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1.1 Beskrivning 

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag. Bidraget lämnas för vissa anpassningar i, och i 

anslutning till bostaden. Det är bostadens funktion som ska åtgärdas med hjälp av bidraget. Bidraget 

lämnas till människor som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder. Viktigt i sig är 

förståelsen för att en människa med funktionsnedsättning inte behöver vara funktionshindrad, utan att 

det är miljön/omgiv-ningen som i sig utgör ett funktionshinder. Behovet av anpassning ska vara 

långvarig eller av bestående art. Lagen definierar inte begreppet långvarigt. I övrigt kan man få bidrag 

för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, 

nedsatt syn, allergi, epilepsi, funktionsvariationer inom personkrets mm. Anpassnings-bidrag kan 

också lämnas vid begynnande funktionsnedsättningar som på sikt kan bli bestående. Ett normalt 

åldrande är i sig inte bidragsgrundande.  

1.2 Vad lämnas bidraget till? 

Anpassningen avser åtgärder i fastighet inom kommunen, där den sökande stadigvarande bor och har 

sin huvudsakliga dygnsvila. Vistelsekommun har i vissa fall också skyldighet att ge 

bostadsanpassningsbidrag. Det kan gälla studerande, barn där föräldrarna har delad vårdnad, och andra 

liknande situationer. Bidraget kan dock ej beviljas i vård och omsorgsboende samt servicebostäder 

enligt SoL eller servicebostäder/gruppbostäder/ 

familjehem enligt LSS. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktions-hindrades 

dagliga liv i hemmet såsom att förflytta sig i bostaden, sova, vila, sköta hygienen, laga mat och äta 

samt att ta sig in och ut ur bostaden. 

2 Nordmalings kommuns praxis vid olika bostadsanpassningar 

 

2.1 Allmänt 

De produkter som återtas och återanvänds är aluminiumramper och spisvakter. Ett sådant återtag kan 

endast ske om den sökande eller en person i deras ställe kontaktar bostads-anpassningen och önskar att 

ett återtag ska ske.  

Bidrag lämnas inte till grundläggande bostadsfunktioner. Om bostaden saknar både dusch och badkar 

lämnas inte bidrag för iordningställande av hygienmöjlighet. Bidrag ska inte lämnas ifall badrummet 

är i ett sådant skick att det klart går att koppla till att åtgärderna behöver utföras av väsentligen annan 

anledning än funktionsnedsättningen. Exempelvis ett badrum där väggbeklädnad och/eller 

golvbeklädnad har sprickor, är sliten och i behov av att bytas ut eller där golvbrunn har tydliga brister 

som redan före bostadsanpassning utgör risk eller redan visar på fuktskador. Detta bedöms som 

normalt bostadsunderhåll. Reparationer av defekta avloppsrör p.g.a. ålder och bruk eller annan orsak 

ingår inte i bostadsanpassningsbidraget i samband med t.ex. byte av golvbrunn. Reparationer av 

väggar, bjälklag och eventuellt förekommande fuktskador ingår inte i bostads-anpassningsbidraget. 



 

Vid nybyggnad av egna hem gäller ett allmänt krav på att bostaden skall vara lämplig med hänsyn till 

den funktionshindrades behov. Åtgärder för att uppfylla detta allmänna krav är inte bidragsberättigade. 

Material samt inredning och utrustningsdetaljer som är gängse på marknaden har ansetts omfattade av 

det allmänna lämplighetskravet. Detta innebär att den funktionshindrade skall välja material, färg och 

belysningsarmaturer som är mest lämpade med hänsyn till funktionsnedsättningen. Även om detta val 

skulle innebära merkostnad lämnas ej bidrag för att täcka detta.  

2.2 Anpassning som åtagande 

Utdrag från Boverkets sammanfattning avseende den nya lagen (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag(kursiv text). ” Två nya bidragsformer införs som komplement till 

kontantbidrag. Det blir möjligt att få bidraget i form av ett åtagande från kommunens sida eller i form 

av en begagnad produkt. Men det förutsätter att både sökanden och kommunen vill använda sig av 

dessa nya bidragsformer.” 

