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Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

Bilaga till ansökan om ändringsarbeten i bostaden/redskap, maskiner och anord-

ningar som hör till bostaden enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp 

Personuppgifter 

Namn: 

Personbeteckning: 

Den service som det ansöks om 

 ändringsarbeten i bostaden 

 redskap, maskiner och anordningar som hör till bostaden 

Objekt för ändringsarbetena 

Hustyp: 

 enfamiljshus 

 flervåningshus 

 radhus  

 annan, vilken: 

Bostadens ägarförhållande 

 ägarbostad 

 hyresbostad 

Hyresvärdens namn och kontaktinformation: 

Disponentens namn och kontaktinformation: 
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Kostnader för redskapen, maskinerna och anordningarna och deras lämplighet 

Prisuppgifter om hjälpmedlen, kostnadsberäkning bifogas: 

Har det tagits ställning till om anordningen är lämplig för dig: 

 nej  

 ja, bedömningen utfördes av, foga bedömningen till ansökan: 

Ändringsarbeten i bostaden 

Beräknade kostnader, om du har kännedom om dem, €: 

Förslag till utförare, om du har kännedom om någon, kontaktinformation: 

Redskap, maskiner och anordningar som hör till bostaden 

Beräknade kostnader, om du har kännedom om den, €: 

Förslag till utförare, om du har kännedom om någon, kontaktinformation: 

Annan ansökan 

Har du lämnat in en ansökan om att få plats på en enhet för serviceboende/anstaltsvård: 

 nej 

 ja, vilket enhet: 

Tillstånd 

Har det beviljats tillstånd för det ändringsarbete som det ansökts om: 

 nej 
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 ja, tillståndet har beviljats av: 

hyresvärden  disponenten  byggnadstillsyn 

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift och namnförtydligande 

När det gäller att ersätta kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt att anskaffa redskap 

eller anordningar till bostaden betraktas som gravt handikappad den som på grund av handi-

kapp eller sjukdom har särskilt svårt att förflytta sig eller i övrigt klara sig på egen hand i sin var-

aktiga bostad. 

Ersättning beviljas för sådana ändringsarbeten i en bostad och i dess närmaste omgivning som 

är nödvändiga på grund av handikappet eller sjukdomen. Nödvändiga ändringsarbeten i bosta-

den är avgiftsfria för den gravt handikappade. Vid ändringsarbeten som ersätts ska till tillämp-

liga delar iakttas samma kvalitetsnivå som i bostäder som staten beviljar lån för. 

En gravt handikappad person kan få ersättning för sådana redskap och anordningar som install-

eras i bostaden, till exempel lyftanordningar, anordningar för att öppna dörrar, dörrtelefon, op-

tiskt larmsystem avsett för hörsel‐ och synskadade, fastinstallerad hörselslinga, texttelefon och 

bildtelefon. Kommunen ställer redskap och anordningar som hör till bostaden till en gravt handi-

kappads förfogande utifrån ett låneavtal. 

För att ändringsarbeten ska få utföras måste ett skriftligt tillstånd av fastighetens disponent/äga-

ren lämnas in. 

Lag om service och stöd på grund av handikapp 9 §. 

Förordning om service och stöd på grund av handikapp 12 § och 13 §. 
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