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Ansökan om insatser enligt Lag om stöd och service tillvissa 
funktionshindrade, LSS 

• Handläggningstiden påverkas om din ansökan ej är komplett med efterfrågade underlag
• Om ansökan gäller minderårig och föräldrarna har gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under. Om

en förälder har enskild vårdnad ska underlag som styrker det bifogas ansökan.
• Ungdomar över 15 år ska samtycka till insatsen som söks.
• Är du över 18 år ansöker du själv om insatser eller med legal ställföreträdare. Bifoga förordnande/fullmakt av

ställföreträdare.
• Är du beviljad eller beviljas LSS-insatser kan du begära individuell plan IP enligt LSS.

Förnamn Personnummer 

Efternamn Epost 

Adress Mobil 

Postnummer Ort Telefon 

Behov av tolk, om ja vilket språk eller typ av kommunikationsstöd 
Ja Nej Språk/kommunikationsstöd: 

Jag som bor i Gislaveds kommun ansöker om 
9 § 2 Personlig assistent Antal timmar/vecka 

9 § 2 Personlig assistent/ekonomiska medel till 
till assistans 

Antal timmar/vecka 

9 § 3 Ledsagarservice Antal timmar/vecka 

9 § 4 Kontaktperson Antal timmar/vecka 

9 § 5 Avlösarservice i hemmet Antal timmar/vecka 

9 § 6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Antal dygn/månad 

9 § 7 Korttidstillsyn för barn över 12 år, i anslutning till skoldagen och lov 

9 § 8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom 

9 § 9 Bostad med särskild service för vuxna 

9 § 10 Daglig verksamhet 

Jag som bor i annan kommun ansöker om 
Förhandsbesked enligt 16§ 

Jag bifogar 
Läkarintyg Psykologutlåtande Intyg från arbetsterapeut Fullmakt i original 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
Gislaveds kommun Stationsallén 5A 0371-81000 bistand.stodenhet@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 

mailto:bistand.stodenhet@gislaved.se


212000-0514 gislaved.se Gislaved 332 80 Gislaved 

Funktionsnedsättning/diagnos 

Härmed samtycker jag till att uppgifter som krävs för bedömning av detta ärende inhämtas från: 
Sjukvården Försäkringskassan 

Socialtjänsten/IFO Barnomsorg/skola 

Anhörig 

Önskar närstående delta på hembesöket/mötet Behjälplig med ansökan, enligt nedan 

Namn Telefon 

Datum Ort 

Underskrift, den enskilde Namnförtydligande 

God man Förvaltare Vårdnadshavare Vårdnadshavare Ombud via fullmakt 

Datum Ort 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Telefon Telefon 

E-post E-post

Den sökande/ställföreträdare godkänner att utredning får göras 

Skicka ansökan till 
Gislaveds kommun, Enheten för bistånd-funktionshinder 332 80 Gislaved 

Hur hanteras dina personuppgifter? 
Varje gång du är i kontakt med socialtjänsten och vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att kunna hantera ditt 
ärende och för att vård och omsorgen ska bli bra, trygg och säker. Uppgifterna får bara användas av dem som har behörighet till det. Du 
kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.gislaved.se/gdpr 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST /WEBB ORGANISATIONSR GIRO 
Gislaveds kommun Stationsallén 5A 0371-810 00 bistand.stodenhet@gislaved.se Bankgiro 426-7225 

Arbetsförmedlingen

Ja Nej

http://www.gislaved.se/gdpr
mailto:todenhet@gislaved.se
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