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Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget for Solrød 
Kommunes ældre og handicappede.  

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet efter gældende lovgivning og med udgangspunkt i Solrød kommunes 
pejlemærker. 

 

Kvalitetsstandarden for boligindretning er en oversigt over de ydelser som Solrød Kommune som 
udgangspunkt tilbyder.    

Alle borgere i Solrød Kommune har krav på ensartet – og fleksibelservice, der tager udgangspunkt i den enkelte 
borgers samlede situation. En ensartet service afspejler sig i, at der træffes ensartede afgørelser. En fleksibel 
service afspejler sig i, at der i hver enkelt sag bliver taget udgangspunkt i borgerens individuelle behov.  

Kvalitetsstandarderne er samlet set med til at sikre, at borgere, pårørende og interesseorganisationer på en 
nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser på boligindretningsområdet, som Solrød 
Kommune tilbyder.  

Godkendelse af kvalitetsstandarderne 
Kvalitetsstandarden skal politisk godkendes hvert 4 år.  
 
Visitation og Koordination tilretter løbende kvalitetsstanden ved behov. Ved væsentlige ændringer i 
kvalitetsstandarden skal disse politisk godkendes, inden kvalitetsstanden tilrettes.   

Indledning  
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Hvordan klager du over afgørelsen? 
 
Har du fået afslag på din ansøgning, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Du skal klage inden der er 
gået 4 uger, efter at du har modtaget afgørelsen.    
Hvis du ønsker at klage, bedes du begrunde hvorfor du er uenig i kommunes afgørelse.  
En klage kan sendes  

 som besvarelse på din afgørelse via digital post  

 i et brev til Solrød Kommune, Visitation og Koordination, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller  

 afgives mundtligt på telefonnummer 56 18 20 00.  
 
Når Visitation og Koordination har modtaget en klage, skal klagen genvurderes inden for 4 uger efter 
modtagelse af klagen. Fastholder kommunen afgørelsen, sender vi sagen videre til behandling i 
Ankestyrelsen. Du vil få besked direkte fra Ankestyrelsen, når de har truffet afgørelse.  
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Boligindretning § 116 
 

 
Boligindretning generelt § 116 
 
Lovgrundlag for ydelsen 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Lov om social service § 116. Socialministeriets vejledning nr. 7 af 15. februar 2011. (Vejledning nr. 6 til 
serviceloven)  
Samt relevante princip afgørelser vedrørende mur og nagelfaste ændringer, mindre ændringer af boligen og 
mere omfattende ændringer af boligen nr. 54-14, 73-17, 136-10 og 13-17. 
 
Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

Hjælp til indretning af boligen ydes til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når 
indretningen er nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted, eller hvor 
ændringer er nødvendige, for at borgeren kan modtage den nødvendige hjælp.  
Det skal tilstræbes at 

 du og din familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation.  

 du bliver helt eller delvist mere selvhjulpen. 

 børn med nedsat funktionsevne kan blive boende i hjemmet.  
 

 
Hvad indgår i ydelsen? 

 Støtte til indretning af boligen, således at den bliver bedre egnet som opholdssted. Dette kan være 
mindre boligændringer i form af eks. fjernelse af dørtrin, opsætning af greb eller bruseklapsæde, loftlift 
og trappelift. Eller det kan være større boligændringer som om- og tilbygninger. 
 

 Boligindretning vedrører mur- og nagelfaste genstande.  
 

 I leje- og andelsbolig tilbydes hjælp til reetablering efter aftale med boligforeningen.  
 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Hjælp hvis boligindretningen er påbegyndt inden bevilling foreligger.  

 Hjælp til boligindretning fx på døgninstitutioner, arbejdspladser, skoler og sommerhuse.  
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 Hjælp til drift.  

 Reparation af boligændringer.  

 Hjælp der har karakter af vedligeholdelse og/eller istandsættelse.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Det skal være en nødvendig boligindretning. 

 Der skal være et varigt behov for boligindretningen.  

 Det skal vurderes om boligen på længere sigt er egnet, eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil kunne 
løses ved flytning til anden bolig.  

 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  

 

Hvordan følges op på ydelsen? 

Der foretages ikke opfølgning på boligindretning, da boligindretning efter bevilling, er din ejendom.  

