KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD

SPECIALMOTIONSKORT
Idrottsnämnden beslutade vid sitt möte 12.11.2019 fortsätta bevilja ett s.k.
specialmotionskort för år 2020-2022. Kortet är avsett för handikappade
och långtidssjuka karlebybor. Målet är att aktivera dem till motions- och
idrottsverksamhet på eget initiativ. Idrottsnämnden förbehåller sig rätten till
ändringar i grunder för beviljande av kortet.
Grunderna som har fastställts för beviljande av kortet framgår av bilagan
som medföljer. Kortet kan beviljas utifrån en kod, som antecknats på FPAkortet om rätt till specialersättning för läkemedel, och medicinska
utlåtanden. Grunderna för beviljandet av kortet gäller tillsvidare och ses
över regelbundet. Vissa klienter har rätt att få ett kort för en personlig
hjälpare. Klienten har då rätt att utan kostnad ha en vuxen, personlig
hjälpare som följeslagare i simhallen.
Med specialmotionskortet kan du lösa ut årskort till Badcentret VesiVeijari
till priset av 75 euro (vuxna) och 35 euro (barn under 16 år).
Specialmotionskortet berättigar till rabatt även på konditionssalsbiljetter:
Karleby Idrottsgård 2 e/gång, Medirex 5,40 e/gång (10x/45 e),
Kuntokeskus Rok 6 e/gång, Kuntokeskus Actilife 6 e/gång, Kelviå
fritidshuset och Lochteå Maininki 2 e/gång (35 e för ½ år eller 70 e/år).
Att fylla i blanketten
Den som ansöker om kortet bör fylla i en blankett. Det är viktigt att alla
punkter på blanketten fylls i noggrant. Skriv koden som antecknats på
baksidan av FPA-kortet om rätt till specialersättning för läkemedel eller
bifoga en kopia av ett läkarintyg till ansökan.
Ta med kritererierna för beviljandet av specialmotionskortet till läkaren då
ni begär utlåtande.
Att lämna in ansökan
Ansökan kan lämnas in på idrottsbyrån, vid stadshusets kundbetjäning,
på badcentret VesiVeijari . Om Ni ansöker om specialmotionskortet på
grund av koden på FPA-kortet bör Ni på samma gång som ansökan
inlämnas också uppvisa Ert FPA-kort. Till ansökan bifogas ett passfoto.
Handläggning av ansökan
Ansökningarna handläggs vid idrottsbyrån. Den som beviljats
specialmotionskortet får det hemskickat per post. Vi returnerar även alla
bilagor
Närmare uppgifter
Idrottstjänster / specialidrottsinstruktör Riitta Brännkärr, tfn, 040 4882 826
riitta.brannkarr@kokkola.fi
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GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV SPECIALMOTIONSKORT

Koder som antecknats på FPA-kortet
Astma, kod 203
Diabetes, kod 103
Muskelsjukdom kod 108
Psykiatrisk sjukdom, kod 112
Multipel skleros (MS), kod 109 eller 303
Parkinsons sjukdom, kod 110
Reumatism, kod 202
Kranskärlssjukdom, kod 206
Hjärtsvikt, kod 201
Epilepsi, kod 111
Medicinska utlåtanden
CP-skador (diagnos G80), FPA:s beslut om vårdbidrag eller
medicinsk utredning
Progressiva sjukdomar i centrala nervsystemet
(diagnoserna G10-G13), medicinsk utredning
Utlåtande om utvecklingstörning, omsorg om utvecklingsstörda,
FPA:s beslut om vårdbidrag, medicinsk utredning
Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen),medicinsk utredning
Muskelsjukdom (diagnos G70-G73), medicinsk utredning
Psykiatrisk sjukdom (diagnos F32.2), medicinsk utredning
Multipel skleros MS (diagnos G35), medicinsk utredning
Bröstcancer, medicinsk utredning, högst 3 år gammalt läkarintyg
Stroke- och afasipatienter - bestående funktionshinder,
medicinsk utredning
Sjuklig övervikt BMI>40, lapset >35 (utlåtande av hälsovårdare)
Handikapp hos barn under 16 år, medicinsk utredning (t.ex. adhd,
autism, epilepsi, hjärtsjukdom, cancer, astma,diabetes, reumatism)
Invaliditet, invaliditetsgrad minst 55 % eller invaliditetsklass 11,
medicinsk utredning
Övriga grunder
Parkeringstillstånd för handikappade
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Erityisliikuntakortti
Specialmotionskort

HAKEMUS
ANSÖKAN
Kortin uusiminen/
Förnyande av

Etu- ja sukunimi /Släkt och förnamn:
Osoite / Adress:
Puhelinnumero / Telefon:
Sähköposti / E-post:
Syntymäaika /Födelsetid:
Vamman tai sairauden laatu / Handikappets eller sjukdomens art:

Avustajan mukanaolo välttämätön (näkö-, CP- tai kehitysvamma)

Kyllä / Ja

Behöver pesonlig hjälpare (syn-,CP- eller utvecklingsstörd)

Ei / Nej

Kelakortin tunnus / Kod på FPA-kortet

Tarkastettu / kontrollerad

Hakemuksen jättämällä hakija suostuu hakemuksessa sekä liitteissä olevien tietojen tallentamiseen kortin
myöntämiseen tarvittavassa käsittelyssä sekä anonyymiin tilastointiin. Tietosuojaseloste on luettavissa
internetsivuilla https://www.kokkola.fi/asiointi_ja_yhteystiedot/tietosuoja/fi_FI/tietosuoja/ ja sivistyskeskuksessa.
Genom att göra ansökan ger den sökande sitt medgivande till att uppgifterna i ansökan och bilagorna används och
lagras för behandling och beviljande av kortet samt för anonym statistik. Dataskyddsbeskrivningen kan läsas på
internet https://www.kokkola.fi/asiointi_ja_yhteystiedot/tietosuoja/sv_SE/ och vid stadens bildningscentral.

Paikka ja aika / Ort och datum
Hakijan allekirjoitus /Den sökandes underskrift

Palautus osoitteella / Returneras till:
Kokkolan kaupunki
Sivistyskeskus / liikuntapalvelut
PL 43
67101 Kokkola

Karleby Stad
Bildningsväsendet/idrottstjänster
PB 43
67101 Karleby

