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Ny lag om bostadsanpassningsbidrag 
Den 1 juli 2018 träder en ny lag om bostadsanpassningsbidrag i kraft.  En 

nyhet är att bostadsanpassningsbidrag inte längre ges för åtgärder i särskilda 

boendeformer, dvs. i gruppboende, serviceboende och särskilt boende för 

äldre. 

I kommunens äldreboenden har det under de senaste 10 åren inte beviljats 

några bostadsanpassningsbidrag så äldreomsorgen kommer med största 

sannolikhet inte att beröras av lagändringen. 

I grupp- och serviceboenden har bostadsanpassningar förekommit även om 

det inte varit så vanligt. LSS Rehab & Hälsa har gjort bedömningen av om 

en person har behov av anpassning och den enskilde har, med intyget från 

LSS Rehab & Hälsa som underlag, ansökt hos kommunen om 

bostadsanpassningsbidrag. 

Fr.o.m. den 1 juli 2018 gäller detta vid behov av 
bostadsanpassning i bostad med särskild service  
LSS Rehab & Hälsa kommer även efter den 1 juli att göra bedömningen av 

den enskildes behov. Om det finns behov av bostadsanpassning gäller sedan 

olika regler beroende på om verksamheten är en entreprenad, där vård- och 

omsorgsnämnden tillhandahåller lokalerna, eller om verksamheten drivs på 

LOV, där utföraren ansvarar för lokalerna. 

Grupp- och serviceboenden som är upphandlade enligt LOU 

Om LSS Rehab & Hälsa gör bedömningen att det finns behov av 

bostadsanpassning ska utföraren kontakta vård- och omsorgskontoret. 

Baserat på bedömningen från LSS Rehab & Hälsa, och dialog med 

utföraren, gör kontoret en bedömning av om anpassningar i boendet är 

nödvändigt eller om den enskildes behov kan tillgodoses på annat sätt. 

Om boendet behöver anpassas ansvarar vård- och omsorgskontoret för 

genomförandet. 

Observera att lokalanpassningar av arbetsmiljömässiga skäl alltid är 

utförarens ansvar. 

Grupp- och serviceboenden som drivs på LOV 

Om LSS Rehab & Hälsa gör bedömningen att det finns behov av 

bostadsanpassning ansvarar utföraren för att genomföra och bekosta 

anpassningen om den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt. 


