
ANSÖKAN OM INSATSER 
Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrande - LSS

PersonnummerFör- och efternamn

Telefonnummer

Ansökan avser insats/insatser enligt 9 § LSS

Adress Postnummer Postort

Mobilnummer E-postadress

För- och efternamn Adress Telefonnummer

Vårdnadshavare God man Förvaltare Annan

Ledsagarservice

Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt 
stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.

Biträde av kontaktperson

Avlösarservice i hemmet

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service 
för barn eller ungdom som behöver bo utanför 
föräldrahemmet.

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

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

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Företrädare

Sökande

Eventuell önskad omfattning av insats

Beskrivning

Inkom

Funktionsnedsättning (diagnos och beskrivning)

Anledning till ansökan

Sociala omsorgsförvaltningen 
Myndighetsutövning LSS 
501 80 Borås
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Egen förmåga Behov av hjälp med

Läkarintyg Psykologutlåtande Övriga bilagor

Bifogande handlingar

Medgivande och underskrift

 Ja  Nej

Jag/vi godkänner att information kan inhämtas under utredningen från Försäkringskassan, region/ 
landsting, annan rådgivare, kommun, skola eller någon annan som har uppgifter om min eller mitt barns 
funktionsnedsättning.

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift - Sökandes/företrädares/vårdnadshavare 1

Jag önskar insatser utförda av finsktalande personal

Ja 

Nej

Behov av tolk

Behjälplig vid upprättande av ansökan

Önskas tolk vid kontakt med kommunens tjänsteman

Ange språk

Anknytning till sökandeNamnteckning

Namförtydligande E-postadress

Telefonnummer/mobilnummer

Underskrift - Vårdnadshavare 2
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ANSÖKAN OM INSATSER
Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrande - LSS
Ansökan avser insats/insatser enligt 9 § LSS
Ledsagarservice
Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt
stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.
Biträde av kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
Boende i familjehem eller bostad med särskild service
för barn eller ungdom som behöver bo utanför
föräldrahemmet.
Bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskilt anpassad bostad för vuxna.
Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Företrädare
Sökande
Eventuell önskad omfattning av insats
Beskrivning
Inkom
Sociala omsorgsförvaltningen
Myndighetsutövning LSS
501 80 Borås
1 (2)
Borås Stad:  Ansökan om insatser LSS  20170310  LA
Bifogande handlingar
Medgivande och underskrift
Jag/vi godkänner att information kan inhämtas under utredningen från Försäkringskassan, region/
landsting, annan rådgivare, kommun, skola eller någon annan som har uppgifter om min eller mitt barns
funktionsnedsättning.
Behov av tolk
Behjälplig vid upprättande av ansökan
Önskas tolk vid kontakt med kommunens tjänsteman
2 (2)
Borås Stad:  Ansökan om insatser LSS  20170310  LA
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