Vid inköp och montering av ramp och spisvakt erbjuder Nordmalings kommun att stå för inköp och 

installation/montering av dessa. Detta kommer då att ske i form av ett åtagande, där kommunen betalar 

för, och därmed äger ramper och spisvakter. ” Om bidrag ges i form av ett åtagande från kommunen 

så innebär det att kommunen ansvarar för att åtgärderna genomförs och att det är kommunen som 

ingår avtal med entreprenörerna. Det är alltså inte sökanden som blir avtalspart gentemot 

entreprenörerna. ” 

Dessa kommer då att lånas ut så länge det finns behov av anpassningen, för att sedan återtas, och 

återanvändas.” En kommun får avtala om övertagande av en anordning som inte längre används och 

som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Kommunen får även lämna 

ekonomiskt stöd för kostnader som kan uppstå i samband med ett sådant övertagande. Ett övertagande 

av begagnade anordningar ska alltid bygga på en frivillig överenskommelse.” 

2.3 Anpassning av hygienutrymme 

Vid anpassning av hygienutrymme är huvudregeln att en bedömning utförs av sakkunnig hantverkare 

gällande vilket skick hygienutrymmet är i. Därefter utreds lämplig åtgärd. Om fastighetsägare vill göra 

en annan typ av bostadsanpassning med standardhöjning som följd, t.ex. installera duschplats med 

kakelbeläggning, får fastighetsägaren kontant ersättning motsvarande kommunens kostnad för inköp 

och installation av handikappkabin med lågt insteg inkl. mervärdesskatt (30 000: - schablonbelopp).  

Alternativa lösningar vid bedömning av hygienutrymme beroende på aktuellt skick: 

 Öppen duschplats väljs vid bra ytskikt. Bidrags kan lämnas för borttagning av badkar och 

montering av stång och duschdraperi. 

 Duschkabin, schablonbelopp 30 000: - inkl. installation. 

 Ombyggnad/tillbyggnad. 

Äldre badrum: Om det finns synliga renoveringsbehov (t.ex. lösa kakelplattor, synliga sprickor i 

golvmattan) beslutas om avslag till bidrag när åtgärden är kopplad till ett renoveringsbehov. 



 

Badrum med felaktig golvlutning: Bidrag lämnas inte till att åtgärda detta då det är en 

byggnadsteknisk brist. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta. Vi kan rekommendera 

sökanden att köpa en lös duschsarg. 

Blandarbyte: Om blandaren är i dåligt skick ska inte bidrag lämnas för nyinstallation. Åtgärden anses 

då behöva utföras av andra skäl d.v.s. eftersatt underhåll. 

Handdusch: Ärendet ska vara kopplat till toalettbesöken och ska leda till självständighet. Produkten 

finns på öppna marknaden och finns även installerade hos personer utan funktionsnedsättning. Vid 

behov av reparation bekostar den sökande detta själv, det räknas som normalt underhåll. 

Badkar: Bidrag kan beviljas om åtgärden ingår i eller ersätter medicinsk behandling och har klart 

påvisad medicinsk effekt som inte kan uppnås på annat sätt. 

Toalett med spol–och torkfunktion. Bidrag kan beviljas om åtgärden leder till självständighet vid 

toalettbesök. Byte av toalettstol sker i särskilda fall. 

2.4 Installation av dörrautomatik och hissanordningar  

Bostadsanpassningen i Nordmaling strävar efter att samtliga dörrautomatiker med handsändare, och 

handikapphissar som installerats i flerbostadshus med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan utgöra 

fastighetsägarens egendom då garantitiden löpt ut (normalt 2 år). Detta genom skriftligt avtal. 

Fastighetsägaren övertar därefter ansvaret och de kostnader som medföljer. I dagsläget finns inga 

sådana avtal. Dessa avtal bör då de upprättats följas upp årligen.  

”Det blir möjligt för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för 

anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen i flerbostadshus om sökanden vill det. 

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden, till exempel en 

ramp vid huvudentrén eller en dörrautomatik.” 

Om huset är byggt 1990 eller senare är installationen byggherrens/fastighetsägarens ansvar enligt 

bygglagstiftningen PBL och är då inte bidragsberättigad.  

