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Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare..

Giltig 3 år

Lag (SFS 1992:1 574) om bostadsanpassningsbidrag har till ändamål att genom bidrag till anpassning
av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
Kommunerna svarar för att bidrag lämnas till anpassning och återställning av bostäder enligt
bestämmelserna i denna lag. Boverket har tillsyn över kommunernas bidragsverksamhet.
Boverkets BFS 1992:46 BAB13 innehåller gällande regler för bostadsanpassningsbidrag. Bidrag söks i
kommunen. Handläggare kan vara stadsbyggnadskontoret, fastighetsförvaltningen eller vård- och
omsorgsförvaltningen. Det ser olika ut i olika kommuner. Som tillsynsmyndighet ska Boverket arbeta
för att landets kommuner handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag korrekt
För att bidrag skall kunna beviljas krävs att barnet har ett handikapp av "långvarig eller bestående
art". Efter anpassningen skall "bostaden vara ändamålsenlig och fungera bra för den handikappade".
Bidrag kan ges för allergisanerande åtgärder men bidrag beviljas endast för fasta inventarier, dvs. ej
textilier till gardiner, möbelklädsel och dylikt. Utbyte av textila golv kan däremot vara
bidragsberättigat. I första hand utgår bidrag till åtgärder i barnets sovrum och de rum där barnet
vistas ofta.
Intyget bör baseras på ingående kunskaper om barnet och om möjligt på hembesök utfört enligt
utfärdade riktlinjer. (Se stencil A2 "Att beakta vid hembesök hos barn med allergiska besvär")
Redan genomförda saneringsåtgärder bör anges i intyget liksom en kort sammanfattning av
hembesöksrapporten om sådan finns. Astma/allergibesvären bör beskrivas till typ, svårighetsgrad
och förväntad varaktighet.
Utredningsresultat av betydelse, t ex testresultat bör framgå. Ange om barnet har vårdbidrag då
detta ytterligare kan styrka behovet av bostadsanpassning. Bostadsanpassningsbidrag bör ej
tillstyrkas om familjen har kvar t ex pälsdjur trots råd om motsatsen. Eventuell rökning eller andra
negativa faktorer som kan minska effekten av de planerade åtgärderna bör framgå.
Av intyget bör klart framgå vilka åtgärder som rekommenderas samt vilken förbättring av sjukdomen
eller dess prognos man hoppas att uppnå och vad som kan tänkas hända om bostadsanpassningen
inte genomförs.
Vid behov av mer omfattande bostadsanpassning bör barnallergimottagning inkopplas.
Mera information finns på Boverkets hemsida
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Villa/Bostadsanpassningsbidrag/

Önskar man överklaga ett beslut görs det i Förvaltningsrätten.

Om du nått detta dokument via en sökmotor bör du gå till www.barnallergisektionen.se för att se det i sitt rätta sammanhang

