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Bygglovs- och tillsynsnämnden

Utredning - Organisering av bostadsanpassning i Huddinge
kommun 2020
Förslag till beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden godkänner förvaltningens förslag att bostadsanpassningen fortsättningsvis ska tillhöra miljö- och bygglovsförvaltningen i
enlighet med nuvarande organisation.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), ges personer med
funktionshinder möjlighet till bidrag för anpassning av bostäder för att öka
möjligheten till ett självständigt liv i eget boende. Idag är bostadsanpassningen i
Huddinge organiserad inom miljö- och bygglovsförvaltningen, och den har
organisatoriskt alltid legat under teknisk förvaltning.
Utifrån politisk viljeinriktning att se över var verksamheten bäst bedrivs, har
socialförvaltningen tillsammans med miljö- och bygglovsförvaltningen fått i
uppdrag att utreda var bostadsanpassningsverksamheten bör organiseras utifrån
var den förväntas ge bäst effektivitet och kundnytta.
Representanter från miljö- och bygglovsförvaltningen (MBF) och
socialförvaltningen (SOF) har genomfört en gemensam utredning som redovisas i
bilaga 1. Utredningen har genomförts genom intervjuer med olika kommuner där
bostadsanpassningsverksamheten är organiserad under antingen en teknisk
förvaltning eller en socialförvaltning. Totalt har sju kommuner undersökts och
intervjuats. Tre av dessa har bostadsanpassningen organiserad under en
socialförvaltning: Nacka, Järfälla och Haninge, och fyra under en teknisk
förvaltning: Stockholm, Uppsala, Ekerö och Salem. Intervjuer har även
genomförts med medarbetare från bostadsanpassningen samt berörda medarbetare
på socialförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen bedömer utifrån den nuvarande organisationen i
Huddinge och den genomförda omvärldsbevakningen tillsammans med
socialförvaltningen, att bostadsanpassningen även fortsättningsvis ska tillhöra
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miljö- och bygglovsförvaltningen. Denna organisation bedöms av förvaltningarna
ge bäst effektivitet och kundnytta.
Bedömningen är enhetlig mellan socialförvaltningen och miljö- och
bygglovsförvaltningen.
Förvaltningarna rekommenderar att samverkan mellan bostadsanpassningsverksamheten och socialförvaltningen ska formaliseras och utvecklas för att
kunna dra nytta av de samhällsekonomiska vinster som en strukturerad samverkan
kan innebära, framför all med tanke på akuta ärenden där ansökan om
bostadsanpassningsbidrag behöver hanteras skyndsamt.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.
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Bilagor
Bilaga 1.

Rapport översyn av organisering av bostadsanpassningsverksamheten.

