Övertagande av bostadsanpassningsbidrag
Information
Om en sökande har beviljats bostadsanpassningsbidrag kan fastighetsägaren av hyres- eller
bostadsrätten via denna överenskommelse överta rätten till bidraget för anpassningar i
anslutning till en lägenhet där sökanden bor.

1. Bostadsanpassningsåtgärd
Ange vilken bostadsanpassningsåtgärd som är aktuell för övertagande.

2. Fastighetsägarens underskrift
Fastighetsägaren övertar härmed ägandet och ansvaret för bostadsanpassningsåtgärden.
Fastighetsägaren åtar sig att utföra de åtgärder som bidraget avser. Fastighetsägaren svarar för
eventuella framtida kostnader vid behov av reparation och underhåll. Återställningsbidrag kan
inte lämnas till åtgärd där fastighetsägaren övertagit bostadsanpassningsbidraget.
Se lagtext på nästa sida.
Fastighetsägare

Adress där anpassningen är aktuell

Fastighetsägarens underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande och titel

3. Sökandens underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Utdrag ur lag (SFS 2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
4§ Ägare av ett flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassningsbidrag som har beviljats
för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet som innehas med hyres- eller bostadsrätt, om
sökanden och ägaren är överens om det. Detta gäller under förutsättning att
bostadsanpassningsbidrag har beviljats i form av ett kontantbidrag enligt 16§ första stycket och
att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser.
Av Boverkets föreskrifter om bostadsanpassningsåtgärder, BFS (2018:12) 7§ framgår att före
utbetalning av bostadsanpassningsbidrag ska ägaren av flerbostadshuset inkomma med ett
skriftligt underlag till kommunen som visar att:
* Sökanden av bidraget och ägaren är överens om att övertagandet av bidraget ska ske, och
* Ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser.
Av 11§ och 13§ i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) framgår att bidrag inte lämnas till
reparationer eller återställning till anordning eller inredning som har installerats med stöd av
bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4§.

Skicka en kopia av underskriven blankett till
Stockholms Stadsbyggnadskontor
Enheten för bostadsanpassning
Box 8314
104 20 Stockholm
eller e-posta till
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Har du frågor?
Ring oss på enheten för bostadsanpassning.
Telefon 08-508 27 614
Besök gärna vår webbplats
boende.stockholm/bostadsanpassning

