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Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämndens delegationsordning ska ändras så att
handläggarna på enheten för bostadsanpassning ges behörighet besluta om bidrag för
återställning av anpassade bostäder, lämna medgivande till att bostadsanpassningsanordning tas
över och att återkalla bidragsbeslut om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte
längre finns. För alla typerna av beslut gäller att de är begränsade till att avse belopp upp till ett
prisbasbelopp (46 500 kr år 2019).
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ändrar sin delegationsordning i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190516 Ändring av stadsbyggnadsnämndens delegationsordning
Föreslagen reviderad delegationsordning

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2019-05-16
Ärendet

Vid handläggningen av ärenden om bostadsanpassning fattas inte bara beslut om
bostadsanpassningsbidrag ska beviljas eller inte. Det fattas även beslut om återställning av
bostäder som anpassats, det avtalas om att begagnade anordningar kan tas över samt lämnas
bidrag i samband med det. Dessutom kan bidragsbeslut återkallas om förutsättningarna för
bidrag ändras mellan det att bidraget beviljas och det betalas ut eller verkställs på annat sätt.
Handläggarna på enheten för bostadsanpassningsbidrag har idag enbart behörighet att bevilja
bostadsanpassningsbidrag upp till prisbasbelopp. De andra typerna av beslut ska fattas av chefen
för den enheten. Denna handläggningsordning framstår som omständlig, många av dessa
åtgärder är rutinartade och av liten ekonomisk betydelse. Det kan handla om att korrigera för att
kostnaden för anpassningen i slutändan blivit lägre än vad den enskilde beviljats bidrag för eller
mindre återställningsåtgärder efter att den som beviljats bidrag lämnat sin bostad.
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Beloppsgränsen på ett prisbasbelopp vid beviljanden av bostadsanpassningsbidrag fungerar väl.
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Stadsbyggnadskontoret föreslår att handläggarna framledes även ska få en behörighet att fatta
beslut i ärenden om återställningsbidrag, i fråga om övertaganden samt återkallanden med
samma beloppsgräns.
Ansvariga

Göran Blomé Avdelningschef

