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SIUNTION KUNTA 

SJUNDEÅ KOMMUN 

 

                                                     Ansökan har anlänt: 
 

Färdtjänst enligt socialvårdslagen kan beviljas äldre personer med låg inkomst, som har stora svårigheter att röra sig och inte kan 
utnyttja kollektivtrafiken utan stora svårigheter. Fyll i även inkomstutredningen på sista sidan. 
 

1 SÖKANDES UPPGIFTER 

Släktnamn och förnamn 

      
Personbeteckning 

      

Gatuadress 

      

Postnummer och -anstalt 

      
Yrke 

      

Telefon (hem, mobiltelefon) 

      
E-postadress 

      

Modersmål 

finska  svenska  teckenspråk   annat, vilket?       
Familjeförhållande 

 Ogift  Samboende   Gift  Registrerat 

 Boskillnad/bor skilt  Frånskild   Änka/änkling        parförhållande 

Andra som bor i samma hushåll 

      

2 FRÅGOR SOM GÄLLER RÖRLIGHET OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 

Er egen åsikt om behovet av färdtjänst 

      

Använder ni hjälpmedel då ni rör på er? 

 Ja  Nej 

Hjälpmedel som ni regelbundet använder då ni rör er utanför hemmet 

 Rullstol   Rollator/gåstol   Kryckor 

 Käpp/käppar  Eldriven rullstol/elmoped   Syreberikare/andningsapparat 

 Annat, vad?       

Har ni någon allergi som bör beaktas i färdtjänsten? 

 Djurallergi   Parfymallergi  Damm-/pollenallergi 

 Någon annan, vilken?       

Får ni andnöd då det är kallt? 

 Ja  Nej 

Om ni av någon orsak måste vänta på transport inomhus eller ute, behöver ni absolut få sitta eller andra arrangemang? 

 Jag behöver en lämplig sittplats  Måste i detta fall avhämtas inomhus 

 För väntetid under 10 minuter behövs inga specialarrangemang 

 Jag behöver andra arrangemang, hurdana?       
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Bor ni ensam? 

 Ja  Nej 

Behöver ni hjälp hemma med de dagliga funktionerna? 

 Ja  Nej 

Vem hjälper?       

Behöver ni hjälp i butiken, banken eller med att sköta andra ärenden utanför hemmet? 

 Ja  Nej 

Vem hjälper?       

Hur rör ni er inne i bostaden? 

      

Bostadsform 

 Egnahemshus  Radhus   Höghus, vilken våning? _______ 

Finns det hiss i huset?  Ja  Nej 

Hur klarar ni er i trappor? 

      

Hur rör ni er utomhus? 

      

Vilket trafikmedel använder ni för närvarande då ni uträttar ärenden och under fritidsresor? 

 Kollektivtrafikmedel (buss, tåg o.dyl.)  Taxi   Invataxi  

 Egen bil   Släktings/bekants bil  

Hur ofta använder ni kollektivtrafik? 
_______ gånger i veckan. _______ gånger i månaden. _______ gånger i året. 

 Jag kan inte använda kollektivtrafik, varför inte?       

 

 

Behöver ni hjälp t.ex. för att stiga i eller ur bilen? 

 Nej  Ja, hurdan hjälp?       

 

Har ni ledsagare? 

 Aldrig   Alltid 

 Ibland, när? ___________________________________________________________________ 

Vem är i allmänhet er ledsagare?       

Finns det bil i familjen/hushållet? 

 Ja   Nej 

Ifall det finns bil i familjen/hushållet; kan bilen användas till sökandes resor? 

 Ja  Nej 
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3 TILLÄGGSUPPGIFTER 

 

4 SAMTYCKE 

Min ansökan bedöms i en multiprofessionell arbetsgrupp med tjänsteinnehavare från social- och hälsovården. 

Anställda som behandlar min ansökan kan av andra myndigheter begära sådana tilläggsuppgifter om mig, som är nödvändiga för 
behandlingen av ansökan. 

 Jag samtycker   Jag samtycker inte 

5 UNDERSKRIFT 

Datum  

      

Den sökandes underskrift och namnförtydligande 
      

6 PERSON SOM BISTÅTT VID IFYLLANDE AV ANSÖKAN 

Namn 

      

Tjänsteställning eller släktskap 

      

Telefon 

      

 
 
 
 
 
Blanketten returneras till: 
 
Sjundeå kommun 
Grundtrygghetsavdelningen/Färdtjänst 
Parkstigen 1 
02580 Sjundeå 
 
Blanketten kan även lämnas till kommunhusets kansli. 
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INKOMSTUTREDNING 
Färdtjänst enligt socialvårdslagen är en inkomstrelaterad förmån och därför ber vi er lämna en utredning över era inkomster. 
Inkomsterna anges i bruttobelopp. d.v.s. före förskottsinnehållning. 
 

UPPGIFTER OM SÖKANDEN  

Släktnamn och förnamn 

      

Personbeteckning 

      

Gatuadress 

      

Postnummer och -anstalt 

      

Yrke 

      

Telefon (hem, mobiltelefon) 

      
E-postadress 

      

UPPGIFTER OM MAKA/MAKE ELLER SAMBO 

Släktnamn och förnamn 

      

Personbeteckning 

      

Gatuadress (om adressen är annan än sökandens) 

      

Postnummer och -anstalt 

      

Yrke 

      

Telefon (hem, mobiltelefon) 

      
E-postadress 

      

INKOMSTER 

 Sökandens bruttoinkomster, 

euro i månaden 

Maka/makes/sambos brutto-
inkomster, euro i månaden 

Folkpension             

Arbetspension, betalare:             

Arbetspension, betalare:             

Familjepension             

Annan pension             

Fronttillägg             

Extra fronttillägg             

Hyresinkomster             

Ränte- och dividendinkomster             

Övriga inkomster             

Ersättning enligt militärskadelagen             

Militärskadans menprocent (%)             

Fronttecken             

INKOMSTER SAMMANLAGT             

 
UNDERSKRIFT 
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och accepterar att de kontrolleras av andra myndigheter. 
Datum Underskrift och namnförtydligande 
 

      ___________________________________________       
 


