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 Jag ansöker om färdtjänst för arbetsresor enligt handikappservicelagen                                              

 Jag ansöker om färdtjänst för studieresor enligt handikappservicelagen                                             

 Jag ansöker om färdtjänst för fritid/rekreation/ärenden enligt handikappservicelagen                            

 Jag ansöker om service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen                                                              

PERSONUPPGIFTER 

Namn    Telefonnummer 

               

Näradress  

       

Postnummer                       

                                          

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL ANHÖRIG/INTRESSEBEVAKARE (ifylls vid behov) 

Namn    Telefonnummer 

               

Näradress  

       

Postnummer                       

                                          

FUNKTIONSNEDSÄTTNING/SJUKDOM 

Vilken funktionsnedsättning/vilken sjukdom har du? 

      

 

Beskriv på vilket sätt funktionsnedsättningen/sjukdomen orsakar ett behov av färdtjänst. 

      

 

Använder du hjälpmedel? 

 Nej 

 Ja, jag använder       

 

Hur många meter kan du uppskattningsvis gå? 

Sommartid ca       meter med hjälpmedel och ca       meter utan hjälpmedel. 

 

Vintertid ca       meter med hjälpmedel och ca       meter utan hjälpmedel. 

 

Klarar du av att gå i trappor? 

 Ja (utan hjälp) 

 Ja, men endast med hjälp 

 Nej, inte alls 

  

Personuppgifter behandlas för att myndighetsuppgifterna ska kunna utföras. Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Personuppgifterna lagras 

enligt förvaringstiderna i Lag om klienthandlingar inom socialvården 254/2015. Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden. Kunder har rätt 

att av Socialnämnden få information om de personuppgifter som behandlas. Personuppgifterna är inte offentliga och delas inte med tredje 

part. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan dataskyddsansvariga i Österbottens välfärdsområde kontaktas via e-post på 

dataskyddsansvariga@ovph.fi. 
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Beskriv din rörelseförmåga i hemmet? 

      

 

Beskriv din rörelseförmåga utanför hemmet? 

      

BOENDE OCH VARDAGSGÖROMÅL 

Vilken sorts bostad har du (t.ex. höghus med/utan hiss, egnahemshus, radhus)? 

      

 

Bor du ensam? 

 Ja 

 Nej, jag bor tillsammans med       

Behöver du hjälp med dagliga sysslor? 

 Nej 

 Ja, jag behöver hjälp med följande:       

Har du vårdbidrag? 

 Ja       €/månad 

 Nej 

TILLGÅNG TILL BIL/ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONSMEDEL 

Har du tillgång till bil? 

 Ja  Nej 

Har du fått bilskatteåterbäring? 

 Ja  Nej 

Har du beviljats bilbidrag enligt Handikappservicelagen? 

 Ja  Nej 

Hur har du hittills skött dina ärenden utanför hemmet? 

      

Kan du använda dig av låggolvbussar eller servicebussar? 

 Ja  Nej 

 

Om inte, beskriv varför du inte kan använda låggolvbussar eller servicebussar. 

      

Hur långt ifrån din bostad finns närmaste busshållplats? 

Ca       meter 

BEHOV AV FÖLJESLAGARE/ASSISTANS/INVATAXI 

Har du behov av följeslagare? 

 Nej 

 Ja 

Om du behöver följeslagare, beskriv i vilka situationer och varför. 
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Har du behov av assistans från chauffören? 

 Nej 

 Ja 

Om du behöver extra assistans, beskriv i vilka situationer och varför. 

      

Har du behov av invataxi? 

 Nej 

 Ja 

IFYLLS ENDAST AV DEM SOM SÖKER SERVICE SOM STÖDER RÖRLIGHETEN ENLIGT 

SOCIALVÅRDSLAGEN 

Inkomster 

     € (brutto/månad) 

 

Besparingar och förmögenhet 

     €  

ÖVRIG INFORMATION 

      

 

JAG SAMTYCKER TILL ATT FLER UPPGIFTER INHÄMTAS VID BEHOV  

Ja, uppgifter får inhämtas från:  Socialservice     Hälsovårdsservice     Privat service 

 Annat:                            

 Nej, jag samtycker inte. 

JAG INTYGAR ATT DE UPPGIFTER JAG LÄMNAT ÄR RIKTIGA 

 

Ort:      Datum:      /      20      

 

Underskrift: ______________________________________________ 

  

 

BILAGOR 

 Till ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen bifogas ett läkarintyg som inte får 

vara äldre än ett år. 

 

 Till ansökan om service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen bifogas läkarintyg (el. 

motsvarande t.ex. ADL-bedömning) som inte får vara äldre än ett år, samt 

beskattningsintyg och kontoutdrag. 
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