
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) 

Box 14038, 167 14 Bromma • Tel 08-453 68 70 • fax 08-453 68 29 

info@myndighetensst.se • www.myndighetensst.se 

ANSÖKAN

LOKALBIDRAG 2019
 Lokalbidrag
 Bidrag till anpassning av lokaler för

personer med funktionsnedsättning

Läs Tillämpningsföreskrifterna noga innan du fyller i blanketten. Tillämpningsföreskrifterna kan laddas 
ned på www.myndighetensst.se/om-oss/regelverk.html
Bidrag kan inte ges till enklare reparationer, vanligt underhåll, brand- och vattenskador eller lösa inventarier. 
Alla bilagor ska vara bestyrkan. Ansökan ska vara SST tillhanda senast 1 april 2019  

Sökande
Församlingens namn Trossamfund eller motsvarande 

c/o Församlingens e-post 

Gatuadress Telefon Organisationsnummer 

Postnummer och ort Plusgiro Bankgiro 

Eventuellt tidigare namn på församlingen 

Objekt 
Kommun Kommundel 

Fastighetsbeteckning Lokalens/kyrkans namn 

Gatuadress Postnr och ort 

Beräknad tidpunkt för byggstart Beräknad tidpunkt för färdigställande 

Bifogade handlingar (Kryssa för/lägg till aktuella handlingar)   Upplåtelseform 

Måttsatta plan- och fasadritningar på befintlig byggnad i skala
1:100. Vid ansökan om hiss, alla plan som berörs.

 

Äganderätt

 Byggnadslovsritningar i skala 1:100 

 Köpebrev för fastigheten eller hyresavtal för hyrd fastighet  Tomträtt
 Protokollsutdrag från styrelsens konstituerande sammanträde 

 Lagfartsbevis  Hyresrätt
 Beviljat byggnadslov eller pågående ansökan om byggnadslov 

 Övrigt: 

 Övrigt :alternativ 

Underskrift 

Ort: Datum: 

Firmatecknare:  Telefon dagtid:  

Namnförtydligande:  E-postadress: 

Kontaktperson: Telefon dagtid: 

Namnförtydligande: E-postadress: 

Vers 190108  
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Församlingens namn 

              

Fastighetsbeteckning: 

       

Lokalens/kyrkans namn 

      

 

 

Ansökan omfattar Arbetets utförande 

Köp av fastighet Totalentreprenad 

Nybyggnad Generalentreprenad 

Tillbyggnad Delad entreprenad 

Ombyggnad Löpande Räkningsentreprenad 

Anpassning av lokaler för  I egen regi med inlejd arbetskraft 

personer med funktionsnedsättning Av medlemmarna själva 

Övrigt: Övrigt: 
 

 
 

Ombyggnad av den befintliga byggnaden 

(Fylls inte i för ny- eller tillbyggnad)  

Indragning av ny serviceledning för elkraft Rivningsarbeten* 

Omläggning av yttertak Nya väggar, dörrar etc* 

Renovering av putsad fasad Nya golv (ej ytskikt) 

Målning av träfasad och fönster utvändigt Ombyggnad av estrad, talarstol etc 

Nya fönster, ytterdörrar etc. Nya sittbänkar/sittmattor i gudstjänstlokal 

Omdisponering av lokalerna Ny armatur i tak och på väggar 
Utökning av lokalutrymmena med nya 

utrymmen 




Nya toalettutrymmen (minst en anpassad för 
personer med funktionsnedsättning) 

Övrigt: Målning av berörda delar 
Övrigt: Övrigt: 
 Övrigt: Övrigt: 
 

 


*Dessa arbeten ska vara inritade i 
byggnadslovsritningen. 

 

 

Anpassningen för personer med funktionsnedsättning omfattar bl. a följande arbeten 

Ombyggnad av entré/ytterdörr  Inbyggd hiss 

Uppförande av ramp/ramper  Lyftplatta 

Toalett anpassad för personer med   Trapphiss 

 funktionsnedsättning  Borttagning av trösklar  

Automatöppning av dörrar  Hörslinga med förstärkare 

Synhjälpmedel  Övrigt: 

 Eget alternativ   
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Församlingens namn 

              

Fastighetsbeteckning: 

       

Lokalens/kyrkans namn 

      
 

Kostnader  

  Kostnadsfördelning Total kostnad 

 

Kostnadsslag Församlings- 
lokaler 

Anpassning av lokal 
för person med 
funktionsnedsättning 

Exkl moms  
 

1 Projektering*     

2 Byggledning    

3 Byggnadsarbete    

4 Målningsarbete    

5 Plåtslageriarbete    

6 Rörledningsinstallationer**    

7 Ventilationsinstallationer**    

8 Elinstallationer (ej armaturer)**    

9 Hissinstallationer    

10 Hörselanläggning    

11 Synhjälpmedel    

12 Sittbänkar/sittmattor i gudstjänstlokal    

13 Övriga arbeten    

14 Summa 1    

15 Moms    

16 Summa 2 (inkl moms)    

17 Kostnader för byggnadskreditiv    

18 Köpeskilling vid nyförvärv av fastighet    

19 Summa 3 (16-18)    

20 Medlemmars eget arbete    

21 TOTALA KOSTNADER    

*Såsom: bygglov, bygganmälan, kontrollansvarig, slutbesiktning, försäkringskostnader under byggtiden 

** Vänligen specificera på separat papper vad som ingår i arbetet. 
 

  Finansiering Summa 
22 Eget kapital, tillgängligt      

23 Eget kapital, fastighetsförsäljning      

24 Eget kapital, löftestecknat      

25 Bidrag från:             

26 Bidrag från:             

27 Banklån      

28 Övriga lån      

29 Medlemmars eget arbete      

30 Kapitalunderskott      

31 Totalt (summan ska överensstämma med rad 21)      

 

Bidrag 

Bidrag har erhållits tidigare  Bidrag har samtidigt sökts från   

för detta objekt från SST   Boverket Allmänna arvsfonden 

 Ja  Nej  Eget alternativ Eget alternativ 

 
När?                                                

 
 Eget alternativ  Eget alternativ 

 
Summa:         Eget alternativ  Eget alternativ 
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