Ansö
ökan om stöd
s
enlig
gt LSS fö
ör dig
över 18 år me
ed funktio
onsnedsä
ättning

Den här bla
anketten kan
n du använda
a om du har e
en funktionsnedsättning och
o behöverr stöd i din va
ardag.


Bla
anketten kan
n du fylla i, se
edan skriva u
ut och skicka
a till oss. Adre
essen finns läängst bak i
an
nsökan.



Om
m du tycker blanketten
b
ärr svår att fylla
a i så skriv i rutan
r
”mina uppgifter”
u
ochh i rutan
”un
nderskrift av mig som ans
söker”, så rin
nger vi upp dig när vi motttagit ansökaan och ställerr
frå
ågorna muntligt.



Vill du ha hjälp
p med att ans
söka, ring 09 10-73 50 00.. Vi hjälper dig gärna.

Mina
M
uppg
gifter
Här skriver du dittt namn

Här skriver du ditt personnum
mmer

_
Här skriver du din
n adress

Här skriver du ditt telefonnum
mmer

Här skriver du din
n postadress

Här skriver du ditt mobilnumm
mer

Här skriver du din
n e-postadress

Här kan du kryssa för hur vi lätta
ast kan nå dig

Ringa
a

Sms:aa

E-pos
sta

Uppgifter
U
om ansökan
Ansökan
A
är gjjord av:
Ja
ag har fått hjälp med anssökan av:

Mig självv

God ma
an

Förvaltare

Namn

Fulllmaktsinneha
avare

Te
elefon dagtid

Jag skickkar med en fu
ullmakt som visar
v
att anna
an person än
n god man/fö
örvaltare ska föra min tala
an.

Uppgifter
U
om god man,
m
förv
valtare
Namn

Telefon

Ad
dress

Mobil

Po
ostadress

E-po
ostadress

Om
O min fu
unktionsn
nedsättning
Här kan du skriva
a om din funktionsnedsättning, diagnos eller sju
ukdom
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Ansökan om stöd enligt LSS för dig
över 18 år med funktionsnedsättning
Jag ansöker om insatsen
Kryssa i rutorna vad du söker. Läs om LSS insatser på www.skelleftea.se/funktionsnedsattning

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Klicka här för en kort beskrivning av de olika LSS-insatserna

Personlig assistent, 9 § 2
Ledsagarservice, 9 § 3
Kontaktperson, 9 § 4
Avlösarservice i hemmet, 9 § 5
Korttidsvistelse utanför hemmet, 9 § 6
Bostad med särskild service för vuxna, gruppbostad, 9 § 9
Bostad med särskild service för vuxna, servicebostad, 9 § 9
Daglig verksamhet, 9 § 10
Jag har redan en LSS-insats och vill söka om en individuell plan
Individuell plan, 10 §

Jag behöver stöd med
Här kan du skriva om vad du behöver stöd med
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Ansö
ökan om stöd
s
enlig
gt LSS fö
ör dig
över 18 år me
ed funktio
onsnedsä
ättning

Intyg oc
ch utlåtan
nden som
m beskrive
er min fun
nktionsne
edsättnin
ng
För att vi skka förstå ditt behov så ka
an vi behöva intyg och utllåtanden som
m beskriver ddin funktions-nedsättning
g. Om du red
dan har intyg
g och utlåtand
den så skicka med dem. Kryssa och sskriv i rutorna
a.
Uppgifter o
om min
funktionsne
edsättning fin
nns hos

Skkriv namnet på
p eventuell kontaktperso
k
on

Skickas
med

Försä
äkringskassa
an
Sjukvvården
Annan
n m yndighet//person

Jag sam
mtycker tiill att kom
mmunen ffår hämta
a intyg och utlåtan
nden
För att görra en utredniing så kan vi behöva kon takta andra och
o ställa frå
ågor om din fu
funktionsnedsättning
och ditt be
ehov. För att kunna göra det
d behöver vi din tillåtels
se, det vill sä
äga ditt samty
tycke.
Kryssa i ru
utorna om du
u tillåter detta
a.

Jag ger miitt samtycke till att ni konttaktar:
Försä
äkringskass
san för att hä
ämta in uppg ifter (exempelvis intyg oc
ch utlåtande)).
Sjukv
vården för attt hämta in uppgifter (exe
empelvis intyg och utlåtan
nde).
Gymn
nasieskola och
o skolhäls
sovård för attt hämta in up
ppgifter
Anna
an, namn och
h telefon dag
gtid

Undersk
krift av mig som sö
öker ellerr av företrrädare

Ort och datum
m

Underskrift

Na
amnförtydligande

Skicka ans
sökan till

Om du villl ha kontakt via telefon:

Skellefteå kkommun
Socialkonto
oret
Stöd och se
ervice
931 85 Ske
ellefteå

1)
2)

April 2016

Du ringer kundtjän
nst på 0910-73
3 50 00
När du
d hör en insp
pelad röst trycker du 1

Om
O du vill skkicka e-post
kundtjanst@sk
k
kelleftea.se
Hemsida
H
www.skelleftea
w
a.se/funktions
snedsattning

