Rutiner för återsökning av bostadsanpassningsbidrag från
Migrationsverket.
Kommunen har rätt till ersättning som man kan återsöka från staten. Ersättningen
gäller vissa kostnader för personer med uppehållstillstånd och regleras I Förordning
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Återsökning beträffande bostadsanpassningsbidrag avser flyktingar mottagna
efter 1 december 2010.
Den rubricerade insatsen regleras i följande bestämmelser
Lag (1992:1574) och lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
- Om kommunens skyldighet att lämna bidrag till anpassning och återställning
av bostäder.
3 §, 24-26 §§ ErsF 2010:1122
 Ersättning lämnas om flyktingen har behov av bidragen på grund av sjukdom
eller funktionshinder.


Ersättning lämnas endast om behovet av insatserna fanns när flyktingen först
togs emot i en kommun eller om sjukdomen eller funktionshindret har ett direkt
samband med situationen som flykting.

27 § ErsF 2010:1122
 Ersättning lämnas endast om kommunens sammanlagda utlägg för
insatserna för en person uppgått till lägst 60 000 kr under en
tolvmånadersperiod. Det gäller inte endast bostadsanpassningsbidrag utan
också insatser i form av stöd och boende enligt LSS, mm.


Ersättningen betalas ut i efterskott efter ansökan
Första ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det att
flyktingen först togs emot i en kommun.
En ansökan om ersättning ska ha kommit in senast inom ett år från utgången
av perioden som ansökan avser.

Första gången en kommun söker ersättning för kostnader för en person, ska följande
underlag som styrker behovet av insats enligt 24-27 §§ bifogas.


Läkarutlåtande vid den första ansökan om ersättning för insatser enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, kostnader för
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken samt för
bostadsanpassningsbidrag, där det framgår att personen har ett vårdbehov
som fanns vid mottagandet i kommunen. Läkarutlåtande ska begäras från
klienten ganska omgående, eftersom det brukar ofta ta tid. I vissa fall kan




läkarutlåtande redan finnas hos oss, då Integrationscenter ansöker om andra
typer av kostnader för samma personer.
Specificerade uppgifter om kostnader med beräkningsunderlag.
Något sorts dokument (beslut/intyg) om insats i form av bostadsanpassning.

Exempel på insatser som kan ersättas:
Bostadsanpassningsbidrag ges till personer med funktionsnedsättning (både unga
och gamla) för anpassningar i bostaden som är nödvändiga att göra för att bostaden
ska kunna fungera i den sökandes dagliga liv. Bidraget kan utgå till allt från mindre
anpassningar som till exempel borttagning av trösklar till omfattande till exempel
installation av hiss eller anpassningar av hygienutrymmen.
Återsökningsprocess
Ansökan görs löpande under året. Handläggare på Enheten för
bostadsanpassningsbidrag meddelar Integrationscenter, Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen om det fanns någon nyanländ person som eventuellt skulle
behöva insatser i form av bostadsanpassning eller om insatser redan finns.
Personens medborgarskap kontrolleras i KIR och om utländskt medborgarskap ska
personnummer mejlas med sekretess till alla.gordon@malmo.se som kontrollerar
om personen uppfyller krav för återsökning. Om personen uppfyller krav för
återsökning kontrollerar Integrationscenter om det redan finns läkarutlåtande för
personen, då det i vissa fall återsöks andra typer av kostnader av Integrationscenter
för samma personer. Handläggare av bostadsanpassningsbidrag informeras om
läkarutlåtande saknas för att i så fall själv kunna begära in det från klienten.
I rapporteringen av kostnader ska specificerade uppgifter med beräkningsunderlag
bifogas och tillsammans med beslut/intyg om bostadsanpassning ska uppgifterna
skickas till Alla Gordon på Integrationscenter för vidare handläggning av återsökning.
Ansökan skapas i Procapita flykting löpande under året, en ansökan för varje person,
så fort kostnaderna uppgår till 60 000 kr. (Gäller sammanlagda kostnader, inklusive
visa andra återsökningsslag).
Efter inskickad ansökan till Migrationsverket skickas detaljerad information till
kontaktpersonen om återsökta kostnader, perioder, samt personer för vilka
kostnaderna återsöks.
Efter att Migrationsverket beslutar om ersättning meddelas kontaktpersonen om att
pengarna är beviljade och att fakturan kan skickas.

