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Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar 
Måndagen den 21 mars 2013, klockan 09.00-10.30 
 

Beslutande Tobias Nordlander (S) ordf. 
Börjee Ahlin (S) 
Per Jörgensen (S) 
Benny Andersson (V) 
Erkki Visti (C) 
Jeanette Jinnestrand (Fp) 
Benita With (S) tjg.ersättare 
 

Övriga deltagande Saga Laaksonen (M) 
Monica Magnussonb byggnadsinspektör 
Marie Andersson, sekreterare 

Utses att justera Börje Ahlin 
 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret Surahammar, 
Tisdag 26 mars 2013, kl. 14.00 
 

Paragrafer 32-39 
 

Underskrifter  
Sekreterare 

......................................................................... 
Marie Andersson 

  
 
Ordförande 

 
......................................................................... 
Tobias Nordlander 
 

  
Justerande 

......................................................................... 
Börje Ahlin 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-03-26 – 2013-04-17 
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BMn § 32   Dnr: 2012.0644 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
Redogörelse av ärendet 
 
Ärendet har handlagts av annan delegat under år 2012.  
  
2012-11-28 inkom ansökan om bostadsanpassningsbidrag för borttagande av trösklar i hemmet, bredda 
dörröppningar till ett rum samt till badrummet. Borttagande av fasta duschväggar i badrummet för att få plats 
att sköta sin hygien. Iordningställa en ramp för att kunna komma in/ut vid entrén. 
 
2012-11-28 inkom från sökande en fullmakt att kommunens handläggare bistår sökande i offerering och 
kontakter med entreprenörer samt betalning av fakturor.  
 
2012-12-06 inkom intyg från arbetsterapeut. 
 
2012-12-06 beställning till entreprenörer. 
 
2013-02-18 hembesök av byggnadsinspektör och entreprenör för uppföljning av åtgärderna. Sökande 
informerade om att åtgärderna fungerade bra.  
 
Skäl till beslut 
 
Enligt 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. 
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för 
den funktionshindrade.  
 
Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av 
anpassning.  
 
Enlig 16 § lag om bostadsanpassningsbidrag betalas bidraget ut sedan åtgärd som bidraget avser, har utförts. 
 
Av Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att till ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag skall fogas intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder 
som bidrag söks för är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
 
Det måste finnas en klar koppling mellan funktionshindret och anpassningsåtgärderna. Kopplingen 
ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. 
 
Arbetsterapeut har skriftligen den 3 december 2012 intygat att de sökta åtgärderna är medicinskt motiverade. 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan  
Intyg från arbetsterapeut 
Tjänsteanteckning – telefonsamtal 
Tjänsteskrivelse 
 
Forts. sid 3 
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Forts.§ 32 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökta åtgärder om 81 961 kr. 
 
 
  
I ärendet yttrade sig 
Jeanette Jinnestrand (Fp) 
Erkki Visti (C) 
 
 
 
 
Bygg- och Miljönämnden beslutar, 
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökta åtgärder på 81 961 kr. 
 
_____ 
 
 
 
Beslutet delges: 
Sökande 
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BMn § 33    Dnr: 2012.0615 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
 
Redogörelse av ärende 
 
Ärendet har handlagts av annan delegat under år 2012.  
  
2012-11-07 inkom ansökan om bostadsanpassningsbidrag för borttagande av samtliga trösklar i hemmet. 
 
2012-11-07 inkom från sökande en fullmakt om att kommunens handläggare bistår sökande i offerering och 
kontakter med entreprenörer samt betalning av fakturor.  
 
2012-11-01 inkom intyg från arbetsterapeut. 
 
2012-11-07 beställning till entreprenörer. 
 
2013-02-18 telefonsamtal till sökande för uppföljning av åtgärderna. Åtgärderna fungerar bra.  
 
Skäl till beslut 
 
Enligt 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. 
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för 
den funktionshindrade.  
 
Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av 
anpassning.  
 
Enlig 16 § lag om bostadsanpassningsbidrag betalas bidraget ut sedan åtgärd som bidraget avser, har utförts. 
 
