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Ansökan sänds till: 

Gagnefs kommun 

Biståndshandläggarenheten 

785 80 Gagnef 

Ansökan om insatser enligt LSS 
 

Sökande 
Namn Personnummer 

Adress Telefonnummer bostad (även riktnummer) 

Postnummer Ort Telefonnummer arbete (även riktnummer) 

E-postadress Mobiltelefonnummer 

 Behov av tolk  Ja  Nej Om ja vilket språk: 

 

Person som varit behjälplig vid ansökan 
Namn Telefonnummer 

Adress Mobiltelefonnummer 

Postnummer Ort E-postadress 

Relation till 
sökande 

God man Förvaltare Ombud Närstående  

 

Samtycke 
Jag samtycker till att biståndshandläggare får kontakta och inhämta muntliga och skriftliga 
uppgifter/underlag från följande myndigheter/verksamheter/personer om så behövs under 
utredningstiden: 

 Vuxenpsykiatri/Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  Försäkringskassan 

 Geriatrik- och rehabiliteringsmedicin (Rehab)  Socialtjänsten 

 Habilitering  Arbetsförmedling 

 Skola/förskola  Vårdcentral 

 Annan myndighet/verksamhet:  

 Följande personer (exempelvis anhörig):  

http://www.gagnef.se/
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Jag ansöker om 
 § 9.2 Personlig assistans 
 § 9.3 Ledsagarservice 
 § 9.4 Kontaktperson 
 § 9.5 Avlösarservice i hemmet 
 § 9.6 Korttidsvistelse utanför hemmet 
 § 9.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
 § 9.8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdom 
 § 9.9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad 
 § 9.10 Daglig verksamhet 
 Förhandsbesked. Inflyttning till Gagnefs kommun, datum: 

 

Beskriv din hälsosituation/funktionsnedsättning (inklusive eventuella diagnoser) 
 

 

Beskriv ditt behov av stöd och hjälp 
 

 

Underskrift av sökande/vårdnadshavare*/legal företrädare** 
Underskrift sökande/vårdnadshavare Ort och datum 

Underskrift sökande/vårdnadshavare Ort och datum 

I förekommande fall: Underskrift förvaltare/god man Ort och datum 

*) Vid gemensam vårdnad av barn under 18 år ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. 
**) Om ansökan görs av god man/förvaltare ska registerutdrag om ställföreträdarskap bifogas. 
 

Bilagor som eventuellt bifogas 

 Läkarintyg  Kopia på förordnande som god man/förvaltare 

 Kopia på fullmakt för ombud  Annan bilaga: 

 

Behandling av personuppgifter 

De uppgifter som du lämnar till Gagnefs kommun behandlas av oss för handläggning, administration och uppföljning 

av ditt ärende. Behandlingen utförs i våra verksamhetssystem. Personuppgifter hanteras enligt reglerna i dataskydds-

förordningen. Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbsida 

www.gagnef.se/personuppgifter  
 

http://www.gagnef.se/
http://www.gagnef.se/personuppgifter
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