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Handikappserviceansökan
Ansökan inkom:
Vasa stad
Social- och hälsosektorn
Barn- och familjesocialarbete /
Vuxensocialarbete

_____ / _____ . 20____

Sökandes personuppgifter
Klient

Vårdnadshavare /
anhörig

Namn

Personbeteckning

Adress

Telefonnummer

Namn

Personbeteckning

Adress

Telefonnummer

Hemort enligt
befolkningsdatalagen
Boende
___ egen lägenhet ___ hyreslägenhet ____ serviceboende ____ annan form, vilken?
Kontonummer (vid
behov)

Uppgifter om sökandes hälsotillstånd, handikapp eller sjukdom
Sjukdom eller skada? När har du fått diagnos?
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Olägenheter skadan eller sjukdomen förorsakar i de dagliga sysslorna? I vilka ärenden behöver du hjälp på grund av
skadan eller sjukdomen?

De hjälpmedel som används

Av vem får du hjälp/vård i dagliga sysslor? (t.ex. anhörig, hemvården). Hur mycket och i vilka ärenden?

Har du tidigare ansökt/fått handikappservice?
____ Nej ____ Ja, vad och när __________________________________________________________________
Har du ansökt/fått annan service?

Har du fått ekonomiskt stöd/ersättningar med anledning av skadan (t.ex. FPA, försäkringsbolag osv.)?

Service som ansöks från handikappservicen
Fyll i specifikation under punkten tilläggsuppgifter om den service som ansöks
___ Ändringsarbeten i bostaden samt redskap och anordningar som hör till bostaden.
Vad? Eventuell kostnadsuppskattning, varför behövs ändringsarbeten, redskap eller anordningar?
___ Bilbidrag / hjälpmedel / ändringsarbeten som berör bilen
Till vad behöver du bilen? Vilken bil? Tilläggsutrustning, vad och varför? Kompensation för gamla bilen?
Eventuella ändringsarbeten i bilen? Kostnadsuppskattning? Har du ansökt/erhållit beslut om
bilskatteåterbäring?
___ Personlig assistans _____ h/vecka (fyll även i punkten tilläggsuppgifter om den service som ansöks)
___ Serviceboende hemma eller i servicehus
___ Redskap, maskiner och anordningar som behövs i dagliga sysslor
Vad behövs? Eventuell kostnadsuppskattning?
___ Anpassningsträning
___ Dagverksamhet för personer med grav funktionsnedsättning
___ Särskilda kostnader som uppstått p.g.a. funktionsnedsättningen (t.ex. kläder eller specialdiet),
kostnadsuppskattning?
___ Annan service, specificera vilken?
OBS! Färdtjänst och stöd för närståendevård ansöks med separata blanketter!
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Tilläggsuppgifter om den service som ansöks (fortsätt vid behov på separat papper)

På vilket sätt skulle den service som ansöks hjälpa dig?

Bilagor

___ Läkarutlåtande, ur vilket framgår de skador/ sjukdomar som begränsar funktionsförmågan samt
hur långvariga de är (behövs då service inom handikappservice ansöks för första gången eller ifall
hälsotillståndet har försämrats väsentligt).
___ Sakkunnigutlåtande (t.ex. fysioterapeut, ergoterapeut, rehabiliteringshandledare), där det så
specifikt som möjligt beskrivs vilka funktionella begränsningar skadan eller sjukdomen förorsakar för
den ansökandes förmåga att klara sig i funktioner som hör till det dagliga livet.
___ Kostnadsuppskattning:
_________________________________________________________________
___ Annan bilaga, vilken?
______________________________________________________________________

Samtycke

Den anställd som behandlar min ansökan kan av andra myndigheter begära sådan information som
berör mig och som för behandlingen av min ansökan är behövlig.
___ Jag ger mitt samtycke ___ Jag ger inte mitt samtycke
(Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 12 §, Lag om service och stöd på
grund av handikapp 3 a §, Förvaltningslagen 31 §)
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Riktigheten på
uppgifterna och
underskrift

Den tjänsteinnehavare som handlägger min ansökan kan av andra myndigheter begära sådana
uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av min ansökan.
Ort och tid _____/_____. 20____
Underskrift och namnförtydligande

____________________________________________________________

Returneringsadress för blanketten:
Klienter inom barn- och familjesocialarbete
(minderårigt barn i familjen):

Klienter inom vuxensocialarbete
(över 18 åriga klienter):

Vasa stad
Social- och hälsosektorn
Barn- och familjesocialarbete
PB 241 / Vörågatan 46
65101 Vasa / 65100 Vasa