Av Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att till ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag skall fogas intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder 
som bidrag söks för är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
 
Det måste finnas en klar koppling mellan funktionshindret och anpassningsåtgärderna. Kopplingen 
ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. 
 
Arbetsterapeut har skriftligen den 1 november 2012 intygat att de sökta åtgärderna är medicinskt motiverade. 
 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan  
Intyg från arbetsterapeut 
Tjänsteanteckning – telefonsamtal 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
Forts.sid 5 
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Forts.§ 33 
 
Förslag till beslut,  
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökta åtgärder om 2 500 kr. 
 
 
 
I ärendet yttrade sig  
Benita With (S) 
Per Jörgensen (S) 
 
 
 
 
Bygg- och Miljönämnden beslutar, 
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökta åtgärder. 
 
_____ 
 
 
 
Beslutet delges: 
Sökande 
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BMn § 34    Dnr: 2012.0534 
 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Redogörelse av ärendet 
 
Ärendet har handlagts av annan delegat under år 2012.  
  
2012-09-20 inkom ansökan om bostadsanpassningsbidrag för installation av eluttag till elrullstol i hemmet. 
 
2012-09-20 inkom från sökande en fullmakt om att kommunens handläggare bistår sökande i offerering och 
kontakter med entreprenörer samt betalning av faktura.  
 
2012-09-20 inkom intyg från arbetsterapeut. 
 
2012-09-20 beställning till entreprenör. 
 
2012-12-28 telefonsamtal till sökande för uppföljning av åtgärden. Laddning av elrullstolen fungerar bra.  
  
 
Skäl till beslut 
 
Enligt 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. 
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för 
den funktionshindrade.  
 
Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av 
anpassning.  
 
Enlig 16 § lag om bostadsanpassningsbidrag betalas bidraget ut sedan åtgärd som bidraget avser, har utförts. 
 
Av Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att till ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag skall fogas intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder 
som bidrag söks för är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
 
Det måste finnas en klar koppling mellan funktionshindret och anpassningsåtgärderna. Kopplingen ska vara så 
stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. 
 
Arbetsterapeut har skriftligen den 15 augusti 2012 intygat att de sökta åtgärderna är medicinskt motiverade. 
 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan  
Intyg från arbetsterapeut 
Tjänsteanteckning – telefonsamtal 
Tjänsteskrivelse 
 
Forts.sid 7 
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Forts. § 34 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökta åtgärder på 3 479 kr. 
 
 
 
 
Bygg- och Miljönämnden beslutar, 
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökta åtgärder på 3 479 kr 
_____ 
 
 
 
Beslutet delges: 
Sökande 
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BMn § 35    Dnr: 2012.0650 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Redogörelse av ärendet 
 
Ärendet har handlagts av annan delegat under år 2012.  
  
2012-11-28 inkom ansökan om bostadsanpassningsbidrag för justering av tidigare erhållen garageportöppnare. 
 
2012-11-28 inkom från sökande en fullmakt om att kommunens handläggare bistår sökande i offerering och 
kontakter med entreprenörer samt betalning av faktura.  
 
2012-11-27 beställning till entreprenör. 
 
2012-12-28 telefonsamtal till sökande för uppföljning av åtgärden. Garageöppnaren fungerar bra.  
  
2013-03-18 bedömning att justeringen inte kräver intyg från arbetsterapeut. Intyg finns då åtgärden d v s 
installation av garagedörr med automatik, skedde. 
  
Skäl till beslut 
 
Enligt 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. 
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för 
den funktionshindrade.  
 
Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av 
anpassning.  
 
Enlig 16 § lag om bostadsanpassningsbidrag betalas bidraget ut sedan åtgärd som bidraget avser, har utförts. 
 
Av Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att till ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag skall fogas intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder 
som bidrag söks för är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
 
Det måste finnas en klar koppling mellan funktionshindret och anpassningsåtgärderna. Kopplingen ska vara så 
stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. 
 
 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan  
Intyg från arbetsterapeut 
Tjänsteanteckning – telefonsamtal 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
Forts.sid 9 
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Forts. § 35 
 
Förslag till beslut,  
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökt åtgärd 3 733 kr. 
 
