
Ansökan om insatser enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS

Ansökan sänds till:

Ockelbo kommun  
Socialförvaltningen
LSS-handläggare
816 80 OCKELBO

Telefon:

Den enskilde God man Förvaltare

Vårdnadshavare (för barn/ungdom 0-18 år). OBS! Finns två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökan.

Kryssa för de insatser som begärs enligt 9 § LSS 

1. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för assistans

2. Ledsagarservice

3. Biträde av kontaktperson

4. Avlösarservice i hemmet

5. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

6. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i anslutning till skoldagen eller lov

7. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

8. Bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna

9. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder utan förvärvsarbete och som inte utbildar sig

10. Tillfällig utökad personlig assistans

11. Ovan begärda insatser avser besked enligt LSS §16 (avser att flytta från annan kommun till Ockelbo)

Anledning till ansökan:

Funktionsnedsättning (kort beskrivning):

Namn, sökande: 

Personnummer: 

Adress: 

Postnummer:

Den sökande är:

Ort:



Behov av hjälp (t.ex. förflyttning, personlig hygien):

Praktisk situation (hur fungerar vardagen):

Samtycke: 

Härmed samtycker jag att erforderliga uppgifter för bedömningen av detta ärende får inhämtas från de jag  
kryssat i nedan.

Försäkringskassa Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Habilitering Skola

Behjälplig vid ansökan:

Namnteckning: Namnförtydligande:

Datum: Namnförtydligande:

Datum: Namnförtydligande:

Adress: Telefonnummer:

Postnummer, Ort:

Underskrifter:

Anhöriga:

Namn, närstående:

Anhörig

Förvaltare
God man

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Namn, närstående:

Anhörig

Förvaltare
God man

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Ockelbo kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om detta här: https://www.ockelbo.se/Kontakt/Dataskydd/

Annan:

Namnteckning:

Namnteckning:
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