
Fastighetsägarens medgivande 
vid ansökan om bostadsanpassning
Enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag

Information
För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag beviljat måste alla ägare till fastigheten lämna sitt 
medgivande* till att de sökta anpassningsåtgärderna får utföras. Även nyttjanderättshavaren, dvs den  
eller de som står på hyreskontraktet eller är bostadsrättshavare ska lämna sitt medgivande.

1. Personuppgifter
För- och efternamn, sökande Personnummer

För- och efternamn, vårdnadshavare för barn För- och efternamn, vårdnadshavare för barn

Adress, där anpassningen ska utföras Lägenhetsnummer

Postnummer Postort Telefon 

2. Nyttjanderättshavare/bostadsrättshavare, den eller de som står på kontraktet
För- och efternamn För- och efternamn

3. Anpassningsåtgärder
Ange vilka anpassningsåtgärder du söker bidrag för:

4. Fastighetsägarens medgivande
Ja, härmed intygas att hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren medges rätten till att vidta åtgärder för vilka 
bostadsanpassningsbidrag sökes samt att hyresgästen/bostadsrättshavaren inte är skyldig att återställa 
lägenheten i ursprungligt skick, när det gäller dessa åtgärder. Under vissa villkor kan ägaren ansöka om 
återställningsbidrag. Se mer information på www.boras.se/bostadsanpassning
Nej, hyresgästen/bostadsrättshavaren medges inte rätten att vidtaga de åtgärder för vilka 
bostadsanpassningsbidrag sökes.

Datum Underskrift Fastighetsägare/bostadsrättsförening Telefon 

Datum Underskrift Fastighetsägare/bostadsrättsförening Telefon 

Datum Underskrift Fastighetsägare/bostadsrättsförening Telefon 

Datum Underskrift Fastighetsägare/bostadsrättsförening Telefon 

Skicka blanketten till: 
Borås Stad 
Vård- och äldreförvaltningen 
Bostadsanpassning 
501 80 BORÅS 

På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter 
samt vilka rättigheter du har. Har du frågor eller synpunkter kan du förutom 
personuppgiftsansvarig även kontakta våra dataskyddsombud som har till 
uppgift att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen, 
dso@borasregionen.se. Du har även rätt att lämna klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Vård- och äldrenämnden är 
personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Om du har frågor, kontakta oss 
via e-post aldreomsorg@boras.se eller via Borås Stads växel 033-35 70 00.
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https://www.boras.se/pub
mailto:dso@borasregionen.se
mailto:aldreomsorg@boras.se


Utdrag ur lag (2018:822) om bostadsanpassningsbidrag 
*Medgivande: 
10 § Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma utrymmen eller tomt i 
anslutning till bostaden om någon annan än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres- eller 
bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om 
1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett att anpassningsåtgärderna får vidtas, 
och 
2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökande eller nyttjanderättshavare för att kunna 
återställa anpassningsåtgärderna. 
Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av tomrätt.

Så här fyller du i blanketten "Fastighetsägarens medgivande" 
  
1.Personuppgifter 
Sökanden är alltid personen med funktionsnedsättning. Är den funktionsnedsatte omyndig ange samtliga 
vårdadshavares kontaktuppgifter. I adressfältet uppger du information om den bostad som ska anpassas. 
  
2. Nyttjanderättshavare - kontraktsinnehavare eller bostadsrättshavare 
Om någon annan än du står på hyreskontraktet eller på köpeavtalet till bostadsrätten ska detta fyllas i här. 
Fastighetsägaren medgivande gäller för alla personer som står på kontraktet eller köpeavtalet. 
  
