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Åtgärdsförslag för trösklar 

Vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 2018:222 

Observera att åtgärdsförslaget bifogas ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 

Läs alltid anvisningarna innan du fyller i blanketten. 

1. Personuppgifter (gäller den åtgärdsförslaget avser)
För- och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress Sökandes telefonnummer 

2. Kontaktperson
För- och efternamn E-postadress Telefon 

3. Trösklar

A. 

 Kilar  Metallist  Sänkning 

B. 

 Kilar  Metallist  Sänkning 

C. 

 Kilar  Metallist  Sänkning 

D. 

 Kilar  Metallist  Sänkning 

E. 

 Kilar  Metallist  Sänkning 

Övrigt 

4. Uppgiftslämnare
Arbetsplats Arbetstitel 

Arbetsterapeut Läkare Annan:

Adress Telefonnummer (direkt) 

Postnummer och ort E-postadress 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

Dina personuppgifter behandlas och skyddas av plan- och byggnadsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med insamling och behandling är 

handläggning av plan- och byggnadsnämndens ärenden och den rättsliga grunden är myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med lagen om bostadsanpassningsbidrag, 

offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB).  

Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr. 
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Om blanketten – Åtgärdsförslag för bostadsanpassningsbidrag - 

trösklar 

För att underlätta handläggningen av ansökningar om tröskelborttagning/utjämning har bostadsanpassningen tagit 

fram en separat blankett som kan användas av sakkunniga. 

Så här fyller du i blanketten – Åtgärdsförslag för trösklar 

1. Personuppgifter 
Personuppgifter avser den åtgärdsförslaget gäller för. 

2. Kontaktperson 
Fylls i om annan än sökande skall kontaktas. Ej obligatorisk uppgift. 

3. Trösklar 
Här anger du vilka trösklar du bedömer ska åtgärdas. Var tydlig när du anger på vilket sätt de ska åtgärdas.  

Kilar: Tröskeln behålls men utjämnas med kilar i t.ex. gummi eller trä. Observera att kilar finns som hjälpmedel och 

dessa ska provas innan det kan bli aktuellt med bostadsanpassningsbidrag. 

Metallist: Tröskeln tas bort och ersätts med en lämplig metallist. 

Sänkning: Gäller oftast badrumströskel. Badrumströskeln bör oftast inte tas bort helt. Den kan sänkas till tillåten nivå 

(enligt plan- och bygglagen) och sedan utjämnas med kilar. 

Övrigt: Här anges sådan information som handläggaren eller entreprenören behöver känna till. Finns nivåskillnad 

mellan golven så ange det. 

4. Uppgiftslämnare 
Här fyller du som uppgiftslämnare i arbetstitel och kontaktuppgifter. Tänk på att handläggaren eller entreprenören kan 

komma att behöva kontakta dig för ett förtydligande. Var därför noga med att ange telefonnummer och/eller  

e-postadress. 

OBS! Ek-kablar och anslagslist 
Det får inte finnas elkablar eller sladdar längs med/vid eller under den tröskel som ska åtgärdas. Detta ska ordnas av 

sökande innan något arbete kan utföras.  

Vissa trösklar kan inte tas bort (bör inte tas bort). Det gäller trösklar till ytterdörrar, balkongdörrar etc. där anslagslisten 

på tröskeln skall täta mot dörrbladet och förhindra ex. kallras på vintern (eller att obehöriga småkryp kommer in). Det 

gäller också badrumströsklar, typ våtrumströsklar där anslagslisten skall skydda mot utströmmande vatten. En 

våtrumströskel skall vara minst 15 mm hög. 
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