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Så här ansöker du 
Ansökan görs på en särskild blankett som du får genom att ringa oss eller 
hämta den på kommunens hemsida: www.sater.se 
 
Till ansökan ska du bifoga ett medicinskt intyg från läkare, arbetsterapeut, 
eller fysioterapeut/sjukgymnast som styrker att de åtgärder som du söker 
för, är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.  
 
När du ansöker prövar kommunen om du har rätt till bidrag enligt lagen 
om bostadsanpassningsbidrag. 
 
Om du inte är nöjd med beslutet om bostadsanpassningsbidrag kan du 
överklaga hos förvaltningsrätten. 
 
Vid behov kan handläggare för bostadsanpassning hjälpa till med att till 
exempel ta in offerter och kontakta fastighetsägaren för skriftligt 
medgivande.  

Kontaktuppgifter till Bostadsanpassningen 
Telefon 
0225-55 168 

E-post 
socialnamnden@sater.se 

Postadress 
Säters kommun 
Bostadsanpassningen  
Box 300 
783 27 Säter 

Besöksadress handläggare 
Säterbostäder 
Västra Långgatan 6 
Säter 

Bidrag för 
bostadsanpassning 
- För ett självständigt liv i eget boende 



 

Har du en långvarig eller 
bestående funktionsnedsättning 
som medför att du behöver 
anpassa din bostad, kan du söka 
bostadsanpassningsbidrag. 
Bidraget regleras av Lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 
(1992:1572).  
 
 
För att få bidrag ska behovet av 
anpassning inte kunna tillgodo-
ses på annat sätt, till exempel 
med hjälpmedel. 
 

Du kan söka bidrag om du hyr 
din bostad, har bostadsrätt eller 
eget hus. Om du bor i hyresrätt 
krävs fastighetsägarens med-
givande, detta kan även gälla 
vissa anpassningar i bostadsrätt. 
 
 
Bidraget är avsett för personer 
med alla typer av bestående 
fysiska eller psykiska funktions-
nedsättningar, till exempel 
rörelsehinder, nedsatt syn eller 
utvecklingsstörning. 
Det måste finnas en klar 
koppling mellan funktions-
nedsättningen och åtgärderna.  

Bidraget möjliggör individuella 
anpassningar av bostaden och  
närmiljön. 
 
 
Anpassningarna handlar om 
att du ska kunna förflytta dig, 
sova och vila, sköta hygien, 
laga mat och äta, samt ta dig 
in och ut ur din bostad. 
 
 
Vissa bostadsanpassningar kan 
behöva bygglov eller bygg-
anmälan. 

Begränsningar i bidraget 
Till exempel: 

Om du byter bostad beviljas 
bostadsanpassningsbidrag 
för kostnadskrävande åt-
gärder endast om det finns 
särskilda skäl för att välja en 
bostad som kräver an-
passning. 

Bidrag lämnas inte för 
byggnadstekniska brister 
eller normalt bostads-
underhåll. 

Du får inte bidrag för lösöre 
eller anpassning av lösöre. 

Bidrag lämnas inte till 
anpassning av fritidshus.  


	Så här ansöker du
	Kontaktuppgifter till Bostadsanpassningen
	Telefon
	E-post
	Postadress
	Besöksadress handläggare

	Begränsningar i bidraget