2.5 Anpassning av kök 

Bostadsanpassningsbidrag ska inte beviljas till:  

 Trasiga köksinredningar eller vitvaror.  

 Trasig blandare vid diskbänk.  

 Utökning av köksinredning/köksfunktioner om det saknas. Det kan dock bli aktuellt att ersätta 

funktioner som försvinner i samband med föreslagen anpassning. Ersättning sker med 

likvärdig funktion förutsatt att utrymme och yta finns. 

 Utbyte av befintlig spis till spishäll med utdragbara lådor under hällen är ej bidragsberättigat. 

 Höjning av diskmaskin med förhöjningssockel om inte en avställningsyta på minst 300 mm 

finns kvar mellan diskho och diskmaskin. Denna yta krävs för att ge plats åt armarna i sidled 

när diskhon ska användas. 



 

Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas till nödvändiga åtgärder i befintliga köksinredningar  

 Bidrag till lättrullande lådor eller utdragbara hyllplan i skåp. Bidrag lämnas då till nya 

lådfronter och skåpdörrar liknande den befintliga köksinredningen. Viktigt att ta upp med den 

sökande är att det oftast inte går att få exakt lika fronter som tidigare och att bidrag utgår bara 

till de skåp som berörs.  

 Om behov finns att byta ut någon/några av vitvarorna ska den ersättas med likvärdig produkt.  

 Keramisk spishäll vid behov av t.ex. knäfri yta under spisen. 

 Byte av befintlig kyl/frys med gemensam kompressor till lägre separata modeller.  

 Höj- och sänkbara vägg/bänkenheter (vertikallyft, diagonallyft etc.) 

 Ugn med sidohängd lucka och underliggande avställningsyta (ugnsbärare). 

 Längre spak till blandare vid diskbänken. 

 Specialinredning som inte faller under allmänna lämplighetskravet. 

2.6 Installation av spisvakt 

Bidrag till spisvakt kan lämnas om intyget styrker en kognitiv funktionsnedsättning och/eller brandrisk 

föreligger. Spisvakt/spistimer är basutrustning i alla former av trygghetsboenden och omfattas därför 

inte av bostadsanpassningsbidrag. 

2.7 Anpassning av utemiljö  

Det bör rimligen krävas att generell tillgänglighet enligt Plan- och Bygglagen är uppfylld, vilket 

innebär att t.ex. färdtjänsttaxi och ambulans kan angöra port/huvudentré. Därför bör det framförallt 

avseende flerfamiljshus vara fastighetsägarens ansvar att sörja för fastigheters generella tillgänglighet. 

Förvaring för hjälpmedel bör finnas i nyare fastigheter. I övrigt kan bostadsanpassningsbidrag 

användas utomhus för att göra fastighetens port/huvudentré och portens omedelbara närhet tillgänglig. 

Ej bidragsberättigade åtgärder: 

 Bidrag för att bygga carport eller garage när sådant inte fanns sedan tidigare. 

Bostadsanpassningsbidrag kan inte användas för att tillföra nya funktioner till en fastighet. 

Bidragsberättigade åtgärder:  

 Automatik till garageport (gäller ej vid nybyggnation). 

 Biluppställningsplatser som inte fungerar för en person med funktionsnedsättning räknas som 

bidragsberättigade åtgärder. Om den ordinarie parkeringen inte fungerar för en person t.ex. 

beroende på avståndet, kan en uppställningsplats anordnas närmare entrén. 

 Installera eluttag för motorvärmare eller kupévärmare i närhet till sökandens bostad där 

behovet är styrkt genom starkt intyg. 

 Hårdgörning av mark för att göra bostaden med omgivning tillgänglig. Gäller då 1,5 meters 

brett gångstråk och passage till biluppställningsplats etc. Detta förutsatt att de generella kraven 

på tillgänglighet är uppfyllda (BBR 3:122). 

