
 
 Vård- och omsorgsförvaltningen Ansökan om insatser 
  enligt lagen om stöd och service 
   till vissa funktionshindrade (LSS) 

 
 
Information om personuppgiftslagen (PuL): fºr att administrera din ansºkan krªvs registrering i v¬rt 
dataregister. Du har enligt personuppgiftslagen (PuL) rªtt att ta del av de uppgifter som berºr dig 
och finns i v¬rt register och ªven begªra rªttelse av dessa. 
 
Sökande 
Namn 
      

Personnummer 
      

Gatuadress 
      

Telefonnummer 
      

Mobilnummer 
      

Postadress 
      

E-post adress 
      

 
Företrädare	för	den	sökande	

 v¬rdnadshavare        god man        fºrvaltare  
 ombud enligt fullmakt 

 v¬rdnadshavare        god man        fºrvaltare 
 ombud enligt fullmakt 

Namn 
      

Namn 
      

Gatuadress 
      

Gatuadress 
      

Postadress 
      

Postadress 
      

Telefonnummer 
      

Mobilnummer 
      

Telefonnummer 
      

Mobilnummer 
      

E-post adress 
      

E-post adress 
      

 
Funktionsnedsättning (eventuell diagnos och/eller kort beskrivning) 
      
 
 
 
 
 
 
 
Anledning till ansökan och vad jag behöver hjälp och stöd med 
      
 
 
 
 
 
 
Nuvarande insatser 
      
 
 

 



   
De här LSS-insatserna ansöker jag om 
 9 Ä 1 Ansºkan om R¬d och Stºd gºrs hos Region Sk¬ne 

 9 Ä 2 Bitrªde av personlig assistent eller ekonomiskt stºd till s¬dan insats 
  9 Ä 3 Ledsagarservice 
  9 Ä 4 Bitrªde av kontaktperson 
 9 Ä 5 Avlºsarservice i hemmet 
  9 Ä 6 Korttidsvistelse utanfºr det egna hemmet 
  9 Ä 7  Korttidstillsyn fºr skolungdom ºver 12 ¬r 
  9 Ä 8 Boende i familjehem eller i bostad med sªrskild service fºr barn och ungdomar 
  9 Ä 9 Bostad med sªrskild service fºr vuxna eller annan sªrskilt anpassad bostad 
  9 Ä 10 Daglig verksamhet fºr personer i yrkesverksam ¬lder (endast personkrets 1 och 2) 
 Ä 10 Begªran om individuell plan (gªller nªr du beviljats LSS-insats) 
  Ä 16 Fºrhandsbesked (gªller dig som bor i annan kommun och vill flytta till Lunds kommun) 
  Jag har tidigare ansºkt om/beviljats insatser enligt LSS 

 
 Jag vet inte vilken insats som ªr lªmplig och vill r¬dgºra med handlªggare 

 
Jag bifogar  

 Lªkarintyg  Psykologutl¬tande  Intyg fr¬n arbetsterapeut  Annat intyg/utl¬tande 
 
Medgivande 

  JA, jag medger att nºdvªndiga uppgifter fºr att kunna handlªgga denna ansºkan f¬r inhªmtas  
 fr¬n Fºrsªkringskassan, socialtjªnsten, sjukv¬rden eller andra myndigheter *) 

  NEJ, jag vill inte att ni inhªmtar n¬gra uppgifter om mig eller min situation 
 ô) Medgivandet kan ¬terkallas nªr jag s¬ ºnskar 
 
Underskrift 
Jag som gºr denna ansºkan ªr 

 Den sºkande  V¬rdnadshavare  God man  Fºrvaltare Ombud enligt fullmakt  
 
Om ansökan gäller minderårig och föräldrarna har gemensam vårdnad skall båda 
vårdnadshavarna skriva under. 
 
Ort/Datum 
      

Ort/Datum 
      

Underskrift Underskrift

Namnfºrtydligande 
      

Namnfºrtydligande
      

 
För mer information hänvisar jag till  
Titel 
      

Namn
      

Telefonummer 
      

Mobilnummer 
      

E-postadress 
      
 
Ansökan skickas till: Myndighetsfunktionen, Box 41, 221 00 Lund 
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