3. Anpassningsåtgärder 
Ange här vilka åtgärder du söker bidrag för. 
  
4. Fastighetsägarens medgivande 
För att få bidrag måste alla ägare av fastigheten godkänna de anpassningsåtgärder du söker bidrag för oavsett om 
det är ett småhus eller en hyresfastighet. 
Bostadsrättsföreningen ska alltid lämna sitt medgivande till åtgärder när bidrag söks för anpassning av en lägenhet 
och i bostadsrättsföreningens allmänna utrymmen.  
Information om återställningsbidrag finns på www.boras.se/bostadsanpassning

Har du frågor? 
Ring oss på bostadsanpassningsenheten. 
Telefon 033-35 34 89 
Titta gärna på vår hemsida www.boras.se/bostadsanpassning

Skicka blanketten till:  
Borås Stad 
Vård- och äldreförvaltningen 
Bostadsanpassning 
501 80 BORÅS 
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https://www.boras.se/omsorgochstod/funktionsnedsattning/bostadsanpassning.4.10def705158499bf7c5193c.html

Fastighetsägarens medgivande
vid ansökan om bostadsanpassning
Enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Information
För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag beviljat måste alla ägare till fastigheten lämna sitt medgivande* till att de sökta anpassningsåtgärderna får utföras. Även nyttjanderättshavaren, dvs den 
eller de som står på hyreskontraktet eller är bostadsrättshavare ska lämna sitt medgivande.
1. Personuppgifter
2. Nyttjanderättshavare/bostadsrättshavare, den eller de som står på kontraktet
3. Anpassningsåtgärder
4. Fastighetsägarens medgivande
Ja, härmed intygas att hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren medges rätten till att vidta åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag sökes samt att hyresgästen/bostadsrättshavaren inte är skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick, när det gäller dessa åtgärder. Under vissa villkor kan ägaren ansöka om återställningsbidrag. Se mer information på www.boras.se/bostadsanpassning
Nej, hyresgästen/bostadsrättshavaren medges inte rätten att vidtaga de åtgärder för vilka bostadsanpassningsbidrag sökes.
Skicka blanketten till:Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Bostadsanpassning
501 80 BORÅS 
På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Har du frågor eller synpunkter kan du förutom personuppgiftsansvarig även kontakta våra dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen, dso@borasregionen.se. Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Vård- och äldrenämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna. Om du har frågor, kontakta oss via e-post aldreomsorg@boras.se eller via Borås Stads växel 033-35 70 00.
Borås Stad:  Fastighetsägarens medgivande -  bostadsanpassningsbidrag 201113 LA
1 (2)
Utdrag ur lag (2018:822) om bostadsanpassningsbidrag
*Medgivande:
10 § Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden om någon annan än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om
1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett att anpassningsåtgärderna får vidtas, och
2. samtliga ägare har utfäst sig att inte kräva ersättning av sökande eller nyttjanderättshavare för att kunna återställa anpassningsåtgärderna.
Medgivande och utfästelse enligt första stycket behöver inte inhämtas av tomrätt.
Så här fyller du i blanketten "Fastighetsägarens medgivande"
 
1.Personuppgifter
Sökanden är alltid personen med funktionsnedsättning. Är den funktionsnedsatte omyndig ange samtliga vårdadshavares kontaktuppgifter. I adressfältet uppger du information om den bostad som ska anpassas.
 
2. Nyttjanderättshavare - kontraktsinnehavare eller bostadsrättshavare
Om någon annan än du står på hyreskontraktet eller på köpeavtalet till bostadsrätten ska detta fyllas i här. Fastighetsägaren medgivande gäller för alla personer som står på kontraktet eller köpeavtalet.
 
3. Anpassningsåtgärder
Ange här vilka åtgärder du söker bidrag för.
 
4. Fastighetsägarens medgivande
För att få bidrag måste alla ägare av fastigheten godkänna de anpassningsåtgärder du söker bidrag för oavsett om det är ett småhus eller en hyresfastighet.
Bostadsrättsföreningen ska alltid lämna sitt medgivande till åtgärder när bidrag söks för anpassning av en lägenhet och i bostadsrättsföreningens allmänna utrymmen. 
Information om återställningsbidrag finns på www.boras.se/bostadsanpassning
Har du frågor?
Ring oss på bostadsanpassningsenheten.
Telefon 033-35 34 89
Titta gärna på vår hemsida www.boras.se/bostadsanpassning
Skicka blanketten till: 
Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Bostadsanpassning
501 80 BORÅS 
2 (2)
Borås Stad:  Fastighetsägarens medgivande -  bostadsanpassningsbidrag 201113 LA
8.0.1320.1.339988.342580
Blankett - Fastighetsägarens medgivande
vid ansökan om bostadsanpassning
Fastighetsägarens medgivande
vid ansökan om bostadsanpassning
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