Vasa stad
Social- och hälsosektorn
Vuxensocialarbete
PB 241 / Korsholmsesplanaden 44, 4 vån.
65101 Vasa / 65100 Vasa
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Service som avses för personer med funktionsnedsättning
Med en person med funktionsnedsättning avses en person som p.g.a. skada eller sjukdom
långvarigt har särskilda svårigheter att klara av vanliga funktioner i livet. Service och
stödåtgärder enligt handikappservicelagen ordnas, ifall personen med funktionsnedsättning
inte får tillräcklig och för denne lämplig service eller stöd genom andra lagar.
Enligt handikappservicelagen ersätts för personer med grav funktionsnedsättning utan
förmögenhetsprövning de ändringsarbeten i bostaden samt de skäliga kostnader som uppstår
för upphandling av redskap och apparatur som hör till bostaden. De ändringsarbeten i bostaden
som ersätts är sådana nödvändiga byggnadsjobb som behövs p.g.a. skada eller sjukdom, såsom
breddande av dörrar, byggande av ramper, montering av vattenledningar i badrum och WC,
ändrande av byggnads- och inredningsmaterial i fråga om fasta armaturer samt motsvarande
byggarbeten som utförs i personens permanenta bostad. Till ändringsarbete i bostaden anses
höra även planeringen av ändringsarbeten samt borttagande av hinder från bostadens
omedelbara miljö. De redskap och anläggningar som hör till bostaden och ersätts är
lyftanordningar, alarmapparatur eller motsvarande redskap och anläggningar som permanent
monteras i bostaden.
Vid ordnande av serviceboende anses en person ha grav funktionsnedsättning, om denne p.g.a.
sin skada eller sjukdom kontinuerligt behöver en annan persons hjälp i vardagliga funktioner
under dygnets olika tider eller i övrigt i riklig mängd.
Med personlig assistens avses i denna lag nödvändigt biträdande hemma och utanför hemmet
ifråga om personer med grav funktionsnedsättning. Syftet med personlig assistans är att hjälpa
en person med grav funktionsnedsättning att förverkliga sina egna val. Ordnande av personlig
assistans förutsätter att personen med grav funktionsnedsättning har resurser att fastställs
hjälpinnehållet och förverkligandesättet. Vid ordnande av personlig assistans anses som person
med grav funktionsnedsättning den som till följd av en långvarig eller framskridande
funktionsnedsättning eller med anledning av sjukdom nödvändigt och upprepade gånger
behöver en annan persons hjälp för att klara de funktioner som avses i 1 mom. och behovet av
hjälp inte i främsta hand beror på sjukdomar och funktionshinder som har samband med
normalt åldrande.
I dagverksamheten för en person med funktionsnedsättning ingår verksamhet ordnad utanför
hemmet som stöder avklarande i det självständiga livet och som främjar social växelverkan. Då
dagverksamhet ordnas anses som gravt funktionsnedsatt vara en arbetsoförmögen person, hos
vilken en mycket svår funktionsbegränsning förorsakas av skada eller sjukdom och som således
inte har förutsättningar att delta i den i socialvårdslagen (710/1982) 27 e § avsedda
arbetsverksamheten och vars utkomst i huvudsak består av förmåner som beviljas utifrån
sjukdom eller arbetsoförmögenhet.
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Anslagsbunden service / Andra ekonomiska stödformer
Ersättning för kostnader för anskaffning av andra redskap, maskiner eller anordningar än
sådana som hör till den medicinska rehabiliteringen betalas till en handikappad som på grund
av sitt handikapp eller sin sjukdom behöver dessa för att kunna förflytta sig, kommunicera eller
klara sig hemma eller i sin fritidsverksamhet. Av de kostnader som uppstår för skaffande av
redskap, maskiner eller anordningar som behövs för att klara av de dagliga funktionerna ersätts
hälften. De nödvändiga ersättningsarbeten som skadan förutsätter i fråga om redskap,
maskiner eller apparatur av standardmodell ersätts dock i sin helhet.
I anpassningsträningen ingår rådgivning, handledning och träning med personen som har en
funktionsnedsättning samt dennes nära gemenskap för att främja den sociala
funktionsförmågan. Anpassningsträningen kan förverkligas individuellt eller gruppspecifikt och
vid behov kan träningen även vara återkommande.
För personer med funktionsnedsättning ersätts extra klädnadskostnader som beror på större
nötning av kläderna än normalt p.g.a. skadan eller sjukdomen eller också av att personen p.g.a.
sin skada inte kan använda sådana kläder eller skor som finns att köpas färdiga.
För en person med funktionsnedsättning ersätts extrakostnader, som förorsakas av
specialdieter eller specialnäringspreparat och som personen måste använda långvarigt och
regelbundet.

