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Boligindretning 
Hvis du har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne kan du få støtte til indretning af din bolig, når 
indretningen er nødvendig for at gøre boligen egnet som op-
holdssted for dig. 
 
Hvis Hedensted Kommune vurderer, at din bolig kan gøres 
bedre egnet som opholdssted ved hjælp af boligændringer, så 
vil du få det bevilget som en naturalydelse. Det betyder, at He-
densted Kommune betaler udgifterne til den nødvendige løs-
ning. Udgifterne til boligindretningen skal dog vurderes som 
værende rimelige, i forhold til de opnåede brugsmæssige for-
dele. 
 

Formål med en boligindretning 

Formålet med hjælp til boligindretning er at medvirke til, at 
du og din familie kan leve et så almindeligt liv som muligt som 
andre borgere på samme alder og i samme livssituation. 
 
Samtidig skal hjælpen medvirke til at gøre dig mere selvhjul-
pen og dermed mindre afhængig af andres hjælp i dagligda-
gen, ligesom hjælpen også kan være med til at lette andres ar-
bejde i forhold til dig samt understøtte et godt arbejdsmiljø. 
 

Eksempler på boligindretning 

Fjernelse af dørtrin, udvidelse af dørbredde eller rampe til én 
indgang.  
 

Sådan søger du om boligindretning 

Hvis du ønsker at søge om boligindretning eller blot har 
spørgsmål, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag 
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 
Du kan også ansøge digitalt. 
 

Hvad er dit ansvar?  

Når du søger om boligindretning er der brug for, at du opgiver 
relevante og korrekte oplysninger samt medvirker til Heden-
sted Kommunens udredning af dine behov og dit funktionsni-
veau, herunder indhentning af eventuelle lægeoplysninger.  
 

Svarfrist  

Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 26 uger. 
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil afgørelsen 
er afsendt til dig.  
 

Klagemuligheder  

Hvis du får afslag på din ansøgning om boligindretning, kan 
du vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for boligindretning.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Boligindretning bliver bevilget i overens-
stemmelse med disse rammer. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.borger.dk/handlingsside?selfserviceId=f0fffc55-d81c-4976-bf30-db7b08f04b55&referringPageId=efe7a627-b51e-4a18-9c2f-454af24e4a26&KommuneKode=766
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Kvalitetsstandard for boligindretning 
Denne kvalitetsstandarder et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om boligindretning.

 
 
 

Lovgivning 
Lov om Social Service, 
SEL § 116 
 

Støtte til indretning af bolig.  
 

Målgruppe  
 

Hedensted Kommune skal yde hjælp til indretning af bolig til borgere med en betydelig varig fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet 
som opholdssted for borgeren. 
 

Hjælpen kan ydes: 
- Til både børn og voksne. 
- Uden hensyn til økonomiske forhold, indtægt og formue. 

 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Yderligere information, der vedrører specifikke boligindretninger, fremgår af ”Indsatskatalog for 
på hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning” som ligger tilgængelig på Hedensted Kom-
munes hjemmeside. 
 

Indsatskataloget er kun vejledende, og der skal altid foretages en konkret og individuel faglig 
vurdering af behovet.  
 

Andre særlige forhold 
 

- Når borgeren er tilkendt hjælp til indretning af bolig, kan borgeren vælge en anden hånd-
værker end den, som Hedensted Kommune har valgt. Såfremt borgeren, i disse tilfælde, selv 
lader boligindretningen udføre, kan borgeren få udgifterne hertil refunderet, dog højest med 
et beløb svarende til den pris Hedensted Kommune kunne have fået udført boligindretnin-
gen for hos den håndværker, som Hedensted Kommune har valgt. På samme måde kan bor-
geren vælge andre materialer end dem, som Hedensted Kommune har anvist. 

- I ganske særlige tilfælde, hvor hjælp til indretning af bolig ikke er tilstrækkelig til at gøre bo-
ligen egnet som opholdssted, kan Hedensted Kommune yde hjælp til dækning af merudgifter 
til anskaffelse af anden bolig til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne. 

- Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker borgerens behov. 
- Borgere, der får social pension, kan ikke få hjælp til boligskift, medmindre de får hjælp efter 

lov om social service § 96. 
- Der kan ikke ydes støtte til boligindretninger, der alene er hensigtsmæssige og ikke nødven-

dige. 
 

Hvem behandler  
ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning 

https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning
https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler,-forbrugsgoder-og-boligindretning

