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METODSTÖD

Bostadsanpassningsbidrag gällande förvaring av
eldriven rullstol.
Sökanden som har fått beviljat eldriven rullstol måste förvara den enligt krav från
Centrum för hjälpmedel. Den ska förvaras och laddas i skyddat utrymme,
inomhus, där temperaturen inte understiger + 10 grader C.
För att skydda den eldrivna rullstolen och medföljande laddningsaggregat mot
stöld ska den förvaras i ett låsbart förråd eller låsas fast i byggnaden med
låsanordning som är godkänt av sökandens försäkringsbolag. Altan eller balkong är
inte godkänt utrymme.
El-rullstol får inte förvaras eller laddas i trapphus av brandsäkerhetssynpunkt enligt
Räddningsverket.
Parallellt med att ansökan om eldriven rullstol görs, utreds möjligheten av
förvaringsutrymme.

Miljöanalys

− Kan den eldrivna rullstolen förvaras i bostaden?
− Finns andra lämpliga förvaringsutrymmen i fastigheten, t.ex. förråd eller
källare? Behöver kontakt tas med fastighetsägare?
− Hur ser tillgängligheten ut i närmiljön vid den tilltänkta förvaringsplatsen t ex
dörrbredd, nivåskillnader, trappor, plattläggning och kanter?
− Finns eluttag och möjlighet att låsa fast den eldrivna rullstolen? Lämplig höjd?
− Behövs automatisk dörröppnare? I så fall på vilka dörrar? Se även metodstöd
för dörrautomatik.
− Finns utrymme för manövrering av den eldrivna rullstolen vid den tilltänkta
förvaringsplatsen?

Aktivitets-/ funktionsbedömning

− Hur skall förflyttning till/från rullstolsförvaring ske?
− Hur skall förflyttning till/från den eldrivna rullstolen ske i
förvaringsutrymmet?
− Klarar sökanden förflyttningarna självständigt?

Att tänka på vid intygsskrivning

− Följ metodstöd ” Intyg inför bostadsanpassning” för att få med rätt uppgifter
som krävs i ett intyg
− Ju mindre utrymme i förvaringsutrymmet desto mer hjälp kan behövas vid
förflyttning till/från den eldrivna rullstolen.
− Placering av ev garage ?