 
 
I ärendet yttrade sig  
Per Jörgensen (S) 
Erkki Visti (C) 
 
 
 
 
Bygg- och Miljönämnden beslutar, 
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökt åtgärd. 
 
_____ 
 
 
 
Beslutet delges: 
Sökande 
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BMn § 36    Dnr: 2012.0645 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
 
Redogörelse av ärendet 
 
Ärendet har handlagts av annan delegat under år 2012.  
  
2012-11-20 inkom ansökan om bostadsanpassningsbidrag för byte av toalettstol och sänkning av handfat samt 
byte av kran med längre förlängt handgrepp i köket. 
 
2012-11-20 inkom från sökande en fullmakt om att kommunens handläggare bistår sökande i offerering och 
kontakter med entreprenörer samt betalning av faktura.  
 
2012-11-20 inkom intyg från arbetsterapeut. 
 
2012-12-12beställning till entreprenör. 
 
2012-03-18 telefonsamtal till sökande som berättar att åtgärderna fungerar bra.  
  
 
Skäl till beslut 
 
Enligt 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. 
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för 
den funktionshindrade.  
 
Bidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra orsaker än behovet av 
anpassning.  
 
Enlig 16 § lag om bostadsanpassningsbidrag betalas bidraget ut sedan åtgärd som bidraget avser, har utförts. 
 
Av Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att till ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag skall fogas intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder 
som bidrag söks för är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
 
Det måste finnas en klar koppling mellan funktionshindret och anpassningsåtgärderna. Kopplingen ska vara så 
stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. 
 
Arbetsterapeut har skriftligen den 15 november 2012 intygat att de sökta åtgärderna är medicinskt motiverade. 
 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan  
Intyg från arbetsterapeut 
Tjänsteanteckning – telefonsamtal 
Tjänsteskrivelse 
 
Forts.sid 11 
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Forts. § 36 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökt åtgärd 10 244 kr. 
 
 
 
 
I ärendet yttrade sig  
Erkki Visti (C) 
 
 
 
 
Bygg- och Miljönämnden beslutar, 
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag för sökt åtgärd. 
 
 
_____ 
 
 
 
Beslutet delges: 
Sökande 
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BMn § 37    Dnr: 2013. 0181 
 
Information om aktuella lagrum 
 
Byggnadsinspektören informerar muntligt och skriftligt om de lagrum som styr arbetet med 
bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder. 
 
 
 
Förslag till beslut, 
 
att tacka för informationen. 
 
 
 
I ärendet yttrade sig  
Erkki Visti (C) 
Benny Andersson (V) 
Jeanette Jonnestrand (Fp) 
 
 
 
 
Bygg- och Miljönämnden beslutar, 
 
att tacka för informationen. 
 
_____ 
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BMn § 38  Dnr: 2013.0005.  000 
 
Anmälan om delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 
 
  
Parkeringstillstånd 
2013-03-12/P002 
2013-03-12/P003 
2013-03-16/P004 
2013-03-16/P005 
2013-03-16/P006 
2013-03-16/P007 
2013-03-16/P008 
 
 
 
 
 
Bygg- och Miljönämndens beslutar, 
 
att med godkännande lägga delegationerna till handlingarna 
_____ 
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BMn § 39 Dnr: 2013.0006   000 
 
Meddelanden 
 
Nedanstående meddelanden förvaras på Bygg- och Miljökontoret: 

  
 

Information byggnadsinspektör angående bostadsanpassningsärenden 
 
 

Nya ärenden under 2013, 
· Pågående ärenden fram till dags datum, 16 stycken 

 
 

Tidigare ärenden som var öppna under 2012, 
· Flyttat till annat boende, 5 stycken 
· Avslutade ärenden – sökande ångrat sig, 3 stycken 
· Avlidna, 5 stycken 
· Ärenden som kräver ytterligare utredning, 7 stycken 
· Ärenden som har beslut och ska arkiveras, 48 stycken 

 
 
 
 
Bygg- och Miljönämndens beslutar 
 
att med godkännande lägga meddelandena till handlingarna 
_____  
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