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METODSTÖD

Intyg för spis- och värmevakt
För att underlätta för intygsskrivare och handläggningen av ansökningar om spisoch värmevakt har en separat blankett tagits fram, se Documenta i Treserva.
Observera att den sökande även måste skicka in en ansökan om
bostadsanpassningsbidrag för att ansökan ska vara komplett.

Så här fyller du i blanketten
Sökande
Personuppgifter avser den intyget
gäller för

Kontaktperson
Fyll i namn på make/maka, annan
anhörig eller god man som ska
kontaktas i ärendet och närvara vid
installation av spis- och värmevakt
Bakgrund
Här fyller du i vilken eller vilka
funktionsnedsättningar den sökande
har som är kopplade till behovet av
spis- och värmevakt. Det måste
finnas en klar koppling mellan
funktionsnedsättningen och
behovet. Eftersom spis- och
värmevakten endast är kopplad till

spisen är det viktigt att ange i vilken
utsträckning den används
Bedömning
Som intygsskrivande är det du som
på ditt tjänsteansvar ska bedöma hur
angeläget det är att den sökta
åtgärden utförs. Ange därför orsaken
till att spisen är en fara och motivera
(ta ställning) varför du styrker eller
inte styrker behovet av
anpassningen. Glöm inte att göra en
riskanalys i bedömningen.
Intygsskrivande
Här fyller du som intygsskrivande i
arbetstitel och kontaktuppgifter. I
och med din underskrift intygar du
lämnade uppgifter på ditt
tjänsteansvar.

Vad är en spisvakt?
Spisvakten har som funktion att stänga av spisen och/eller påkalla
uppmärksamhet från omgivningen vid fara, exempelvis om spisen lämnas
påslagen med en kastrull med mat för länge. Den har både timer och värmevakt
vilket innebär att spisen stängs av efter en viss tid eller vid för hög temperatur.
En spis- och värmevakt kan inte användas för att till exempel skydda
kaffekokaren eller mikrovågsugnen. Till dessa får istället en vanlig timer
användas, vilket räknas som en lös inventarie och därför inte är bidragsberättigat.

