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Pjecen beskriver hvilke tilbud om handicapegnede boliger, du kan få fra Ringsted Kommune.
Hvis du har vanskeligt ved at klare dig i din nuværende bolig og du på grund af sygdom eller handicap har et særligt behov for en speciel boligindretning, kan du muligvis få hjælp fra
Ringsted Kommune.
Handicapegnede boliger bevilges i henhold til Almenboligloven.

Hvordan bevilges hjælpen?
Hvis du får brug for en handicapegnet bolig, kan du printe et ansøgningsskema fra Ringsted
Kommunes hjemmeside på www.ringsted.dk. Du kan også rette henvendelse til Borgerservice.
Du skal udfylde og underskrive ansøgningsskemaet, hvorefter du skal indsende det til eller
aflevere det hos Borgerservice.
Tildelingen af bolig sker ikke efter, hvor lang tid du har stået på venteliste. Det sker derimod ud fra en behovsvurdering, foretaget af administrative og sundhedsfaglige medarbejdere, hver gang, der er en ledig bolig. De vurderer, om du opfylder kriterierne til en handicapegnet bolig, og om du på det aktuelle tidspunkt er den, der har det største behov for boligen.

Kriterier for at få bevilget hjælpen
De handicapegnede boliger er opdelt i tre typer, og der er en række kriterier, der skal være
opfyldt for, at du kan blive bevilget en bolig:
Almen handicapegnet bolig
• Du har nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsevne og et særligt behov for en handicapegnet bolig.
• Boligen er nødvendig for, at du kan klare dig i eget hjem.
• Din selvstændighed og dit funktionsniveau skønnes at kunne øges eller bevares.
• Boligen afhjælper i væsentlig grad følgerne af din nedsatte funktionsevne og / eller
reducerer behovet for hjælp.
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Centernær bolig
• Du opfylder kriterierne for at få en almen handicapegnet bolig.
• I forhold til det sociale samvær vurderes du at kunne drage nytte af en bolig beliggende i umiddelbar nærhed af et plejecenter.
Amtstue Allé
• Du opfylder kriterierne for at få en almen handicapegnet bolig.
• Du har en betydeligt nedsat fysisk funktionsevne.

Boligernes indretning
De almene handicapegnede boliger er ofte 2-værelses boliger i stueetage eller på første el.
anden sal med elevator. En del af boligerne er placeret i alment boligbyggeri.
De centernære boliger er 2- til 4-værelses boliger i stueetage eller på første sal med elevator. Boligerne er handicapegnede og ligger i tilknytning til et plejecenter.
Boligerne på Amtstue Allé er 2-værelses boliger i rækkehusbebyggelse i stueplan med separat have. Boligerne er handicapegnede og indrettet til borgere med betydeligt fysisk handicap.

Valgmuligheder
Du kan ønske en bestemt bolig eller en bolig beliggende i et bestemt område. Du skal dog
være opmærksom på, at ventetiden i så fald kan blive længere.
Desuden kan du søge en handicapegnet bolig i en anden kommune. Her vil du blive skrevet
på venteliste, hvis du opfylder kriterierne for en handicapegnet bolig i såvel Ringsted Kommune som den anden kommune.

Hvad koster hjælpen?
Det er uden udgift for dig at søge en handicapegnet bolig samt at blive skrevet på venteliste.

Rettigheder og forpligtelser
Du har en række rettigheder og forpligtelser, når du får hjælp fra Ringsted Kommune:
•

Ved ansøgning om centernær bolig eller bolig på Amtstue Allé modtager du et skriftligt kvitteringsbrev på, at din henvendelse er modtaget, efter senest 1 uge.
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•

Ved ansøgning om centernær bolig eller bolig på Amtstue Allé går der 2-4 uger fra
alle relevante papirer er modtaget til afgørelsen træffes.

•

Ved ansøgning om almen handicapegnet bolig modtager en afgørelse på din boligansøgning senest 14 dage efter, at ansøgningen er modtaget.

•

Du kan blive optaget på venteliste til handicapegnet bolig, selv om din nuværende
bolig tilgodeser dine behov.

•

Ægtepar kan tildeles en handicapegnet bolig, hvis den ene ægtefælle opfylder kriterierne.

Hvem rettes henvendelse til?
Henvendelse skal ske til Ringsted Kommune:
Borgerservice
Nørregade 100
4100 Ringsted
Tlf. 5762 6262
E-mail: borgerservice@ringsted.dk

Klagemuligheder
Hvis du har fået afslag på ansøgning om en handicapegnet bolig, har du mulighed for at klage. Dette kan du læse mere om i den klagevejledning, der følger med den skriftlige afgørelse.
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