
Utbetalning av bostadsanpassningsbidraget vid bifall 
eller delvis bifallsbeslut. 

Utbetalning av bidragsbeloppet kan ske på två sätt. 

1. Du kan välja att själv betala arbetet med det bidrag du beviljats vid ett bifall eller delvis bifallsbeslut.
Du kontaktar då den hantverkare kommunen har hjälpt till att ta in en offert från och beställer arbetet
eller hos det företag du själv finner lämpligt. Observera att det ska vara ett företag som har F-
skattsedel. Skicka sedan in en kopia på fakturan 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.

2. Du kan få hjälp från kommunen med olika delar av hanteringen av ditt bidrag. Genom att skicka in
nedanstående fullmakt till kommunens handläggare, ges denne rätt att betala entreprenörens faktura
för det bidrag du beviljas vid ett bifall eller delvis bifallsbeslut. 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 eller mejlas tillbaka till: 

Bostadsanpassning 
Bygg- och miljöförvaltningen 
431 82 Mölndal 

bostadsanpassning@molndal.se 

Fullmakten ger Mölndals kommuns handläggare för bostadsanpassningsbidrag rätt att betala 
entreprenörens faktura.  

Ort Datum 

________________________________ ________________________________ 

Namnteckning Namnförtydligande 

________________________________ ________________________________ 

Gatuadress 

__________________________________________________________________________ 

Besöksadress 
Stadshuset 
Göteborgsvägen 11-17 

Postadress 
Bygg- och miljöförvaltningen 
431 82 Mölndal 

Telefon
031-315 10 00 (Kontaktcenter) 

Webb/epost 
www.molndal.se 
bostadsanpassning@molndal.se 
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