 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Hvis det ikke er muligt at indrette hjemmet, kan det i nogle tilfælde anbefales, at du indgiver en 
ansøgning om et boligskift til en ældrebolig eller handicapvenlig bolig. 

 Der tages pant i huset i forhold til reel forøgelse af boligens værdi og/eller forøgelse af offentlig 
ejendomsvurdering.  

 

Reetablering 

 Borgere der bor i lejebolig, skal have tilladelse af ejeren til boligændringen. Du har ret til at foretage 
boligindretninger efter § 116, hvis kommunen garanterer for reetablering ved fraflytning. Kommunen 
forpligtiger sig dermed til at reetablere boligen, efter aftale med udlejer, når der ikke længere er 
behov for boligændringerne fx ved flytning. Du skal selv underrette udlejeren, før indretningen finder 
sted.  

 Borgere der bor i andelsbolig, skal kun søge om tilladelse til boligindretning i andelsforeningen, hvis 
boligændringen inddrager fællesarealer. Retten til at foretage ændringer vil ofte være regulereret i 
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andelsforeningens vedtægter. Kommunen indgår i så fald aftale med andelsboligforeningen om 
eventuel reetablering på fællesarealerne.  Kommunen forpligtiger sig ikke til reetablering af boligen 
ved mindre boligindretning som fx dørtrin og greb. Kommunen reetablerer boligen ved større 
boligindretning som fx loftlift og platformlifte.  

 Kommunen er ikke forpligtet til at reetablere ved boligindretninger bevilget til ejerboliger. I særlige 
tilfælde kan kommunen indgå aftale med dig om, at få boligindretningen tilbage ved eventuel 
fraflytning. I disse situationer kan der også indgås aftale om reetablering. Aftalen skal fremgå af 
bevillingen, og skal indeholde en beskrivelse af hvordan reetableringen skal ske.  

 
Reparation, serviceeftersyn og udskiftning 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Det er som udgangspunkt borgeren dig selv der skal afholde udgifterne til almindelig reparation og 
vedligeholdelse af en bevilget boligindretning.  
 
I ganske særlige tilfælde kan der gives hjælp til lovpligtige serviceeftersyn, f.eks. af en elevator, og 
reparation af en bevilget boligindretning, hvis udgiften til serviceeftersyn og reparation i det konkrete 
tilfælde må anses som en nødvendig merudgift som følge af funktionsnedsættelsen. Hjælpen gives da 
efter Lov om social service § 41 eller § 100.  
 
Hvis der derimod er tale om en boligindretning, som alene anvendes til brug for personale, f.eks. en 
loftlift, vil det lovpligtige serviceeftersyn være en del af personalets arbejdsmiljø, og merudgiftsreglerne 
kan ikke anvendes.  
 
I de tilfælde hvor det ikke er muligt at reparere boligindretningen, skal visitator behandle sagen som en ny 
sag om boligændring, og udarbejde en ny bevilling, hvis borgeren du stadig opfylder betingelserne for 
det ansøgte.  
 
Ejendomsretten 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Efter bevilling er det borgeren dig der får ejendomsretten over boligindretningen. Kommunen vil derfor ikke 
have krav på at få boligindretningen retur ved f.eks. fraflytning, med mindre der er indgået særlig aftale 
herom. I betragtning af at borgeren du typisk ikke vil have glæde af f.eks. en trappelift efter endt brug, og 
at kommunen ofte vil kunne genbruge en sådan, vil alle parter dog ofte være interesserede i at indgå aftale 
om tilbagelevering.  
 

Er der frit valg af leverandør? 

Ved en bevilling er der mulighed for at benytte en anden håndværker end den kommunen benytter, eller vælge 
andre materialer end dem kommunen har bevilget. I så fald får du tilskud til at dække udgifterne, dog højest 
med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have udført boligindretningen for, og du skal således 
selv betale for evt. dyrere materialer. 
Boligindretninger kan kun udføres af momsregistrerede og faglærte håndværkere.  
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service § 116.  
Ankestyrelsens principafgørelse 54-14. 
 
Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere der på grund af deres fysiske funktionsnedsættelse ikke selv er i stand til at varetage den 
nødvendige hygiejne i forbindelse med toiletbesøg eller har væsentlige problemer i forhold til toiletbesøg.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At hjælpe dig med intim hygiejne i forbindelse med toiletbesøg.  