 Stängsel/staket höjd 1,2 meter och max längd 80 meter. Bidraget begränsas till kostnaden för 

lämplig avgränsning kring huset. Om staket kan anses tillhöra normal standard i 



 

bostadsområdet, lämnas bidrag endast för skäliga merkostnader. Vid bedömning av 

nödvändigheten av åtgärderna bör hänsyn tas till barns normala utveckling i skilda åldrar, och 

det allmänna behovet av tillsyn som detta kräver. Stängsel/staket anses av domstol alltid 

behövas för barn under 4 år, varför bidrag generellt ej utgår till barn under denna ålder. 

 Bidrag till utökning av stängslets höjd, extra grind eller speciell låsmekanism kan vara 

bidragsberättigat i vissa fall. 

 Utomhusbelysning för synskadade, gäller då gångstråk kring bostaden som anses nödvändiga 

för att bostaden skall vara ändamålsenlig för den funktionshindrade. 

 Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en generell allmän belysningsnivå finns. Detta 

skall tas med vid bedömning om bidrag skall utgå eller ej.  

 Bidrag till att tillgängliggöra förvaring av elrullstol kan beviljas för redan befintligt utrymme. 

 Vid ansökan gällande förvaring av elrullstol kan rätt finnas till bidrag för ett 

uppställningsutrymme med värme och isolering. Dock kan varken krav från tillverkare eller 

från landstinget tillåtas styra saken. Individuell bedömning av varje ansökan görs som 

vanligen leder till att sökanden får planera användningen för att kompensera för förlängd 

laddningstid och minskad kapacitet vid kyla. Dock kan barn lättare få bidrag. Att själva 

rullstolen blir smutsig när den står utomhus eller att den smutsar ner eller står i vägen inne i 

bostaden leder inte till bidrag till annan förvaring.    

2.8 Anpassning av altan, balkong eller uteplats 

Att göra en befintlig altan, balkong eller uteplats tillgänglig (bygga upp med trall etc. eller nivåanpassa 

med ramp) kan vara en bidragsberättigad åtgärd. Ytan som är bidragsberättigad får ej överskrida 5 

kvadratmeter. Om en anpassning medför en höjdskillnad på 0,5 m eller mer ner till marken måste även 

ett räcke monteras. En höjning av golvnivån kan även medföra att befintligt räcke behöver höjas i 

motsvarande mån till en totalhöjd 1,10 m. Om det finns fler än en altan/balkong eller uteplats, anses 

funktionen uppfylld om en av dessa görs tillgänglig.  

Om sökanden har sin uteplats, med trädgårdsmöbler, direkt på gräsmattan kan bidrag beviljas enbart 

med ramp så att man kan komma från dörr/broplan direkt ned på gräsmattan. Bidrag lämnas i detta fall 

inte till att anordna en altan med trätrall. 

2.9 Synanpassning 

Ej bidragsberättigade åtgärder:  

 Lösa inventarier/belysningsarmaturer, som normalt tas med vid flytt till annan bostad. Till 

detta räknas bl.a. takarmaturer i hall, sovrum, vardagsrum, och arbetsrum. 

 Även om behov finns för förstärkt belysning i dessa rum lämnas inte bidrag för detta. 

Bidragsberättigade åtgärder:  

 Till fasta funktioner i bostaden räknas allmänbelysning i kök, badrum, förråd och 

gemensamma utrymmen i flerbostadshus, utomhus vid entré samt garage. Dessa 

belysningsarmaturer tas normalt inte med vid flytt till annan bostad. Bidrag kan sökas till 

förstärkning av den befintliga grundbelysningen i dessa utrymmen, inte för att tillskapa 

ytterligare armaturer.  



 

 Om behov finns till förstärkt utomhusbelysning lämnas bidrag endast till armaturer inom 

tomtgräns, ej längs enskild eller allmän väg.  

 Persienner till enstaka fönster om sökanden p.g.a. sin ögonsjukdom eller hjärnskada är mycket 

besvärad av ljusinsläpp som inte går att justera på annat sätt. 

2.10 Borttagande av trösklar 

Borttagande av trösklar begränsas till ett skäligt antal rum, de rum som sökande dagligen vistas i. 

2.11 Installation av hiss 

En anmälan till kommunens bygg- och miljöavdelning ska göras inför varje hissinstallation. Reglerna i 

Plan och Bygglagen, PBL, säger att det skall finnas hiss vid nybyggnation i hus med mer än två 

våningar. Med detta som utgångspunkt bör bostads-anpassningsbidrag till hiss i första hand avse att 

förbinda ett entréplan med andra bostadsplanet eller motsvarande. Det som talar för denna begränsning 

är säkerhets- och kostnadsaspekter.  

Då ett bidrag för hissinstallation utgått är det bidragstagaren som därefter äger hissen och därmed även 

ansvarar för att service, underhåll och besiktning blir utförd. Service, reparationer och besiktning är 

bidragsberättigade åtgärder men det krävs en ansökan och redovisning av aktuella utlägg. Vid 

skadegörelse, handhavandefel och eventuella olyckstillbud hänvisas till den sökandes egen 

hemförsäkring samt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.  

2.12 Vad som gäller generellt 

Bostadsanpassningsbidrag kan inte beviljas till:  

 Trygghetslarm eller andra larm- eller signalanordningar (porttelefon etc.). 

 Trappgrind är tillgänglig för gemene man att köpa själv på öppna marknaden. Den räknas inte 

som fast installation utan något man kan ta med sig vid flytt. Kan även väljas av personer utan 

funktionsnedsättning. 

 Normalt underhåll. 

 Inköp av, eller anpassning av lösöre. 

 Anpassning av funktioner i bostad som ej är avsedd för permanent boende ex. fritidshus. 

 Generella anpassningsåtgärder som faller under de krav som bygglagstiftningen ställer vid 

nybyggnation och ombyggnation. Bygglagstiftningen ställer vissa krav på att det som byggs 

nytt eller byggs om, görs tillgängligt och användbart för personer med funktionsnedsättningar. 

 Väggfasta fällsitsar i ett flerbostadshus entré eller trappavstas, anses som en generell 

anpassning. 

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till:  

 Radiatorskydd, fast monterat.  

 Kompletterande ledstång i trappa eller på ramp, (bygglagstiftningen förutsätter att minst en 

ledstång skall finnas sedan 1995). Ett undantag är om den befintliga ledstångens utformning 



 

eller placering är olämplig. I övrigt kan ledstänger monteras för att utgöra stöd, ange 

orienteringsriktning eller liknande.  

 Montering av stödhandtag  

 Att skapa utrymme för tvättmaskin samt att installera vatten och el till tvättmaskin.  

 Installationer för att dialys ska kunna utföras i hemmet. 

 Ventilation. 

 Ljudisolering. 

2.13 Reparation och underhåll 

Nordmalings kommun betalar inte ut bostadsanpassningsbidrag för reparation av skada som 

uppkommit pga. försummelse, handhavandefel, yttre våld som orsakats av snöröjning eller liknande. 

En borttappad produkt man fått bidrag till t.ex. nyckel eller handsändare ersätts inte av kommunen.  

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till vanliga underhållsåtgärder utan det är fastighetsägarens 

ansvar. En åtgärd räknas som underhåll om den gäller ett utbyte av en funktion till samma funktion för 

att den inte fungerar eller har en teknisk brist. 

Åtgärden kan däremot vara berättigad till bidrag om den byter funktion. Handläggare kan vid behov 

göra en ny prövning av nödvändigheten av anpassningen innan beslut om bidrag till reparation fattas. 

Bostadsanpassningsbidrag gällande reparation eller utbyte av redan beviljad produkt beviljas inte till: 

 Duschslang typ handdusch 

 Golvlist i hygienutrymme 

 Förlorad handsändare till dörrautomatiker 

 Inbyggnadsugn eller spishäll 

Bostadsanpassningsbidrag gällande reparation av redan beviljad produkt beviljas till:  

 Spisvakter 

 Teknisk kvalificerad utrustning.  

 Hiss 

 Dörr- och garageautomatik 

 Toalett med spol- och torkfunktion.  



 

3 Genomförande av bostadsanpassning; -Egen regi eller hjälp av 
kommunen i processen. 

Eftersom bostadsanpassning utgör ett bidrag till enskild person så är det konsumentköplagen och 

konsumenttjänstlagen som gäller. Den som ansöker om anpassningsåtgärderna ska sända in kompletta 

handlingar med sin ansökan.  

