socialnämnden 2013-11-26 § 146

Gäller fr o m:

2014-01-01

Myndighet:

Socialnämnden

Diarienummer:

SN/2013:515-700

Ersätter:
Ansvarig:

Socialkontoret, verksamhetschef administration och
utveckling

Riktlinjer vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag
Nedanstående riktlinjer ska följas vid utredning och handläggning av
bostadsanpassningsbidrag i Strängnäs kommun:

1. Utredning och handläggning ska ske i enlighet med lagen om
bostadsanpassningsbidrag. Boverkets handbok för
bostadsanpassningsbidrag ska användas i utredningsarbetet.
2.
-

Handläggningen av bostadsanpassningsärenden ska präglas av:
Möjligheter för den enskilde att leva som andra
Respekt för den enskildes självbestämmande och integritet
Rättssäkerhet

3. Vid bostadsanpassningsärenden avseende bidrag enligt 7 § Lag om
bostadsanpassningsbidrag mm ska handläggare ha följande synsätt i sin
bedömning:
- Arbete och bostad är av grundläggande betydelse för människors
möjlighet att leva sitt liv som andra. Insatserna vad gäller
bostadsanpassningsbidrag ska vara inriktade på att möjliggöra för den
enskilde att kunna bo kvar i sin bostad
- Behov av åtgärd som underlättar möjligheter för en person med
funktionsnedsättning att behålla eller erhålla arbete ska uppmärksammas
- Vid fördelning och prioritering av ärenden ska förtur lämnas till de
personer som behöver insatser för att kunna flytta tillbaka till sin bostad
efter vistelse på sjukhus
- Hänsyn ska tas till personer som berörs av utredning angående behovet av
mer än en assistent samtidigt (LSS § 9a)
- I kontakt med hälso- och sjukvården, allmänheten samt enskilda
sökanden ska en god information ges om de möjligheter till
bostadsanpassning som kommunen kan erbjuda
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4. Den bidragsberättigade tecknar själv eventuella serviceavtal för tekniska
installationer såsom t ex hiss.
5. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för kostnader för serviceavtal.
6. Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för reparationer av utrustning som
har anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag .