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du bliver selvhjulpen i forbindelse med toiletbesøg – dermed uden nogen form for personhjælp til 
hverken forflytning, benklæder eller intim hygiejne.  

 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Toiletsæde med skylle-tørrefunktion. 

 Toilet med skylle-tørrefunktion, hvis toiletsædet ikke er egnet til borgerens størrelse og vægt.  

 Nødvendig afprøvning for afklaring af egnet model.  

 Montering og tilslutning af toiletsæde eller toilet.  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Almindelig vedligeholdelse  

 Drift 

 Reparation 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

Du skal ved at benytte et skylle/tørre toilet blive selvhjulpen i hele toiletsituationen.  
 

Toiletsæde med skylle/tørrefunktion 
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Hvem bevilliger ydelsen? 

 Visitator i Visitation og Koordination  
 

Hvad koster ydelsen for dig? 

 Ydelsen er gratis for dig, men ved valg af anden leverandør eller produkt afholdes eventuel merudgift af 
dig.  

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 

Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 Toiletsæde med skylle-tørre funktion kan ikke kombineres med toiletforhøjer – toilettet kan evt. forhøjes 
med forhøjer sokkel.   

 I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at bevilge toilet med skylle-tørre funktion, hvis ikke det er 
muligt at montere forhøjer sokkel, eller hvis det ikke er muligt at finde egnet toiletsæde med skylle-
tørrefunktion.  

 Det kan være nødvendigt at bevilge toilet med skylle-tørrefunktion, hvis der er behov for forhøjning af 
toilettet og løsning med forhøjer sokkel vurderes ikke at være stabil nok.  

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 Der foretages ikke retablering i ejerbolig.  
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

 Ja 
 

Leverandør af ydelsen? 

 Solrød kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service § 116.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for nedsat syn.   

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 At du bliver i stand til at udføre huslige opgaver og personlig pleje.  

 At du bliver i stand til at færdes sikkert.  
 
Hvad indgår i ydelsen? 

 Arbejdsbelysning i køkken og bad 

 Udendørsbelysning ved adgangsforhold 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Standardbelysning  

 Udskiftning af pærer 

 Reparation 
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Svagsynede 

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Der skal foreligge dokumentation for synshandicappet fra Center for Specialundervisning, 
Synsrådgivningen og/eller speciallæge.  

 Indendørsbelysning skal være nødvendigt for at kunne udføre arbejdsopgaver i hjemmet, fx huslige 
funktioner eller for at kunne orientere sig i boligen.  

 Udendørsbelysning skal være nødvendigt for at kunne færdes sikkert omkring boligen.  

Belysning indendørs/udendørs 
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 Det skal med i vurderingen, om der er opsat tilstrækkelig normal belysning i forvejen.  
 
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  

 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 

Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 Center for Specialundervisning, Synsrådgivningen benyttes for at afklare bedst egnede produkt og 
løsningsmuligheder.  

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 Der foretages ikke retablering i ejerbolig.  
 
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1 i.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for en nedsat gang- og/eller standfunktion.   
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  
 

Hvad er formålet med ydelsen? 

At du kan blive hjulpet med forflytning eller få mulighed for selv at klare forflytning.    
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Enkeltskinne  

 Rumdækkende skinne 

 Motor  

 Standardløftesejl 

 Specialtilpasset løftesejl  
 

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Hvis trange pladsforhold udelukker brugen af mobil personløfter.  

 Hvis mobil personløfter ikke er hensigtsmæssig af arbejdsmiljømæssige grunde.  
 
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Personløftere, loft- eller vægmonteret 
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Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis, såfremt at dig ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  

 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Det forudsættes, at de bygningsmæssige forhold gør det muligt at foretage opsætning.  

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 Der foretages ikke reetablering i ejerbolig. 
 

Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 

  



 
 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

15 

  

Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
 
Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse 
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

 At kompensere for nedsat kraft og balance.    
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 At du kan rejse og sætte dig på toilettet.    
 
Hvad indgår i ydelsen? 

 Toilet-armstøtter 

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du kan ikke uden store vanskeligheder rejse og/eller sætte dig på toilettet.  

 Det er ikke muligt at benytte alternativer som fx armstøtter monteret på toiletbræt.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 

Toiletarmstøtter 



 
 

KVALITETSSTANDARD 
SOLRØD KOMMUNE 2022 

16 

  

Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 Der foretages ikke retablering i ejerbolig.  
 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja. 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune.  
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
Princip afgørelse C-32-07 
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for nedsat kraft, balance og bevægelighed.    
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 At du kan komme ind og ud af din bolig ved egen hjælp.  

 At du med fjernbetjening kan åbne døren når det ringer på, hvis ikke det er muligt for dig at komme til 
døren og åbne selv.    
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Elektrisk døråbner på hoveddør eller altan/havedør. 

 Elektrisk døråbner på fælles indgangsdør i opgang.  

 Elektrisk døråbner på fælles elevatordør.  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Har Solrød Kommune bevilliget og installeret eldrevne foranstaltninger som boligændring (SL §116) 
fx automatisk døråbner, tappelift og platformlift, skal du selv bestille og betale det lovpligtige 
eftersyn og evt. reparation.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Der skal som udgangspunkt være tale om et dagligt behov.  

 Døråbneren skal være nødvendig for at kunne komme ud/ind af boligen.  

 Det skal med i vurderingen, hvor stor en del af hverdagen der er personhjælp til rådighed.  

Døråbnere 
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 Det skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet.  

 Det skal vurderes, om behovet kan løses alternativt fx med krog på døren eller kile under døren.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 Der foretages ikke retablering i ejerbolig.  
 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for nedsat mobilitet i kombination med væsentlig nedsat lungefunktion.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du bliver i stand til at åbne vinduet ved egen hjælp.  
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Elektrisk vinduesåbner monteret på vindue i køkken.  

 Elektrisk vinduesåbner monteret i værelse eller stue.  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Har Solrød Kommune bevilliget og installeret eldrevne foranstaltninger som boligændring fx 
automatisk vinduesåbner, skal du selv bestille og betale det lovpligtige eftersyn og evt. reparation.   

 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse og med væsentlig nedsat lungefunktion.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 At du har et stort behov for at få frisk luft, men har ikke kræfter til at åbne vinduet, eller der på grund af 
vinduets placering og dit fysiske handicap ikke selv kan åbne vinduet.  

 Det er ikke tilstrækkeligt, at der er behov for at åbne vindue i forbindelse med madlavning eller for at få 
luftet ud.  

  

Vinduesåbnere  
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Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for nedsat kraft, balance og mobilitet.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du selv kan tale med personen der ringer på hoveddøren og efterfølgende kan åbne for hoveddøren.   
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Trådløs samtaleanlæg.  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Har Solrød Kommune bevilliget og installeret eldrevne foranstaltninger som boligændring fx 
automatisk døråbner skal du selv bestille og betale det lovpligtige eftersyn og evt. reparation.   

 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse. 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 At du ikke har mulighed for at komme til hoveddøren, når der ringes på døren.  
  

Samtaleanlæg med el-slutblik i kombination med el-
døråbner 
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Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 I ejerboliger foretages ikke reetablering.  
 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for nedsat kraft i arme og hænder.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du selv bliver i stand til at betjene vandhanerne i køkken og/eller i badet.   
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Blandingsbatterier til køkken og bad med nødvendigt tilbehør. 

 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Udskiftning af blandingsbatterier, der hovedsageligt har karakter af modernisering og hvor 
blandingsbatterier er i sådan stand, at der er tale om almindelig udskiftning/vedligeholdelse.  

 Reparation og vedligeholdelse.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse. 
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 I ejerbolig er det som udgangspunkt almindelig vedligeholdelse af boligen.  

 Der skal være behov for blandingsbatteri, der er handicapkompenserende og som ikke er muligt at få 
udskiftet ved henvendelse til ejendommens administrator/boligselskabet.  

 Det er ikke muligt at løse behovet med løse forlængergreb til bad.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Blandingsbatterier 
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Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 I ejerboliger foretages ikke reetablering.  
 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for at du ikke er i stand til at benytte den eksisterende håndvask.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du kan vaske sig ved håndvask ved egen eller hjælpers hjælp.   
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Fast håndvask med særlig udformning eksempelvis plads til paretisk arm 

 Skinne til montering af håndvask så denne kan flyttes sidelæns.  

 I særlige tilfælde højdeindstillelig håndvask  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Udskiftning af eksisterende vask med karakter af modernisering 

 Vedligeholdelse og reparation  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 En fast håndvask bevilges udelukkende i forbindelse med ombygning af badeværelse, hvor eksisterende 
håndvask ikke kan genbruges. 

 Højdeindstillelig håndvask skal i væsentlig grad benyttes af dig, der uden den specielle håndvask er 
afhængig af personhjælp for at kunne vaske sig.  

 Hvor der er andre i husstanden end dig der benytter håndvasken og der derfor er behov for 
højdeindstilling af håndvask. 
 

Håndvaske  
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Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du skal indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 I ejerbolig foretages ikke reetablering.  
 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for manglende bademulighed.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du bliver i stand til at kunne få brusebad ved egen eller hjælpers hjælp.    
 
Hvad indgår i ydelsen? 

 Fjernelse af badekar og etablering af bruseplads.  

 
Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Udskiftning af fliser uden for den egentlig bruseplads.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

Fjernelse af badekar kan bevilges, hvis flere af nedenstående punkter er opfyldt:  

 At du ikke komme op i badekarret uden risiko for fald, og behovet ikke kan løses med et badebræt på 
tværs af karret.  

 Det er ikke muligt pladsmæssigt at have en badetaburet stående på gulvet og tage bad siddende på 
taburet.  

 Der er ikke afløb i gulvet, og der kan derfor ikke bades uden for badekarret på trods af, at der er plads til 
en badetaburet.  

 Det vurderes ikke som en rimelig løsningsmulighed, at du skal tage bad siddende på toilettet, 
medmindre pågældende selv mener, at det er acceptabelt.  

 Det er altid en betingelse, at du har et realistisk ønske om at blive boende på længere sigt og kan 
benytte boligindretningen på længere sigt.  

 

Bruseplads 
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Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Som udgangspunkt er ydelsen gratis for dig. Ønsker du andet materiale, fx anden flise end den der er Solrød 
Kommunes standard, skal du selv afholde merudgiften hertil.  
 

Hvordan følges op på ydelsen ? 

Der foretages individuel opfølgning.  
 
 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 I ejerbolig foretages ikke reetablering.  
 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination indhenter tilbud ved forskellige leverandører. Efterfølgende tages der 
stilling til valg af leverandør i forhold til bedst og billigst egnede.  
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At skabe frie adgangsforhold i boligen.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du kan færdes ved egen hjælp i hjemmet med eller uden ganghjælpemidler.  
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Fjernelse af dørtrin  

 I særlige tilfælde, hvor adgang til rummet ikke kan løses med slidsker, kan der bevilges udligning ad 
niveauforskel i rummet. Fx til badeværelse under hensyn til gældende regel om vådrumssikring.  

 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Fjernelse af dørtrin til de rum i boligen, der ikke benyttes jævnligt.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med nedsat gangfunktion afhængig af ganghjælpemiddel eller kørestol.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 At du har væsentlig faldrisiko.  

 Færdes indendørs med rollator eller i kørestol.  

 Behovet kan ikke løses med slidsker.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Dørtrin 
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Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 I ejerbolig foretages ikke reetablering.  

 I særlige tilfælde kan der bevilges helt plan fjernelse af niveau, hvis selv en minimal kant medfører 
problemer med at færdes. Det kan indgå i vurderingen, om der er tale om en længerevarende 
foranstaltning, og om behovet kan løses ved udligning med faste plastslidsker.  

 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At du får tilgængelige adgangsforhold, så du kan færdes med kørestol i flere niveauer.   
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

 At du kan færdes i/eller ved boligen trods niveauforskelle.  
 
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Platformlift 

 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Lovpligtig årligt serviceeftersyn 
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere der er afhængige af kun at kunne færdes i kørestol.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du skal være permanent kørestolsbruger.  

 Platformsliften skal være nødvendig, for at gøre boligen egnet som opholdssted.  

 Der skal være tale om udjævning af niveauforskel af adgangsforhold eller til rum der benyttes dagligt.  

 Det er en betingelse, at behovet ikke kan løses med løse eller fastmonterende ramper.  
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Løfteplatforme  
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Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

 
Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 I ejerbolig foretages ikke reetablering.  

