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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
6745-09

meddelad i Stockholm den 6 maj 2010
KLAGANDE
AA

MOTPART
Göteborgs kommun
Fastighetsnämnden
Box 2258
403 14 Göteborg
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 oktober 2009 i mål nr 6805-08, se bilaga
SAKEN
Bostadsanpassningsbidrag
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och förklarar att AA har
rätt till bostadsanpassningsbidrag för framdragning av el och vatten m.m. för
installation av tvättmaskin. Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till
Göteborgs kommun, Fastighetsnämnden, för handläggning.

Dok.Id 90652
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 hon ska beviljas bostadsanpassningsbidrag till installationskostnader
för tvättmaskin och anför till stöd för sin talan bl.a. följande. Tvättmaskin är inte
standard i den typ av fastighet som hon bor i. Anpassningen av lägenheten är
nödvändig för att hon ska kunna tvätta sin egen tvätt. Bostaden är inte
ändamålsenlig för henne eftersom hennes omfattande funktionshinder innebär att
hon inte kan använda fastighetens gemensamma tvättstuga.

Fastighetsnämnden i Göteborgs kommun bestrider bifall till överklagandet och
anför bl.a. följande. Bostadsanpassningsbidrag kan inte utgå för lösa inventarier.
Tvättmaskiner har i tidigare praxis betraktats såsom lösa inventarier. Installation
av tvättmaskin är att betrakta som en del av tvättmaskinen, vilket innebär att
bostadsanpassningsbidrag inte heller kan utgå för själva installationen. Annan
praxis än den nuvarande skulle ge svåröverskådliga konsekvenser och kunna
innebära höga kostnader.

Boverket har i yttrande avstyrkt bifall till överklagandet och anfört bl.a. följande.
AA bor i en hyreslägenhet och hennes ansökan om bostadsanpassningsbidrag
avser kostnader för framdragning av el och vatten till en tvättmaskin samt
montering av en duschvägg i badrummet. En tvättmaskin i en hyreslägenhet tas
vanligtvis med vid flyttning och är därmed att anse som ett löst inventarium.
Frågan i målet är om själva åtgärderna med anledning av en installation av en
tvättmaskin ska anses utgöra en del av tvättmaskinen eller om installationen kan
bedömas som en isolerad åtgärd för anpassning av bostadens fasta funktioner som
kan prövas separat. Enligt Boverkets uppfattning bör vid tillämpningen av 6 §
lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. gränsdragningen mellan
fasta funktioner och lösa inventarier prövas utifrån en
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koppling till den primära funktionen, i det här fallet en tvättmaskin, och inte
enbart ta sikte på de sökta åtgärderna, i det här fallet framdragning av ledningar.
Att vid bedömningen helt bortse från den primära funktionen vore orimligt
eftersom framdragningen av el och vatten m.m. är en direkt följd av anskaffandet
av tvättmaskinen. Sådana åtgärder bör således vid en bedömning enligt 6 § lagen
om bostadsanpassningsbidrag m.m. betraktas som en del av tvättmaskinen. Vid
sådant förhållande och eftersom en tvättmaskin är ett löst inventarium anser
Boverket att bostadsanpassningsbidrag inte kan utgå för de i målet aktuella
åtgärderna.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 6 § lagen 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).

4

DOM
Mål nr
6745-09

Frågan i målet är om framdragning av ledningar m.m. för tvättmaskin i en
hyreslägenhet kan anses som en åtgärd för anpassning av bostadens fasta
funktioner för vilken bostadsanpassningsbidrag kan utgå.

Enligt Boverket bör avgörande för den frågan vara att åtgärder för installation av
tvättmaskinen ska anses som en del av tvättmaskinen och därmed betraktas som
ett löst inventarium.

Regeringsrätten kan instämma i att själva tvättmaskinen i förevarande fall inte
torde vara att betrakta som en fast funktion. Det sökta bidraget avser emellertid
inte tvättmaskinen som sådan utan framdragning av ledningar för vatten och el
samt uppförande av en duschvägg. Det är alltså fråga om permanenta
installationer som tveklöst utgör en del av bostaden och som inte tas från denna
vid en flyttning. Enbart det förhållandet att åtgärderna är betingande av
installation av ett löst inventarium leder enligt Regeringsrättens mening inte till
slutsatsen att rätt till bostadsanpassningsbidrag är utesluten. De aktuella
åtgärderna får därmed anses avse sådan anpassning av fasta funktioner i bostaden
för vilka bostadsanpassningsbidrag kan lämnas. För att bostadsanpassningsbidrag
ska utgå till AA krävs också att åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara
ändamålsenlig som bostad för henne. Av utredningen framgår att AA är gravt
synskadad och har balanssvårigheter på grund av en neurologisk sjukdom. Hon
går med rullator och har ingen möjlighet att använda den gemensamma
tvättstugan i huset. Åtgärder som gör det möjligt för AA att ha en tvättmaskin i sin
lägenhet får därmed anses vara nödvändiga
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för att hennes bostad ska vara ändamålsenlig för henne. AA är därför berättigad
till bostadsanpassningsbidrag för de aktuella installationerna.

Susanne Billum

Peter Kindlund
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Henrik Jermsten
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Birgitta Törnered
Föredragande regeringsrättssekreterare
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