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Ansökan
A
n om LSS
S för barn
n/ungdom
m

LSS är en la
ag om stöd och
o service till vissa funkttionshindrade
e. Insatser enligt LSS sööks hos socia
alkontoret, Sttöd
och service..


n här ansöka
an kan du fylla i, skriva utt och sedan skriva
s
under.. Skicka den sedan till os
ss. Adressen
Den
finns på sidan 2 i ansökan.



Om du tycker attt ansökan ärr svår att fylla
a i så kan du
u fylla i namn
n och uppgifteer om hur vi kan kontakta
a
agit emot anssökan.
dig. Vi kontaktarr dig när vi ta



m att ansö
öka, ring Ske
ellefteå komm
muns kundtjä
änst, tel. 09100-73 50 00. Vi
V hjälper dig
g
Vill du ha hjälp med
na.
gärn

Uppgifter
U
om barne
et/ungdom
men
Här
H skriver du b
barnets/ungdomens namn

Personnumm
mer

Adress
A
Postnummer
P

Ort

Telefonnumm
mer

E-postadress
E

Datum

Vårdnadshavare
V
e

Personn
nummer

Telefonnumm
mer

Vårdnadshavare
V
e

Personn
nummer

Telefonnumm
mer

God
G man/förvalttare

Telefonnumm
mer

Jag
J samty
ycker till att
a kommu
unen får hä
ämta intyg
g och utlåtanden
För
F att göra e
en utredning kan vi behö
öva intyg och utlåtanden som
s
beskrive
er barnets/unngdomens
funktionsned
f
dsättning och
h behov. För att kunna gö
öra detta beh
höver vi din tiillåtelse, det vill säga ditt samtycke.
Kryssa
K
i rutorna om du tilllåter detta.
Jag
J ger mitt ssamtycke till att ni kontak
ktar:
Sjukvårrden (barn- och
o ungdoms
shabiliteringe
en/barnklinik
ken)
Skolan och skolhälssovården
Barn occh ungdomsp
psykiatrin (BUP)
Försäkrringskassan
v

Underskri
U
ft av mig som
s
söke
er
Den
D sökande
e är:

Personen sjä
älv

Vård
dnadshavare

Underskrift
U

Nam
mnförtydligande

Underskrift
U

Nam
mnförtydligande

Vid
V gemens
sam vårdnad
d krävs unde
erskrift av b
båda vårdna
adshavarna

Godd man/förvalltare
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Jag ansöker om insatsen
Vill du få mer information om LSS och de insatser du kan söka, kan du läsa på
www.skelleftea.se/funktionsnedsattning eller så kan du ringa Skellefteå kommuns kundtjänst, tel. 0910-73 50 00.
Kryssa i vad du söker
Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
Jag behöver stöd men vet inte vilken insats jag ska söka
Jag har redan en LSS-insats och vill söka om en individuell plan, 10 § LSS

Beskrivning av barnets/ungdomens behov
Bifoga gärna underlag som behövs för utredning; läkarintyg (diagnos, psykologutlåtande, pedagogisk utredning (hur barnet
fungerar i skolan)
Funktionsnedsättning (ev. diagnos, svårigheter)

Behov av stöd i vardagen (t ex förflyttningar, personlig hygien)

Varför söker du stöd och hur ofta önskar du stöd

Övriga upplysningar (t ex familjesituation, eventuellt samhällsstöd)

Skicka ansökan till:

Om du vill ha kontakt på telefon:

Om du vill skicka e-post

Skellefteå kommun
Handläggare
Socialkontoret
Stöd och service
931 85 Skellefteå

1) Du ringer kundtjänst på 0910-73 50 00
2) När du hör en inspelad röst trycker du 1,
för socialt stöd och omsorg

kundtjanst@skelleftea.se
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