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Förslag till nya regler om bostadsanpassningsbidrag och övergångsbestämmelser
ALLMÄNT
Regeringen har nu lagt fram en proposition om
"Bostadsanpassningsbidrag m m" (prop 1992/93:58). Propositionen bygger på den tidigare
framlagda utredningen (Ds 1992:56).
I propositionen föreslås bl a att kommunerna ska överta hela ansvaret för
bostadsanpassningen. En särskild lag kommer att reglera denna verksamhet. Boverket blir
tillsynsmyndighet. Kommunernas beslut kan enligt förslaget överklagas till länsrätten.
Propositionens huvudsakliga innehåll och lagtext bifogas. Propositionen kommer enligt
planerna att behandlas av riskdagen den 10 december och den nya lagen föreslås träda i
kraft den 1 januari 1993.
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Enligt propositionen ska de nya bestämmelserna i princip gälla fullt ut från och med den 1
januari 1993. Övergångsbestämmelser finns dock för ärenden där man redan har fattat beslut
före den 1 januari 1993. Om kommunen har beslutat om bostadsanpassningsbidrag före
årsskiftet, gäller de gamla reglerna för finansiering m m. Då svarar staten för 40 % av
kostnaderna. Detsamma gäller länsbostadsnämndernas beslut i kombinationsärenden.
För ansökningar om bidrag som har lämnats in till kommunen - eller länsbostadsnämnden men där beslut inte har fattats före den 1 januari 1993, gäller den nya lagen. Dessa ärenden
ska enligt förslaget finansieras helt av kommunerna.
Det finns ett undantag från detta, nämligen om ägare till bostadshus har ansökt om bidrag.
Fastighetsägare får inte bidrag enligt de nya bestämmelserna. Om en fastighetsägare har
sökt bidrag före den 1 januari 1993 har denne dock rätt att få sin ansökan prövad.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Per-Olov Nylander, tfn 08 - 772 41 03
eller Irene Lindström, tfn 08 - 772 43 69.
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