Rollfördelningen innebär bland annat att kommunens roll är – om rätt till bidrag föreligger – att 

till sökanden lämna ett bidrag, det vill säga ett beslut på en summa pengar, som motsvarar skälig 

kostnad för de åtgärder som beviljas. När den sökande gör allt i eget regi och följer processen enligt 

boverkets förslag så tidsbegränsar handläggaren rätten till bidraget mellan 6 månader och 1 år 

beroende på omfattning av åtgärden. 

Sökandens roll är därefter att välja entreprenör, att sluta avtal med entreprenören om åtgärdernas 

utförande och att betala entreprenören när arbetet är klart. Det är alltså ingen skillnad jämfört med om 

sökanden hade valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag. 

Avtalet mellan sökanden och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och sökanden ska på detta 

sätt kunna påverka åtgärdernas utförande. Om sökanden inte är nöjd med entreprenörens eller 

leverantörens prestation kan sökanden under vissa förutsättningar hålla inne med betalningen. 

För att sökanden inte ska fråntas denna möjlighet till påtryckningsmedel utgår lagen ifrån att bidraget 

betalas ut till sökanden, efter det att åtgärderna utförts och godkänts, och att sökanden därefter betalar 

leverantören eller entreprenören. Med hänsyn till de bestämmelser som finns för att stärka 

konsumenters rättigheter är det viktigt att avtalet om entreprenaden sluts mellan sökanden och 

entreprenören och inte mellan kommunen och entreprenören. 

Kommunen har samtidigt en serviceskyldighet enligt bestämmelserna i förvaltningslagen som innebär 

att sökanden beroende på sitt behov av hjälp kan få bistånd från kommunen med olika delar av 

hanteringen av sitt bidrag. 

Nordmalings kommun använder en arbetsmetod där kommunen, med fullmakt, åtar sig att utföra hela 

eller delar av denna process. Vårt mål på bostadsanpassningen i Nordmalings kommun är att 

uppmuntra varje sökande till att själv hålla i hela anpassningsprocessen. Detta genom att stötta till 

ökad delaktighet i syfte att stärka den sökandes roll och egenkontroll och därmed en mer rättssäker 

process. Genom ett professionellt bemötande och rättssäker handläggning utreda rätten till bostadsan-

passningsbidrag för att människor med funktionsnedsättning ska kunna vara självständig i sina primära 

boendefunktioner. 



 

4 Processer 

 

4.1 Bedömning/grunder 

Bidrag kan lämnas till enskild person oavsett om man äger en bostad eller innehar en hyres- eller 

bostadsrätt. För att en ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska kunna prövas ska ett intyg av en 

sakkunnig, som regel en arbetsterapeut, finnas. Den sakkunnige har en nyckelroll i processen och 

intygar behovet av anpassningen i förhållande till funktionshindret. Intyget avser dock enbart behovet 

av anpassning inte rätten till bidrag. Nordmalings kommun prövar därefter åtgärderna och intygets 

styrka utifrån gällande bestämmelser och praxis.  

4.2 Omfattning 

Bidraget lämnas endast till lägsta godtagbara standard och till en kostnadseffektiv lösning. Detta 

innebär ibland att den funktionella lösningen inte alltid uppfyller sökandens önskemål. De beviljade 

åtgärderna ska uppfylla funktionen.  

4.3 Uppföljning 

Vid utförande i egen regi utförs alltid en efterkontroll innan bidraget utbetalas. Detta för att säkerställa 

att bidrag utgår till de i beslutet angivna åtgärderna. 

Vid ett ärende där Nordmalings kommun har beställt bostadsanpassningsåtgärd utförs efterkontroll vid 

kostnadskrävande åtgärd som har beslutas av Sociala utskottet. 

Vid de uppföljningsbesök som utförs kontrollerar och utvärderar handläggaren att de i beslutet 

bidragsberättigade åtgärderna är utförda och att avsedda funktioner uppnåtts. 

4.4 Avgift 

Insatser med bostadsanpassning är avgiftsfria. Bidraget är inte inkomstprövat. Ersättningsskyldighet 

kan komma ifråga om den sökande uppenbarligen lämnat felaktiga uppgifter. 

 

 


