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OMÄNDRINGSARBETE I BOSTAD ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN fr. 1.1.2014
Rätten till omändringsarbete i bostaden
Omändringsarbete i bostaden enligt socialvårdslagen kan göras då det är nödvändigt att förbättra
och utrusta bostaden för att kunna klara sig hemma och för att undvika långvarig, dygnet runt
vård. Omändringsarbete i den egna bostaden beviljas inte om den sökande är i kö till ett
serviceboende.
Understöd riktas till nödvändiga, mindre utrustnings-, reparations-, och ändringsarbeten i de
äldres bostäder (arbeten som t.ex. borttagning av trösklar eller montering av stödhandtag,
ramper) d.v.s. inga egentliga grundreparationer.
Understöd till små omändringsarbeten i bostäder kan enligt prövning beviljas inom ramen för
anslag till äldre personer inom social- och hälsovårdsverkets samarbetsområde och som bor
permanent i sin bostad och är över 65 år.
Understöd ges till en person som får vårdbidrag från Folkpensionsanstalten och som har svårt att
röra sig eller annars klara sig i bostaden på grund av sjukdom eller ålder.
Den primära målsättningen är att även de äldre själv sköter om att reparera och rusta upp sina
bostäder för att motsvara sina egna behov och funktionsförmåga.
Hjälpmedel som t.ex. förhöjningar till sängar och WC finns att lånas från Hjälpmedelsutlåningen
Malmska
tfn (06) 786 1360
telefon tid kl. 8-9, 12-13.30
Nykarleby
tfn (06) 786 2759
telefon tid kl. 8-9
Vid bedömning av omändringsarbete beaktas personens inkomst och övrig förmögenhet
Inkomstgränser för ändringsarbete:
- bruttoinkomst för en persons hushåll ,
max 1355 euro/månad
- bruttoinkomst för två personers hushåll, max 2260 euro/ månad
- bruttoinkomst för tre personers hushåll, max 3020 euro/månad
Som inkomst räknas inte bostadsstöd eller vårdarvode som baserar sig på avtal om närstående
vård.
En ensam kan ha besparingar max 6000 euro, två personers hushåll max 10 000 euro och tre
personers hushåll max 13 000 euro, vilka inte beaktas vid förmögenhetsprövning.
Ersättningen för ändringsarbete i bostaden är högst 1000 euro (utan moms)/ bostad
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Ansökningsförfarande
Blanketten finns på SeniorCenter och social- och hälsovårdsverkets hemsida
www.sochv.jakobstad.fi
Ansökan om omändringsarbete i bostad inlämnas till seniorhandledare vid SeniorCenter
Bilagor: Utlåtande av sakkunniga inom social- och hälsovården eller annan sakkunnig, samt intyg
över hela hushållets bruttoinkomster och besparingar
Understöd till ändringsarbeten i bostaden enligt socialvårdslagen är sekundärt i förhållande till
understöd beviljad av ARA och Statskontoret.
ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boende) beviljar årligen understöd för
reparationer av åldringars och handikappades bostäder. Understödet ansöks hos hemkommunen
och den sökandes inkomster och förmögenhet påverkar beviljandet av understöd. Frontveteraner
och deras änkor kan i undantagsfall få veterantillägg. Understöd som kan sökas meddelas i början
av året t.ex. i lokaltidningen.
Närmare uppgifter om ARA får man av reparationsrådgivaren hos Centralförbundet för de gamlas
Hh
väl och av kommunernas byggnadsinspektörer:
Jakobstad bitr. Byggnadsinspektör Micael Nylund
Tfn (06) 786 3268 eller 044 785 1268
Larsmo byggnadsinspektör Mats Kackur
Tfn (06) 785 7221 eller 044 787 7221
Nykarleby biträdande byggnadsinspektör Olav Sundkvist
Tfn (06) 785 6214 eller 044 721 9019
Pedersöre biträdande byggnadsinspektör Max Sågfors
Tfn (06) 785 0151 eller 050 5625 703
Krigsinvalider och deras maka/make, änka/änkling eller annan anhörig kan söka ersättning hos
statskontoret för ändringsarbete i bostaden med stöd av lagen om skada, ådragande i militärtjänst.
Ersättningen påverkas inte av den sökandes inkomster eller förmögenhet.
Tilläggsuppgifter ges av Statskontoret eller distriktsbyrån för Krigsinvalidernas Brödraförbund

Mera information ger seniorhandledare vid SeniorCenter tfn (06) 786 3549 eller 044 785 1549

