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GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV ANSLAGSBUNDNA TJÄNSTER OCH STÖDÅTGÄRDER 
INOM HANDIKAPPSERVICE 
 
SOHÄN 01.10.2015 § 122 Beredning: servicechef Leila Eklöv, tfn 040 736 8850 

eller leila.eklov@porvoo.fi. 
 
  Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå har 19.12.2013 § 167 beslu-

tat om grunderna för beviljande av anslagsbundna tjänster och stö-

dåtgärder enligt handikappservicelagen och inom stadens handi-

kappservice från 1.1.2014. Beviljningsgrunderna gäller tjänster och 

stödåtgärder som avses i handikappservicelagen samt stödformer 

som avses i socialvårdslagen (27 d och e §), dvs. arbetsverksamhet 

för personer med nedsatt funktionsförmåga, ordnande av ledigheter 

för närståendevårdare under 65 år samt stödpersonsverksamhet.  

 

  I Borgå har regionalt samarbete bedrivits för ett beslut om gemen-

samma grunder för beviljandet av tjänster. Meningen är att Askola, 

Lappträsk, Lovisa och Borgå ska förbinda sig till sådana regionala 

principer. De beredda gemensamma grunderna för beviljande av 

tjänster bidrar till att öka jämlikheten mellan klienter och att minska 

ojämlikheten mellan olika områden i regionen samt att bättre beakta 

kommunernas försvagade ekonomiska utveckling. Därför ska beslu-

tet om beviljningsgrunder uppdateras och förnyas. 

 

  Beredningen har skett i samarbete mellan handikappservicen i Asko-

la, Lovisa och Borgå samt med representanter för Sosiaalialan osaa-

miskeskus Verso.  I beredningsarbetet har de medverkande bl.a. 

beaktat de beslut om anslag som grundtrygghets- eller social- och 

hälsovårdsnämnderna i Kuuma-kommunerna, Vanda, Kyrkslätt, 

Borgå och Lovisa tidigare har fattat samt prejudikat som ger riktlinjer 

för rättspraxis i landet. I beredningen har ingått konsultationer med 

regionens socialombudsman och Borgå stads jurist. Utlåtanden om 

de utarbetade beviljningsgrunderna har begärts av handikappråden i 

Askola, Lovisa och Borgå. Handikapprådens förslag till kompletterin-

gar eller ändringar har beaktats. För Askolas del har beviljningsgrun-

derna godkänts vid grundtrygghetsnämndens Askola möte 

16.6.2015. Grundtrygghetsnämnden i Lovisa behandlar beviljnings-

grunderna i september 2015. 

 

  Anslagsbundna service- och stödformer som ordnas med stöd av 

handikappservicelagen är: 

 rehabiliteringshandledning och anpassningsträning 

 redskap, maskiner och anordningar som behövs i dagliga sysslor 

 extra kostnader för kläder och specialkost, samt 
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 övriga nödvändiga tjänster och stödåtgärder som krävs för att följa 

lagens syfte. 

  År 2015 har sammanlagt 73 100 euro budgeterats i Borgå för ans-

lagsbundna tjänster och stödåtgärder som avses i handkappservice-

lagen. Huvuddelen av anslaget används till kommunikationsunder-

visning som en form av anpassningsträning. 

  

  Handikappservicen har även anslag för följande ändamål: 

 stödpersoner för barn och unga med funktionshinder (20 100 eu-

ro) 

 arbetsverksamhet för personer med nedsatt funktionsförmåga 

(230 800 euro) som beviljas med stöd av socialvårdslagen (27 d 

och e §) 

 stöd för närståendevård till personer under 65 år (700 900 euro) 

och   

 avlösare för närståendevårdare (5100 euro) 

 

  Bilagor: 

  Anvisningar för anslagsbundna stödåtgärder och tjänster som avses 

i handikappservicelagen 

  Handikapprådets utlåtande 27.2.2015 

 

  Shd: 

  Social- och hälsovårdsnämnden beslutar godkänna bilagan ”Anvis-

ningar för anslagsbundna stödåtgärder och tjänster som avses i han-

dikappservicelagen”, där beviljningsgrunderna från och med 

1.11.2015 tillämpas med beaktande av klientens och dennes familjs 

helhetssituation. Anslag för dessa ändamål reserveras i enlighet 

med det som sägs i anvisningarna. 

