Anvisning

28.5.2021

ANVISNING FÖR ANSÖKNING OM ÄNDRINGSARBETEN I EN BOSTAD
FÖR EN PERSON MED SVÅR FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Nödvändiga ändringsarbeten i bostaden enligt handikappservicelagen kan sökas av en
person med svår funktionsnedsättning som på grund av funktionsnedsättning eller
långvarig sjukdom behöver ändringsarbeten för att kunna bo i sitt eget hem.

1. Boka en ergoterapeut på hembesök via den öppna rehabiliteringens centraliserade
tidsbokning.
Den öppna rehabiliteringens centraliserade tidsbokning, tfn 09 816 36000 (mån–fre kl.
8.30–13.00)
2. En ergoterapeut gör ett hembesök hos dig. Vid hembesöket bedöms hurdana lösningar som är
lämpliga med tanke på din funktionsförmåga. Utöver ergoterapeuten kan också en anställd vid
funktionshinderservicen och/eller en byggnadsexpert vid HUS delta i hembesöket.
3. Utifrån bedömningen rekommenderar ergoterapeuten ändringsarbeten i bostaden.
Rekommendationen skickas per post till dig som ett utlåtande. Ergoterapeutens hembesök
leder dock inte alltid till en rekommendation.
4. Fyll i ansökningsblanketten för ändringsarbeten i bostaden. Ansökningsblanketten finns
på webbplatsen esbo.fi: esbo.fi/sv-FI/Funktionshinderservice > Funktionshinderservicens
blanketter
Länk till ansökningsblanketten
Skicka ansökningsblanketten med bilagor till funktionshinderservicens kontor
Kamrersvägen 2 A, 4 vån., 02070 Esbo
Nödvändiga bilagor:
•
•
•
•
•

Läkarutlåtande (t.ex. B-utlåtande eller en anteckning med en beskrivning av din
funktionsförmåga samt en beskrivning av din skada eller sjukdom)
Utlåtande av en ergoterapeut
Hyresvärdens skriftliga samtycke med kontaktuppgifter till den person som ger
samtycket (om du bor på hyra)
Bostadsaktiebolagets skriftliga samtycke med kontaktuppgifter till den som gett
samtycket (om du bor i en ägarbostad)
Du kan också bifoga andra bilagor till din ansökan.

Espoon kaupunki, 02070 Espoon kaupunki, www.espoo.fi / Esbo stad, 02070 Esbo stad, www.esbo.fi

Anvisning

2 (2)

28.5.2021

5. Din ansökan behandlas av funktionshinderservicen. Socialarbetaren kontaktar dig och
bedömer din rätt till ändringsarbeten.
Om din funktionsnedsättning inte anses vara sådan som berättigar till den ansökta servicen får
du ett negativt beslut per post. Som bilaga till beslutet finns en anvisning för ändringssökande.
Om din funktionsnedsättning anses vara sådan som berättigar till den ansökta servicen,
framskrider processen på följande sätt.
•

Socialarbetaren vid funktionshinderservicen kontaktar dig och gör vid behov ett hembesök
hos dig.

•

För det tekniska genomförandet av byggnadsarbetena kommer du att få besök av en
specialexpert vid HUS och/eller en entreprenör vid HUS. För ändringsarbetena görs ett
kostnadsförslag. Specialexperten vid HUS skickar kostnadsförslaget direkt till
funktionshinderservicen.

6. Funktionshinderservicen skickar per post ett skriftligt beslut om genomförandet av
ändringsarbeten i bostaden. I beslutet anges vilka av de ansökta ändringsarbetena du har
blivit beviljad.
7. De beviljade ändringsarbetena utförs av en entreprenör som HUS hjälpmedelscentral har valt.
Entreprenören kontaktar dig och avtalar om tidpunkten för ändringsarbetena.
Funktionshinderservicen betalar de överenskomna ändringsarbetena i bostaden.
Om du har frågor, kontakta funktionshinderservicens rådgivningsnummer, tfn 09 816
45285 vardagar kl. 9–11 och kl. 12–14.

Att ansöka om ekonomiskt stöd för ändringsarbeten i bostaden i efterskott
Om du själv har utfört ändringsarbeten kan du ansöka om ersättning från funktionshinderservicen
högst ett halvt år (6 mån.) efter förfallodagen på fakturan.
Till ansökan som skickas till funktionshinderservicen ska utöver de övriga bilagorna fogas kopior av
fakturorna och en så exakt redogörelse som möjligt om vad som har gjorts. Bifoga till utredningen
även fotografier ”före” och ”efter”, om det är möjligt.
För att bedöma situationen gör ergoterapeuten, socialarbetaren och den byggnadstekniska
experten ett hembesök. Ergoterapeuten ger ett utlåtande om ändringsarbeten i bostaden och
specialexperten gör ett kostnadsförslag för skäliga kostnader.
Med stöd av handikappservicelagen ersätts nödvändiga ändringsarbeten i bostaden. Ersättningens
belopp baserar sig på ett kostnadsförslag över skäliga kostnader som gjorts av en specialexpert
vid HUS.

