
Tillgänglighetsanpassning av 
 bostäder en vinst på flera områden

Med hjälp av bostadsanpassning kan äldre och funktionshindrade bo kvar i sina 
 lägenheter. Riksbyggen hjälper varje år flertalet kommunala bostadsbolag att anpassa 
deras lägenheter. 
 – Tack vare vår erfarenhet och kännedom om fastigheterna blir det både en lägre 
 kostnad och smidigare för de boende när en anpassning ska göras, säger Kent Rise, på 
Riksbyggen Fastighetsservice i Sundsvall. 

En bostadsanpassning kan innebära att trösklar 
tas bort, dörrposter breddas eller att dusch
utrymmen görs om så att till exempel en äldre 
person ska kunna ta sig in och sköta sin hygien. 
Men det kan också innebära en anpassning av 
själva fastigheten, till exempel med hjälp av 
 ramper eller hissar. Oavsett vilken typ av an
passning det gäller samarbetar Riksbyggen som 
förvaltare tillsammans med olika kommunala 
bostadsbolag för att fler äldre eller funktion
shindrade ska kunna bo kvar i sina lägenheter. 

I takt med att vi får fler och fler äldre ökar både 
behov och ansökningar av bostadsanpass
ningar, och det betyder oftast oerhört mycket 
för livskvaliteten att kunna bo kvar i sitt hem. 
FOUrapporter har också visat på en samhälls
ekonomisk vinst jämfört med specialboenden 
som annars kan vara ett alternativ. 

Oftast är det kommunerna som står för  kostnaden 
när någon får beviljat en bostads anpassning och 
det är kommunen tillsammans med fastighets
förvaltaren som bestämmer vad som ska göras. 



Enligt Kent Riise står bostadsanpassning för 
 cirka 10 procent av verksamheten för  Riksbyggen 
Fastighetsservice i Sundsvall där han arbetar och 
Kenneth Lindberg, marknadsområdesansvarig 
i Skellefteå säger att det är ungefär lika för dem. 
Kenneth menar att det finns flera fördelar med att 
välja Riksbyggen för bostadsanpassningar, både 
när det gäller  ekonomi och  trygghet. 
 – Uppstartssträckan blir kortare eftersom 
vi har kännedom om fastigheterna och  känner 
människorna i husen, vilket även påverkar kost
naden positivt. 
 – Och om en boende behöver en bostads
anpassning i sin lägenhet och det kommer en 
person med Riksbyggenlogga på arbetskläderna 
så känner de sig tryggare eftersom de är vana vid 
att vi är där och springer i fastigheterna. 

Kent Riise berättar att det är ett väldigt tack
samt arbete. 
 – De som får ombyggt är oftast väldigt 
nöjda och glada. De får ju chansen att bo kvar 
i sin  lägenhet.  Fakta Riksbyggen

Riksbyggen grundades 1940 och är 
ett koopera tivt företag som utvecklar 
bostäder i nyproduktion, både bostads- 
och hyresrätter. Riksbyggen är också en av 
Sveriges största fastighetsförvaltare och 
förvaltar cirka 200 000 bostadsrätter och 
100 000 hyresrätter samt kommersiella 
och offentliga lokaler. Det innebär att mer 
än en halv miljon människor bor i bostäder 
som Riksbyggen tar hand om. Sammanlagt 
har Riksbyggen verksamhet på över 

430 orter runt om i landet, från Trelleborg 
i syd till Karesuando i norr. Riksbyggens 
företagsidé är att skapa attraktiva och 
hållbara boenden för alla.

Välkommen verkligheten
Vi skapar inte hem för perfekta människor 
med perfekta liv. Vi bygger, förvaltar och ut-
vecklar verkligheten. Det har vi gjort i snart 
80 år och det tänker vi göra i minst 80 år till. 
Välkommen till en bättre verklighet. 
riksbyggen.se/verkligheten

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.


