
 

 

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv. 

Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se 

 
www.kungalv.se 

 
 

Ansökan om insatser enligt LSS 
 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Namn 

 

Personnummer 

Adress 

 

Telefonnummer, inkl. riktnummer 

Ev. god man/förvaltare, ombud eller vårdnadshavare 

 

Adress 

 

Telefonnummer, inkl. riktnummer 

Kopia på förordnade om god man/förvaltare respektive fullmakt bifogas 

Ja  ☐      Nej  ☐ 

 

Jag ansöker om följande insatser enligt LSS 

 

☐ Personlig assistans 

☐ Ledsagarservice 

☐ Biträde av kontaktperson 
☐ Avlösarservice i hemmet 
☐ Korttidsvistelse utanför det egna 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 och ungdomar 
☐ Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
☐ Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar 

      sig 
☐ Jag vet inte vilken insats som är lämplig och vill rådgöra med en socialsekreterare 

 

 

Jag samtycker till att nedanstående aktörer får lämna/ta del av nödvändiga uppgifter om mig 

 
☐ Anhöriga/närstående 
☐ God man/förvaltare 
☐ Skola/barnomsorg 

☐ Sjukvård 
☐ Habiliteringen 
☐ Försäkringskassan 
☐ Arbetsförmedlingen 
 Förtydligande gällande samtycke: 

 

 

   

   

   



 

 

 

Beskriv varför du ansöker om LSS-insatser och vad du behöver hjälp med 

   

   

   

   

   

   

 

 

Om du inte redan gjort det så lämna in läkarintyg som styrker din diagnos/funktionsnedsättning. 

Jag gör ansökan för egen del 

Datum 

 

Underskrift Namnförtydligande 

 

Jag är god man, förvaltare, vårdnadshavare och ansöker för ovanstående person 

Om föräldrar har gemensam vårdnad skall ansökan undertecknas av bägge föräldrarna 

Datum 

 

Underskrift Namnförtydligande 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

 

 

Ansökan sänds till: Kungälvs kommun 

Biståndsenheten/LSS 

Stadshuset 

442 81 Kungälv 

 

 

 

 

 

Nuvarande insatser enligt LSS eller Socialtjänstlagen 

   

   

   

   



 

 

Information till den registrerade enligt GDPR 

Vid myndighetens handläggning kan upplysningar komma att inhämtas från andra så som 

god man, förvaltare, skola/barnomsorg, sjukvård, habiliteringen, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen samt närstående. I många fall krävs ditt samtycke innan vi inhämtar 

uppgifter från andra.    

Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105) regler om 

allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med 

offentlighetsprincipen (var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat 

rätten att ta del av allmänna handlingar), med undantag för de inskränkningar i offentligheten 

som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 

(GDPR).  

Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att kunna inleda en utredning om behov 

av service och omsorgsinsatser. Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den 

personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de 

personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan 

också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga 

grunden för behandlingen är myndighetsutövning enligt Lag (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS). 

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna 

raderas sedan i enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras 

för arkivändamål. Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dock endast som ett 

led i teknisk support och enbart till parter som är bundna av dataskyddsförordningen genom 

avtal. 

Personuppgiftsansvarig är Sociala myndighetsnämnden via e-post kommun@kungalv.se, 

telefonnummer 0303 - 23 80 00. 

Du har rätt till information och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om 

dig. Du kan även begära rättelse, begräsning och radering av dina uppgifter samt göra 

invändningar och i vissa fall begära överflyttning av dina uppgifter (dataportabilitet). Du når 

vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@kungalv.se. Om du har klagomål på 

vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

som är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du når IMY via e-post imy@imy.se.  
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