Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Bilaga till ansökan om bilstöd och/eller hjälpmedel för bil enligt lagen om
service och stöd på grund av handikapp
Personuppgifter
Namn:
Personbeteckning:

Stöd som det ansöks om
Jag ansöker om stöd för:
anskaffning/byte av bil
nödvändiga hjälpmedel och ändringsarbeten i bilen, vilka:

Uppgifter om nuvarande bilen
Märke:
Årsmodell:
Körda kilometer:
Bytesvärde:

Uppgifter om den bil som har anskaffats/som ska anskaffas
Märke:
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Årsmodell:
Anskaffningspris:

Hjälpmedlens/kostnader och lämplighet
Prisuppgifter om hjälpmedlen, kostnadsberäkning bifogas:

Har det testats att anordningen är lämplig: ja

nej

Erhållna stöd
Har du ansökt om bilskatteåterbäring för den bil som har anskaffats/som ska anskaffas:
ja

nej

Tidigare erhållna bilskatteåterbäringar:
När:
Hur mycket:
Tidigare erhållna bilstöd av kommunen:
När:
Hur mycket:
Vilken kommun:
Färdtjänst
Beviljade färdtjänstresor (enkelresor):
Resor för uträttande av ärenden och fritidsresor, resor/månad:
Resor för arbete, resor/månad:
Resor för studier, resor/månad:
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Har du behov av färdtjänst ifall du inte blir beviljad bilstöd: ja

nej

Om du har beviljats färdtjänst, kommer behovet av färdtjänstresor att minska tack vare bilstödet:
nej
ja, behovet av färdtjänstresor/månad efter beviljandet av bilstöd är:
resor på fritiden (enkelresa):
resor för arbete (enkelresa):
resor för studier (enkelresa):

Underskrift

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Utgångspunkten vid beviljande av bilstöd är att den som ansöker om stödet har en skada som
gör att hen har särskilda svårigheter att röra på sig, och en bil anses vara nödvändig för att hen
ska klara av sina dagliga sysslor, fritidsaktiviteter och samhällelig verksamhet. Ersättningsbeloppet är högst hälften av ett rimligt anskaffningspris för en bil. Om det nödvändigtvis krävs ändringsarbeten i bilen på grund av skadan eller sjukdomen, ersätts ändringsarbeten som är nödvändiga med tanke på körande i sin helhet. Nödvändiga redskap, maskiner eller anordningar
kan bli den handikappade personens egna eller kan överlåtas till hen för bruk enligt ett låneavtal. Bilstöd och hjälpmedel för bil beviljas inom ramen för de anslag kommunen har reserverat
för ändamålet i budgetenLag om service och stöd på grund av handikapp 9 §.
Förordning om service och stöd på grund av handikapp 17 §.
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