 Der skal foretages lovpligtigt serviceeftersyn – jf. leverandørens anvisning.  
 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
Principafgørelse 13-17 om boligindretning - trappelift 
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for væsentlig nedsat eller ophævet gangfunktion ved trappegang. 
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du vil være i stand til at kunne færdes på trods af udendørs eller indendørs trappe.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Trappelift ved udendørs adgangsforhold til boligen.  

 Trappelift ved indendørs trappe.  
 

 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Lovpligtigt årligt eftersyn. 

 Udgifter til drift, almindelig vedligeholdelse samt reparation.  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere med fysisk funktionsnedsættelse der afstedkommer at trappegang er forbundet med væsentlig 
faldrisiko eller fysisk ikke er muligt.  

 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Trappeliften er nødvendig for at kunne komme ind/ud af boligen eller for at kunne benytte en 1. sal. 

 Der skal være et væsentligt behov for at komme på 1. sal, der ikke kan opfyldes i stueplan. Enten at 
badeværelset/toilettet er på første sal, eller at både soveværelse og toilet/bad er på en anden etage, og 
at der ikke er mulighed for at indrette sig i stueplan. 

 Du skal have et realistisk ønske om at blive boende i boligen på længere sigt.  

 Der skal vurderes, om boligen på længere sigt er egnet, eller om behovet mere hensigtsmæssigt vil 
kunne løses med anbefaling om flytning til mere egnet bolig.  

Trappelift med stolesæde  
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Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du selv indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 I ejerbolig foretages ikke reetablering.  

 Der skal foretages lovpligtigt serviceeftersyn – jf. leverandørens anvisning. 
 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At kompensere for en niveauforskel.  
 

Hvad er formålet med ydelsen? 

At du vil være i stand til at klare udendørs niveauforskelle selvstændigt eller med hjælper.  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Standardramper 

 Specialfremstillede ramper i specielle mål.  
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Udendørs træramper  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere der benytter kørestol eller rollator.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Rampe er nødvendig for at udjævne niveauforskelle ved boligen.  

 Det er en forudsætning, at der er tale om din primære opholdsadresse.  
  

Ramper, faste  
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Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 Det kan være nødvendigt at etablere en repos.  

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du skal indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 I ejerbolig foretages ikke reetablering.  
 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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Lovgrundlag for ydelsen 

Lov om Social Service §116 stk. 1.  
 

Hvilket behov dækker ydelsen? 

At gøre det muligt for dig i kørestol at kunne benytte køkkenbord/komfur.  
 
Hvad er formålet med ydelsen? 

At du selvstændigt bliver i stand til at kunne varetage madlavning og eventuelt andre huslige funktioner  
 

Hvad indgår i ydelsen? 

 Elektrisk højdeindstillelig ramme påmonteret køkkenelement.  

 bordplade og kogeplader 
 

Hvad indgår IKKE i ydelsen? 

 Reparation  
 

Hvem kan modtage ydelsen? 

 Borgere i kørestol.  
 

Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? 

 Du skal være permanent kørestolsbruger.  

 Der skal være et dagligt behov, hvor du varetager køkkenopgaver i væsentligt omfang.  

 Hvor der er andre i husstanden, end den dig, der benytter køkkenet, og der derfor er behov for 
højdeindstilling af køkkenelementerne.  

 Opgaven må ikke have karakter af modernisering 
 

Hvem bevilliger ydelsen? 

Visitator i Visitation og Koordination.  

 

Køkkenelementer, højdeindstillelige 
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Hvad koster ydelsen for dig? 

Ydelsen er gratis for dig, såfremt du ikke vælger anden leverandør, hvorved der kan opstå egenbetaling.  
 

Er der særlige forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig skal du selv indhente tilladelse i boligselskabet eller hos en privat udlejer.  

 I andelsbolig skal du skal indhente tilladelse i boligforeningen, hvis det inddrager fællesarealer.  
 
Er der afledte forhold at tage hensyn til? 

 I lejebolig foretages reetablering i henhold til aftale med udlejer.  

 I andelsbolig foretages reetablering i henhold til aftale med andelsboligforeningen.  

 I ejerbolig foretages ikke reetablering.  
 
Er der valgmulighed m.h.t. leverandør? 

Ja 

 

Leverandør af ydelsen? 

Solrød Kommune 
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