11.3.2019

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNAD AV ANSÖKNINGSBLANKETT

1. Den som ansöker om dispens är alltid en kommun eller en samkommun.
2. Ansvarspersonens namn och kontaktuppgifter.
3. Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Till kontaktpersonen kan skickas olika
förfrågningar och begäran om tilläggsutredningar om byggnadsinvesteringen.
4. Målet för byggnadsinvesteringen kan gälla socialvården eller hälso- och sjukvården eller
båda.
5. I ansökan uppges användningsändamålet för byggnadsinvesteringen (vilka funktioner
byggnaden kommer att innehålla).
6. Investeringen kan gälla en byggnad som kommer att gå i kommunens eller samkommunens
ägo och vars totala kostnader exklusive mervärdesskatt överstiger fem miljoner euro eller
sådan byggnadsinvestering som görs med stöd av hyresavtal eller något annat avtal om
nyttjanderätt och vars totala kostnader exklusive mervärdesskatt överstiger fem miljoner
euro. Om det är fråga om en investering som görs med stöd av hyresavtal eller något annat
avtal om nyttjanderätt, ska till ansökan fogas en redogörelse för huruvida fastigheten
övergår i kommunens eller samkommunens ägo under avtalstiden eller efter att avtalstiden
löpt ut.
7. En kortfattad beskrivning av byggnadsinvesteringen.
8. Redogörelse för hur den planerade byggnadsinvesteringen tryggar tillgången till tjänsterna i
regionen och även i ett större område. Omfattar projektet förnyelse av
verksamhetsmodellerna, centralisering och integration av tjänster? Vad innebär
investeringen för servicen i regionen? Har man i byggnadsprojektets omfattning tagit i
beaktande framtida elektroniska social- och hälsovårdstjänster, social- och
hälsovårdstjänster inom öppenvården och social- och hälsovårdstjänster som ges i hemmet?
9. Redogörelse för varför det är nödvändigt och brådskande att genomföra investeringen före
den 1 januari 2022. En motivering kan till exempel vara vilka konsekvenser en
senareläggning av byggnadsinvesteringen har för tillgången till tjänster och/eller servicen i
regionen.
10. Övriga redogörelser. Exempelvis en redogörelse för projektets ekonomiska konsekvenser är
nödvändig.
11. Bilagor som fogas till ansökan beroende på projektskedet. Med kostnadskalkyl avses en
värdering av byggnadsdelar eller motsvarande. Av sökanden behövs också uppgifter om
huruvida projektet har garanterats finansiering för hela byggtiden.