 

  Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att anslag för handikapp-

service i Borgå även riktas till  

 stödpersoner för barn och unga med funktionshinder  

 arbetsverksamhet för personer med nedsatt funktionsförmåga 

med stöd av socialvårdslagen  

 stöd för närståendevård till personer under 65 år och  

 avlösare för närståendevårdare 

 

  Stödpersonsverksamhet riktas speciellt till unga personer med funk-

tionshinder som bor hemma, för att de ska kunna utveckla sina färdi-

gheter för livshantering, få stöd för ett självständigt liv och delta i oli-

ka aktiviteter utanför hemmet.  Verksamheten kan också stöda den 

funktionshindrade unga personens familj, men stöd till den funk-

tionshindrade unga själv ska ligga i fokus. Verksamheten ska vara 

planmässig, målinriktad och ändamålsenlig, med tanke på den funk-
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tionshindrade personens servicebehov som helhet. Stödpersons-

verksamhet ordnas för cirka 20 unga personer. 

 

  Med stöd av socialvårdslagen (27 d och e §) kan arbetsverksamhet 

för personer med nedsatt funktionsförmåga ordnas på basis av det 

individuella servicebehovet, i regel 2-3 dagar/vecka. 

 

  Stöd för närståendevård beviljas för personer under 65 år enligt bes-

tämmelserna i lagen och tillämpningsanvisningarna. Avlösarservice 

under närståendevårdarens ledighet ordnas för de 

närståendevårdsklienter som har rätt till närståendevårdarens 

lagstadgade ledigheter. 

 

 Beslut: 
  Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt godkänna 

bilagan ”Anvisningar för anslagsbundna stödåtgärder och tjänster 

som avses i handikappservicelagen”, där beviljningsgrunderna från 

och med 1.11.2015 tillämpas med beaktande av klientens och 

dennes familjs helhetssituation. Anslag för dessa ändamål 

reserveras i enlighet med det som sägs i anvisningarna. 

 

  Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att anslag för 

handikappservice i Borgå även riktas till  

 stödpersoner för barn och unga med funktionshinder  

 arbetsverksamhet för personer med nedsatt funktionsförmåga 

med stöd av socialvårdslagen  

 stöd för närståendevård till personer under 65 år och  

 avlösare för närståendevårdare 

 

  Stödpersonsverksamhet riktas speciellt till unga personer med funk-

tionshinder som bor hemma, för att de ska kunna utveckla sina färdi-

gheter för livshantering, få stöd för ett självständigt liv och delta i oli-

ka aktiviteter utanför hemmet.  Verksamheten kan också stöda den 

funktionshindrade unga personens familj, men stöd till den funk-

tionshindrade unga själv ska ligga i fokus. Verksamheten ska vara 

planmässig, målinriktad och ändamålsenlig, med tanke på den funk-

tionshindrade personens servicebehov som helhet. Stödpersons-

verksamhet ordnas för cirka 20 unga personer. 

 

  Med stöd av socialvårdslagen (27 d och e §) kan arbetsverksamhet 

för personer med nedsatt funktionsförmåga ordnas på basis av det 

individuella servicebehovet, i regel 2-3 dagar/vecka. 

 

  Stöd för närståendevård beviljas för personer under 65 år enligt bes-

tämmelserna i lagen och tillämpningsanvisningarna. Avlösarservice 

under närståendevårdarens ledighet ordnas för de 
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närståendevårdsklienter som har rätt till närståendevårdarens 

lagstadgade ledigheter. 

 

  
 
 
 Utdragets riktighet bestyrker Borgå 01.10.2015 
 
 


