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FÄRDTJÄNST FÖR DE GRAVT HANDIKAPPADE ENLIGT LAGEN SOM SERVICE OCH STÖD 
PÅ GRUND AV HANDIKAPP 

 
Behov av 
handikapp- 
service 
 

 Rekreationsresor och resor för uträttande av ärenden (högst 18 
enkelresor/månad) inom Lovisa kommun och de närbelägna 
kommunerna, får inte användas för hälsövårds- och läkarbesök. 
 

 Arbetsresor 
 

 Studieresor 
 

 Övriga resor, vilka?  _______________________________________ 
 

 

 
Pensonupp-
gifter 

Släkt- och förnamn Personbeteckning 

Adress Telefonnummer 

Yrke (även f.d.) 

 
Uppgifter om 
handikapp, 
sjukdom, 
funktionsför-
många och 
levnadsförhål-
landen 

Handikapp eller sjukdom 
 
 

Hjälpmedel som Ni använder 

 Rullstol  

 Kryckor 

 Käpp  

 Rollator / Gåstativ 

 Annat, vilken?  ___________________________________________ 
 

Behöver Ni hjälp med butiksbesök, besök på posten eller med uträttande av 
andra dyliga ärenden? 

 Ja, vem hjälper?   _________________________________________ 

 Nej 

Hur bor Ni? 

 Ensam 

 Hos föräldrarna 

 Gift / Samboende 

 På annat sätt?  ___________________________________________ 
 

Finns det hiss där Ni bor? 

 Ja 

 Nej 

Hurdant hus bor Ni i? 

 Flervåningshus 

 Egnahemshus 

 Radhus 

 Annat, vilket? 
_____________________ 

 

 Hur klarar Ni er i trappor? 
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Vilket trafikmedel använder Ni vid 
utträttande av ärenden och 
rekreationsresor? 

 Egen bil 

 Invataxi 

 Kollektivtrafikmedel 

 Taxi 

 Annat, vilket? 
_________________________ 
 

Hur många enkelriktade resor för uträttande av ärenden och rekreationsresor 
uppskattar Ni att Ni skulle behöva per månad? 
 
 

Behöver Ni en följeslagare på 
resan? 

 Ja 

 Nej 

Kan Ni anlita kollektivtrafikmedel om Ni 
har en följeslagare? 

 Ja 

 Nej 

Har Ni bil i familjen? 

 Ja 

 Nej 

Har Ni erhållit återbäring på bilskatten vid anskaffning av bil? 

 Ja 

 Nej 

 Annan ersättning, vilken?  

 

Ifylls då Ni ansöker om färdtjänst för de gravt handikappade enligt lagen om service och 
stöd på grund av handikapp (punkterna: utarbetande av en serviceplan, förvärvsarbete, 
studier och bilagor). 

 
Utarbetande 
av en 
serviceplan 

Serviceplanen är en sammanfattning av sådana tjänster och stödfunktioner som 
en handikappad person behöver för boende, utträttande av ärenden, studier, 
arbete och fritidsaktiviteter. Serviceplanen innehåller en detaljerad beskrivning av 
den handikappade personens nuvarande situation och de tjänster och 
stödfunktioner som tillhandshåll honom/henne, en kartläggning av personens 
situation, till exempel person- och kontaktuppgifter, socialskydd, social- och 
hälsovårdstjänster, daglig verksamhet, handikapp/sjukdom behovet av hjälp i de 
dagliga sysslorna, boende, rehabilitering, social nätverk och en plan för 
framtiden. 
 
En serviceplan bör alltid utarbetas om det inte är fråga om tillfällig rådgivning eller 
handledning eller om det inte i övrigt är uppenbart onödigt att utarbeta en plan. 
En individuell serviceplan utarbetas i samarbete mellan de kommunala 
myndigheterna, den handikappade personen och hans/hennes vårdnadshavare 
eller anhöriga. Planen justeras med jämna mellanrum. De tjänster som skrivits in i 
planen bör ansökas separat. 

 Jag vill att en serviceplan utarbetas för mig 

 Jag behöver ingen serviceplan för närvarande 

 
Förvärvsar-
bete 

Arbetsgivare Arbetsplatsens adress 
 
 

Antal arbetsdagar per vecka 
 

Daglig arbetstid 

Får Ni ersättning för arbetsresorna från annat håll, varifrån? 
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Studier 

Läroanstaltens namn 
 
 

Läroanstaltens adress 
 
 

Datum då studierna inleddes 
 
 

Datum då studierna avslutas 
 

Antal studiedagar per vecka 
 
 

Får Ni ersättning för resorna från annat håll, varifrån? 
 
 
 

 
Bilagor 

Obligatoriska bilagor vid ansökan om färdtjänst enligt handikappservice 
lagen 
 

- Läkarintyg 
- Arbetsgivarens intyg över arbetsförhållandet, om Ni ansöker om 

arbetsresor 
- Läroanstaltens intyg, om Ni ansöker om studieresor 

 

 Andra bilagor, vilka?  _______________________________________ 
 

 

 
Tilläggsuppgifter 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Underskirft 
 

Jag försäkrar att uppgitferne är rikgtiga 
 
 
 
______________             _________________________________________ 
Datum                                Den sökandes underskrift och namnförtydligande 

 
Returadress 
 

Lovisa hälsocentral  
Handikappservice 
PL 89 
07901 Lovisa 
                             _______________________________________________ 
                            Underskrift och namnförtydligande av kommunens represant 
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Förordning om service och stöd på grund av handikapp 18.9.1987/759 
 
 
4 § Färdtjänst 
 

Till färdtjänst jämte därtill ansluten ledsagarservice hör sådana transporter som en 
gravt handikappad behöver för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i 
samhällelig verksamhet eller rekreation eller av annan sådan orsak och som hör till 
det dagliga livet. (31.1.1995/102) 

 
Transporter som hör till det dagliga livet omfattar transporter inom den gravt 
handikappades hemkommun eller till närbelägna kommuner. 

 
Kommunen kan ordna transporter på det sätt som avses i 4 § lagen om planering av 
och statsandel för social- och hälsovården (733/92) eller ersätta den som avses i 5 § 
för skäliga kostnader för transport med taxi, invalidtaxi eller motsvarande fordon. 
(21.8.1992/808) 

 
 
5 § Ordnande av färdtjänst 
 

När det gäller att ordna färdtjänst och därtill hörande ledsagarservice betraktas som 
gravt handikappade de som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund 
av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen 
utan oskäligt stora svårigheter. (31.1.1995/102) 

 
Färdtjänst ordnas inte för den som får sådan service med stöd av någon annan lag. 

 
 
6 § Färdtjänstens omfattning 
 

Färdtjänst skall ordnas för personer som avses i 5 § så, att de förutom de resor som 
är nödvändiga med tanke på arbete och studier även kan företa minst aderton 
sådana månatliga enkelresor som hör till det dagliga livet. 


