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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
3810-09

meddelad i Stockholm den 6 maj 2010
KLAGANDE
AA
Ombud: Advokat Bertil Södermark
Advokatfirman Bertil Södermark AB
Box 1334
181 25 Lidingö
MOTPART
Värmdö kommun
Nämnden för äldre och funktionshindrade
134 81 Gustavsberg
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms dom den 27 april 2009 i mål nr 7420-08, se bilaga
SAKEN
Bostadsanpassningsbidrag
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut som
länsrättens dom innehåller. Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till
Värmdö kommun, Nämnden för äldre och funktionshindrade, för handläggning.

Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i målet.

Dok.Id 90604
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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YRKANDEN M.M.

AA yrkar att Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer
länsrättens dom samt anför bl.a. följande. En spisvakt är nödvändig för att
bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för honom. Till stöd för behovet och
nyttan av en spisvakt åberopas bl.a. utlåtanden från Alzheimerföreningen i
Sverige, Brandskyddsföreningen och Demensförbundet. Vidare yrkar han
ersättning för sina kostnader i målet.

Nämnden för äldre och funktionshindrade i Värmdö kommun har förelagts att
yttra sig men har inte hörts av.

Boverket har i yttrande anfört bl.a. följande. Det finns olika modeller av
spisvakter. Huruvida en spisvakt ska anses som fast funktion eller löst
inventarium är enligt Boverket beroende av hur spisvakten ansluts till spisen. Till
spisar som är fast anslutna till elnätet kan spisvakt installeras genom en fast
anslutning. En sådan installation är att betrakta som en elinstallation och ska
därmed utföras av en elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av en
elinstallatör. Det är Boverkets uppfattning att en fast installerad spisvakt inte kan
anses vara något som vanligtvis tas med när man flyttar utan får anses som en
åtgärd för anpassning av bostadens fasta funktioner för vilken
bostadsanpassningsbidrag skulle kunna utgå, förutsatt att åtgärden är nödvändig
för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad. Till spisar som är anslutna till
elnätet med en vanlig stickpropp brukar spisvakt av stickproppsmodell anslutas.
En sådan anslutning är inte att betrakta som en elinstallation och kräver därmed
ingen behörig elektriker. De flesta nya spisar, induktionshällar och hällar har
stickpropp. Det är Boverkets uppfattning att en spisvakt av stickproppsmodell är
enkel att montera och lätt att ta bort och något som vanligtvis tas med när man
flyttar. En sådan spisvakt får därmed anses utgöra ett löst inventarium för vilket
bostadsanpassningsbidrag inte kan lämnas.
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Enligt 6 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. lämnas
bostadsanpassningsbidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta
funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas
endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som
bostad för den funktionshindrade.

Genom införandet av uttrycket fasta funktioner är enligt förarbetena avsett att
markeras att lösa inventarier som t.ex. vissa tekniska hjälpmedel inte ger rätt till
bostadsanpassningsbidrag. I förarbetena lämnas en allmän vägledning för vad som
ska bedömas som fast funktion eller löst inventarium. Fasta funktioner är sådana
föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid
en flyttning. Lösa inventarier är i konsekvens med detta sådana föremål som, även
om de är fast anbringade i bostaden, vanligtvis tas med vid en flyttning från
bostaden. I övrigt överlämnas till beslutande myndigheter att i varje enskilt fall
bedöma var gränsen går mellan fasta funktioner och lösa inventarier (prop.
1992/93:58 s. 17).

Frågan i målet är om en spisvakt kan anses som en åtgärd för anpassning av
bostadens fasta funktioner för vilken bostadsanpassningsbidrag kan utgå.

En spis får anses utgöra en sådan fast funktion i bostaden som avses i 6 § lagen
om bostadsanpassningsbidrag m.m. Av utredningen i målet framgår att det finns
olika anslutningssätt avseende såväl spisar som spisvakter. I vissa fall krävs en
fast installation medan anslutningen i andra fall kan ske på enklare sätt. Enligt
Regeringsrättens mening får en spisvakt under alla förhållanden anses utgöra ett
komplement till spisen. Det saknar därmed betydelse på vilket sätt spisvakten
ansluts. Bostadsanpassningsbidrag kan således lämnas till spisvakt eftersom det är
fråga om en åtgärd för anpassning av en fast funktion i bostaden. För att
bostadsanpassningsbidrag ska utgå till AA krävs också att åtgärden är nödvändig
för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för honom. Utredningen i
målet ger vid handen att så är fallet. Överklagandet ska därför bifallas.

4

DOM
Mål nr
3810-09

AAs yrkande om ersättning för kostnader i målet kan inte lagligen bifallas och ska
därför avslås.

Susanne Billum

Peter Kindlund

Margit Knutsson

Henrik Jermsten

Olle Stenman

Birgitta Törnered
Föredragande regeringsrättssekreterare

Avd. II
Föredraget 2010-04-21

