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Kommentar/Motivering

Ert förslag till ändring

Sökanden ska till sin ansökan om
bostadsanpassningsbidrag bifoga
intyg av sakkunnig som visar att de
åtgärder som bidrag söks för är
nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Ett problem för
personer som har svårare allergi
(som kan innebära en funktionsnedsättning) är svårigheten att få
komma till en specialist för
utredning av besvären. En orsak till
det är bristen på t ex allergologer och
att inte alla landsting har allergikonsulenter. Detta medför förutom
ojämlik vård även ojämlikheter i
landet när det gäller möjlighet att få
intyg som behövs för bostadsanpassning för dem med allergisjukdom.
Det saknas även sammanställd praxis
för vilka anpassningsåtgärder (BAB)
för personer med allergi som kan
komma ifråga.

Vi vill uppmärksamma Boverket på att
det behöver tas fram en vägledning och
sammanställning av praxis för vilka
anpassningsåtgärder för personer med
allergi som kan komma ifråga i bostäder
för att BAB ska kunna beviljas.
Astma- och Allergiförbundet har tidigare
tagit fram en policy för BAB som kan
användas som underlag.
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Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

sid 24

Kravet på att sökanden före
utbetalning av bidrag ska inkomma
med faktura, kvitto eller annan
skriftlig redovisning för att
anpassningsåtgärderna utförts och
kostnaderna för dessa (vid kontantbidrag) är rimlig. Det kan dock
innebära en osäkerhet om sökanden
inte säkert vet om man kommer få
beviljat bostadsanpassning innan
man låter utföra själva åtgärden,
särskilt om det handlar om större och
dyrare åtgärder som kan innebära
problem att bekosta själv. Det är
viktigt att kunna få ett beslut om
bostadsanpassning så man vet om
bidrag beviljas innan själva åtgärden
vidtas.

Tillägg: Beslut om bostadsanpassning
kan beviljas ska kunna ges innan den
sökande beställer en anpassning av
åtgärden.

