Beställning samt utbetalning av bostadsanpassningsbidrag
Nedan följer en redogörelse över hur beviljad anpassning beställs och bidrag därefter betalas ut:
1. Du kan välja att själv beställa och betala arbetet med det bidrag du beviljats. Du kontaktar då den
hantverkare du vill anlita och beställer arbetet. Informera gärna entreprenören om att du beviljats
bostadsanpassningsbidrag av kommunen. Skicka sedan in kvitto- eller fakturakopia på den utförda
åtgärden till kommunen. Bidraget betalas ut till dig i efterhand, efter uppföljning av handläggaren.
För att bostadsanpassningsbidrag ska betalas ut måste arbetet vara fackmannamässigt utfört och
följa bygglagstiftningen. Hantverkaren du anlitar ska inneha F-skattesedel.
2. Enligt bestämmelserna i förvaltningslagen har kommunen en serviceskyldighet vilket innebär att
du, beroende på ditt behov av hjälp, kan få bistånd från kommunen med olika delar av hanteringen
av ditt bidrag. Genom att skicka in nedanstående fullmakt till kommunens handläggare, ges denne
rätt att beställa arbetet för anpassningen i ditt namn, samt betala entreprenörens faktura för det
bidrag du beviljas. Observera att du själv är köpare och omfattas av konsumentköplagen. Uppgifter
utöver beställning omfattas inte av fullmakten, det vill säga eventuella reklamationer eller klagomål,
dessa frågor tas i första hand med entreprenören. Efter installation äger du din bostadsanpassning.
Det innebär att du själv får stå för reparationer och underhåll av utrustningen. Undantag görs för
teknisk avancerad utrustning. För denna kan du i vissa fall få bidrag för reparationer. Det kan gälla
vissa typer av reparationer av hissar, höj- och sänkbar inredning, spisvakter, spol- och torktoaletter
samt dörrautomatik.
Väljer du alternativ 2 ska nedanstående fullmakt skrivas under och skickas tillbaka till:
Haninge kommun
Social- och äldreförvaltningen
Bostadsanpassningen
136 81 Haninge

FULLMAKT
Fullmakten ger Haninge kommuns handläggare för bostadsanpassningsbidrag rätt att beställa
de anpassningsåtgärder som beviljats i ärendet, samt betala entreprenörens faktura.
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