
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2017-11-24

Jävsnämnden

Plats och tid Rum Insjön, 09:00-10:00
Beslutande Ledamöter

Bertil Andersson (C), 1:a vice ordförande
Pär Andersson (KD)
Per Daniels (M)
Beth Holzmann (S)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän
Bostadsanpassare Fredrik Jobs 
Nämndsekreterare Jenny Sarén 

Övriga

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 november 2017, klockan 09.30

Underskrifter
Paragrafer 22

Ordförande
Bertil Andersson (C)

Justerare
Pär Andersson (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Jävsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-11-24

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-27 Datum då anslaget tas ned 2017-11-19

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service

Underskrift
Jenny Sarén
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Ärendelista

§ 22 Bostadsanpassning
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§ 22

Bostadsanpassning

Beskrivning av ärendet
Fastighet:

Sökande:

 

Ansökan avser en ansökan om bostadsanpassningsbidrag för en trapphiss till 
nedervåningen, stödhandtag i duschen på nedervåningen, stödhandtag vid 
toaletten på nedervåningen, ramp vid entrén och hårdgörning av grusplanen 
mellan entrén och carport.

Beslutsunderlag
Ansökan 
Intyg
Kammarrätts dom 2016-2927
Kammarrätts dom 2007-79
Ritning på huset

Jävsnämndens beslut

1. Avslag på hiss och stödhandtag i dusch samt vid toaletten på 
nedervåningen.

2. Bifall på ramp vid entrén och hårdgörning av grusplanen mellan 
entrén och carport.

Avslag enligt - § 6 Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)

6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av 
bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall 
anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att 
bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. 
Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av 
väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Lag (2000:527).
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Bifall enligt - §§ 6 och 14 Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574)

6 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av 
bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall 
anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att 
bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. 
Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av 
väsentligen andra orsaker än behovet av anpassningen. Lag (2000:527).

14 § Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag lämnas med belopp 
som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Motivering 
För att bostadsanpassningsbidrag ska utgå ska de sökta åtgärderna vara 
nödvändiga för att bostaden ska bli ändamålsenlig.

Enligt avsnitt 6.7.5 i Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidrag anges 
att bidrag kan lämnas om ett befintligt utrymme i bostaden behöver göras 
tillgängligt för den funktionshindrade och behovet av anpassning inte kan 
tillgodoses i entréplanet genom en omdisponering av det befintliga utrymmet 
eller genom en mindre tillbyggnad. Behovet av anpassning kan avse de 
primära bostadsfunktionerna (d.v.s. utrymmen för sömn, hygien, samvaro 
och matlagning) men det kan också avse ett utrymme för sjukgymnastik eller 
hobbyverksamhet. Behovet av att som funktionshindrad förälder kunna se till 
minderåriga barn kan vara ett skäl till att lämna bidrag för att installera en 
trapplift mellan våningsplanen.

I kammarrätts dom 2007-79 tar man upp att av tidigare praxis inte finns 
någon generell rätt att få bostadsanpassningsbidrag för att kunna utnyttja 
hela sin bostad.

I kammarrätts dom 2016-2927 har man ställt frågan om en trapphiss är 
nödvändig för att bostaden ska bli ändamålsenlig. Där kom man fram till att 
genom omdisponering av rum kunde man lösa alla nödvändiga 
bostadsfunktioner på samma våningsplan.

På entréplan finns kök, vardagsrum, arbetsrum och dusch/toalett. På 
nedervåningen finns sovrum och dusch/toalett. Genom att göra arbetsrummet 
(som enligt ritning är 2,6*4,0 meter) till sovrum så löser man alla 
bostadsfunktioner på entréplan. En trapphiss är då inte nödvändig för att 
bostaden ska bli ändamålsenlig och därmed inte heller 
anpassningsåtgärderna i badrummet på nedervåningen.

Hur man överklagar
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Om Du inte är nöjd med kommunens beslut kan Du överklaga till 
förvaltningsrätten. Överklagandet ställs till Leksands Kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 793 80 Leksand och ska ha inkommit till 
kommunen senast tre(3) veckor efter att Du tagit del av beslutet.

Beslutet skickas till
Sökande
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