
 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
Handlingar som ska lämnas med ansökan: 
• Medicinskt intyg från intygsskrivare  
• Kopia på offert/anbud eller kostnadsberäkning vid behov 
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 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Bostadsanpassningen, Säters Kommun Västra Långgatan 6 0225-55 168 socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Säter  Internetadress  
 783 27 Säter   www.sater.se  

 

1. Personuppgifter 
Sökandes namn (den som har behov av anpassningen) Personnummer 
            
Fastighetsadress (där anpassningen ska ske) Postnummer Ort 
                  
E-post Telefon mobil Telefon bostad (även riktnummer) 
                  
Civilstånd Antal personer i hushållet 

 Gift/Sambo       Vuxna 

 Ensamstående       Under 18 år 

2. Kontaktperson/Vårdnadshavare (ifylls i förekommande fall) 

Namn Telefon (även riktnummer) 
            
Roll vid ansökan 

 Biträde  Ombud  God man/Förvaltare  Vårdnadshavare  

3. Bostad som ska anpassas 

 Småhus  Flerbostadshus 

Fastighetsbeteckning Byggnadsår Senaste ombyggnad, år 

                  
Antal rum samt   

       kök  kokvrå  Kokskåp  Badrum  Duschrum  
Extra 
toalett 

Bostaden innehas    

 med äganderätt  med bostadsrätt  med hyresrätt  i andra hand 
Fastighetsägare (om annan än sökanden) Telefon (även riktnummer) 
            
Adress Postnummer Ort 
                  

4. Tidigare bidrag 
Har du tidigare sökt bostadsanpassningsbidrag i denna bostad?  I annan bostad?  

 Ja  Nej   Ja  Nej 
 

Om annan bostad, adress 

      

5. Funktionsnedsättning 
Beskriv funktionsnedsättningen 

      

Förflyttningshjälpmedel 
 Eldriven rullstol  Manuell rullstol  Rollator  Käpp 
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress
Bostadsanpassningen, Säters Kommun Västra Långgatan 6 0225-55 168 socialnamnden@sater.se
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783 27 Säter www.sater.se

 

6. Anpassningsåtgärder du vill söka bidrag för

 I badrum (beskriv vad du söker anpassning för) 

I kök (beskriv vad du söker anpassning för) 

Utanför bostaden (beskriv vad du söker anpassning för) 

Övrigt (beskriv vad du söker anpassning för) 

7. Bilagor/Medicinskt underlag (som skickas med ansökan)

Intyg arbetsterapeut/ 
sjukgymnast/fysioterapeut 

Åtgärdsförslag på 
anpassning 

Offert eller 
kostnadsberäkning 

Ritningar

8. Fastighetsägarens/Bostadsrättsföreningens medgivande
Fastighetsägaren ger enligt 10 § i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag sitt medgivande till sökta åtgärder och kräver inte ersättning 
av sökande för att återställa anpassningsåtgärderna. 

Fastighetsägare (om annan än sökande) Telefon 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

Underskrift av fastighetsägaren (underskrift och titel) Namnförtydligande 

Nyttjanderättshavare 
Nyttjanderättshavaren ger enligt 10 § i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag sitt medgivande till sökta åtgärder och kräver inte 
ersättning av sökande för att återställa anpassningsåtgärderna. 

Namn Telefon 

9. Medgivande

Handläggaren får kontakta intygsskrivare eller närstående som har 
kännedom om min funktionsnedsättning. 

Begagnad anordning/utrustning får användas.  
(All återanvänd utrustning är i gott skick och kontrollerad) 

Ja Nej Ja Nej 

Bestämmelser 

Bostadsanpassningsbidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m. m. och Boverkets föreskrifter. 

10. Underskrift
Ort och datum 

God man/förvaltare Vårdnadshavare 
Namnteckning Namnförtydligande 

Ansökan skickas till adressen nedan. 



 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  
- Så här fyller du i blanketten 
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1. Personuppgifter 
Sökande är den person som har behov av bostadsanpassningsbidrag.  

2. Kontaktperson/Vårdnadshavare 
Fylls i om annan person än sökande själv ska kontaktas under handläggningen.  
Kontaktperson är obligatoriskt om den sökande inte kan föra sin egen talan i ärendet.  
En kontaktperson kan ha olika roller vid en ansökan: 

Biträde -  är en anhörig eller närstående som hjälper den sökande i kontakterna med handläggaren, 
har inte fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. Utskick görs till den sökande. 
Ombud - är en utomstående person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. 
Utskick görs till ombudet. Fullmakt ska bifogas ansökan. 
God man/Förvaltare - företräder sökanden i alla kontakter med bostadsanpassningen och för 
dennes talan. Utskick görs till god man/förvaltare. Förordnandet ska bifogas ansökan. 
Vårdnadshavare -  företräder barn under 18 år. 

3. Bostad som ska anpassas 
Information om den bostad som anpassningen skall utföras i. 

4. Tidigare bidrag 
Här fyller du i om du har fått bostadsanpassningsbidrag tidigare. 

5. Funktionsnedsättning 
Här beskriver du vilken eller vilka funktionsnedsättningar du eller den du söker för har. 

6.  Anpassningsåtgärder du vill söka bidrag för 
Ange alltid vilka åtgärder du vill söka bidrag för på blanketten eller i en bilaga. Ett åtgärdsförslag från 
en intygsskrivare ersätter inte denna punkt. Om du inte angivit någon anpassningsåtgärd återsänder vi 
ansökan till dig för komplettering. 

7. Bilagor/Medicinskt intyg 
Här fyller du i vilka bilagor du skickar med i ansökan. Vid enklare bostadsanpassning som 
stödhandtag och trösklar finns det inget krav att bifoga medicinskt intyg.  
Vid större anpassningar måste du alltid styrka dina ansökta anpassningsåtgärder med intyg från 
arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller annan sakkunnig. Vid omfattande åtgärder kan kopia 
på offert/kostnadsberäkning och ritningar krävas. 

8. Fastighetsägarens medgivande/Nyttjanderättshavare 
För att du skall kunna beviljas bidrag måste din fastighetsägare och nyttjanderättshavare ge sitt 
medgivande till att anpassningen får utföras. 
Fastighetsägare – äger bostaden du bor i helt eller delvis. Det kan vara din hyresvärd, 
bostadsrättsförening eller en make/maka. 
Nyttjanderättshavare – de personer som står på hyreskontraktet eller på köpeavtalet till din 
bostadsrätt.   

9. Medgivande till bostadsanpassningsenheten 
Du bestämmer om handläggaren får inhämta information från landsting, kommunal verksamhet eller 
närstående om sådant som har betydelse för utredningen i ärendet och om begagnad utrustning får 
användas. 

10. Sökandes underskrift 
Ansökan ska alltid skrivas under av den sökande eller person med fullmakt att företräda sökanden. 
För barn under 18 år skall båda vårdnadshavare skriva under ansökan. 
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