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Uppdrag om bostadsanpassningsbidrag 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Boverket att utvärdera lagen (2018:222) om bostads-

anpassningsbidrag och analysera hur den har påverkat utvecklingen av 

bostadsanpassningsbidraget. Om Boverket finner hinder för att personer 

med funktionsnedsättning ska få tillgång till nödvändiga anpassningar i 

bostaden ska myndigheten lämna förslag på åtgärder. Förslagen kan vara 

förslag på ändringar i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Vid genomförandet av uppdraget ska Boverket på lämpligt sätt tillvarata de 

kunskaper och den erfarenhet som finns hos Socialstyrelsen, Myndigheten 

för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta 

aktörer. 

För uppdragets genomförande får Boverket använda högst 300 000 kronor 

under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård 

och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinders-

området, anslagsposten 6 Övrig verksamhet. Medlen utbetalas engångsvis 

efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast 

den 1 december 2021. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet 

senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning 

av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 

den 28 februari 2023. 
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Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienumret för 

detta beslut. 

Bakgrund 

Bostadsanpassningsbidrag är en del av svensk funktionshinderspolitik. Det 

nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, 

uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. För att uppnå 

de funktionshinderspolitiska målen verkar samhället för att möjliggöra för 

enskilda att bo självständigt i eget hem.  

Den 1 juli 2018 trädde lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag i kraft 

och ersatte den tidigare lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 

mm. Lagen syftar till att genom bidrag till anpassning av bostäder ge 

personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget 

boende. Kommunerna ansvarar för bidraget. 

I Boverkets rapport 2020:19 Bostadsanpassningsbidragen 2019 framgår att 

kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag har minskat från 

1 039 000 000 kronor 2015 till 865 000 000 kronor 2019. Vidare framgår att 

antalet beviljade ansökningar har minskat från 73 200 år 2015 till 55 765  

år 2019. Antalet inkomna ansökningar år 2019 var enligt Boverkets rapport 

63 306, d.v.s. färre än antalet beviljade beslut 2015. 

Den 23 december 2020 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen att 

bostadsanpassningsbidrag inte kan lämnas till en viss typ av rullstolsgarage 

då rullstolsgaraget inte kunde anses vara en fast funktion i bostaden utan 

snarare ha en koppling till hjälpmedlet. Tidigare har bostadsanpassnings-

bidrag medgivits i vissa fall för förvaring av elrullstolar. I förarbetena till 

lagen om bostadsanpassningsbidrag anges att avsikten är att bidrag i vissa fall 

ska kunna lämnas för enklare förråd för rullstol och andra viktiga hjälpmedel 

(prop. 2017/18:80).  

Närmare om uppdraget 

Boverket ska i utvärderingen lyfta fram faktorer som påverkar utvecklingen 

av bostadsanpassningsbidrag. Myndigheten ska beskriva hur dessa faktorer 

påverkar möjligheten för personer med funktionsnedsättnings möjlighet att 

få tillgång till ett boende anpassat efter deras behov. Förhållandet mellan 
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bostadsanpassningsbidrag och förskrivning av hjälpmedel enligt hälso- och 

sjukvårdslagen 2017:30 ska särskilt belysas. Utvärderingen ska lyfta fram 

eventuella skillnader mellan kvinnor och män. 

Om myndigheten lämnar författningsförslag ska myndigheten bifoga en 

konsekvensanalys i enlighet med 14-15a §§ kommittéförordning (1998:1474). 

Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen, ska de konsekvenser 

och de särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas. 

Kostnaderna för uppdraget beräknas till 3 500 000 kronor för år 2022. 

På regeringens vägnar 

  

Ardalan Shekarabi  

 Jenny Wada 
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