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METODSTÖD

Bostadsanpassningsbidrag gällande
tillgänglighet till balkong/uteplats
Balkong och uteplats i markplan är en stor tillgång för personer som tvingas
tillbringa mycket tid i sin bostad.
Om alternativa lösningar har provats/uteslutits och den sökande inte klarar att ta
sig ut och in på balkong/uteplats kan anpassning vara aktuellt. Alternativa
lösningar kan exempelvis vara stödhandtag, annan förflyttningsteknik eller annan
mer tillgänglig ut-/ingång.
Anpassning av balkong/uteplats kan vara aktuellt även om sökande är beroende
av annan person vid förflyttning.

Miljöanalys

−
−
−
−
−
−

Är dörrbredden tillräcklig?
Vilken nivåskillnad är det på utsidan av dörren?
Vilken höjd har tröskeln på insidan av dörren?
Finns det andra utgångar som är mer tillgängliga?
Vilken golv-/markbeläggning finns idag?
Hur stor yta har balkongen/uteplatsen? Beskriv hur befintlig
balkong/uteplats är utformad
− Skall sökanden kunna ta sig ut i trädgården?
− Finns behov av stödhandtag/ledstång.
− Informera om att höjning av golv kan innebära höjning av balkongräcke.

Aktivitets-/funktionsbedömning

− Kan sökanden gå på sluttande plan?
− Finns utrymme för förflyttning och hantering av hjälpmedel i kombination
med ramp, kil?
− Kan sökanden gå i trappa? Vilken typ av trappa?
− Vilken balansförmåga har sökanden?
− Används förflyttningshjälpmedel? I så fall vilken typ?
− Kan sökanden öppna/stänga dörren till balkong/uteplats?

Att tänka på vid intygsskrivning

− Följ metodstöd ”Intyg inför bostadsanpassning” för att få med rätt uppgifter
som krävs i ett intyg.
− Är det bäst för sökanden att höja golv/lägga ramp/anpassa trappa?
− Vid eventuell höjning av balkongräcke bör övre delen av räcket vara
genombrutet så att sittande person kan se ut.

