
 
 

Ansökan om insatser enligt LSS 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Ansökan sänds till: 
Säters kommun, Biståndsenheten 
Box 300 
783 27 Säter 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Säters Kommun Säters kommun 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se 
Box 300 Torggatan 8  Internetadress 
783 27 Säter Säter  www.sater.se 

 

Ansökan avser 

Namn Personnummer 
            
Adress Postnummer Ort 
                  
Telefon bostad Telefon mobil E-post 
                  

Jag ansöker om 
 § 9.2 Personlig assistent (upp till 20 tim/vecka(över 20 timmars vecka grundläggande behov ansöks hos försäkringskassan) 

 § 9.3   Ledsagarservice 

 § 9.4   Kontaktperson 

 § 9.5   Avlösarservice i hemmet 

 § 9.6   Korttidsvistelse utanför eget hem, ange önskad form för vistelsen 

   korttidshem  kontaktfamilj  läger 

 § 9.7   Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

 § 9.8   Boende i familjehem el. bostad med särskild service för barn/ungdom 

 § 9.9   Bostad med särskild service för vuxna 

 § 9.10 Daglig verksamhet 

 Förhandsbesked  Inflyttning till Säter datum:        
 Individuell plan  

§ 9.1 Ansökan om rådgivning och annat personligt stöd kan ansökas på särskild blankett (landstinget är huvudman). 

Beskrivning 

Jag söker insats/insatser därför att: 

      

Mitt funktionshinder är (ev diagnos och/eller kort beskrivning): 

      

Beskrivning av mitt stöd och hjälpbehov i vardagen: 
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Den förändring/förbättring jag vill uppnå genom att få en individuell plan: 

      

 

Den sökande är  Den funktionsnedsatte  Vårdnadshavare*  God man/Förvaltare**  
* 

** 
Vid gemensam vårdnad för barn under 18 år, ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan 
Om ansökan görs av god man eller förvaltare ska kopia på förordnande bifogas 

Namn  Personnummer 
            
Adress Postnummer Ort 
                  
Telefon bostad Telefon arbete Telefon mobil E-post 
                        
 
Namn  Personnummer 
            
Adress Postnummer Ort 
                  
Telefon bostad Telefon arbete Telefon mobil E-post 
                        

 

Medgivande 
Härmed medges att de uppgifter som behövs för att behandla ansökan får inhämtas från landsting, försäkringskassa, kommunal verksamhet 
och anhöriga. 

 Ja  Nej 

För att kunna göra en bedömning om rätten till insats enligt LSS ska den sökande inkomma med intyg/uppgifter som handläggaren bedömt är 
av betydelse för utredningen. Dessa intyg kan begäras från landstinget, habiliteringen, arbetsterapeut m.fl. som har kännedom om situationen. 

Ort och datum 
      

Namnteckning Namnförtydligande 
       

Ort och datum 
      

Namnteckning Namnförtydligande 
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Behandling av personuppgifter 
Socialnämnden i Säters kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att utreda, besluta, verkställa och dokumentera insatser 
som beviljas dig från kommunens socialförvaltning.  

De som behandlar eller tar del av de uppgifter som vi har registrerade om dig är personal i socialförvaltningen som har den 
behörigheten och de förtroendevalda som sitter i socialnämnden. Socialnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) 
med de företag som leverera datasystem som används för att hantera dina personuppgifter. 
 
Rättslig grund 
Socialnämnden behandlar dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.  
 
Uppgifter som registreras 
För att kunna ge dig det stöd och den hjälp som du behöver registrerar vi namn, adress, kontaktuppgifter, levnadsförhållanden 
och i vissa fall ekonomiska uppgifter. 
I vissa fall registrerar vi även känsliga uppgifter som uppgifter om ditt hälsotillstånd. 
 
Behandlingens omfattning 
Dina personuppgifter behandlas så länge som socialnämnden har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna 
gallras i regel 5 eller 10 år efter att socialförvaltningen inte längre ger någon insats. Undantaget är personer födda datumen 5, 
15 och 25 som ska arkiveras eftersom denna information ska bevaras i forskningssyfte. 
 
Vidarebehandling 
Enligt lag är kommunen skyldig att lämna uppgifter för den officiella statistiken. Dina personuppgifter kan därför överlämnas till 
Socialstyrelsen för sammanställning till allmän information, utredningsverksamhet och forskning. 
 
Dina rättigheter 
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som socialnämnden behandlar och om du anser att vi har behandlat 
dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse. Om du har lämnat samtycke till att dina uppgifter behandlas har du rätt att 
ta tillbaka samtycket. 

Kontakta socialnämnden med din begäran enligt nedan: 

Säters kommun, Socialnämnden  
Box 300 
783 27 Säter.  
Tfn 0225-553 65  
E-post: socialnamnden@sater.se 

Socialnämndens dataskyddsombud:  

E-post: dso.sater@jpinfonet.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klago-mål till Integritetsskyddsmyndigheten 
(IMY) (https://www.imy.se/) 
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