JOKKMOKKS KOMMUN
Socialtjänstens Biståndsenhet

Ansökan om insatser enligt LSS

Ansökan avser:
Sökandens namn

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Postnummer och postort

Telefon eller mobiltelefon

Eventuell god man/förvaltare*, ombud*

Telefonnummer

Adress

Postnummer och postort

Modersmål

Finns behov av tolk

•

 Ja
 Nej

Kopia på förordnande som god man/förvaltare respektive fullmakt för ombud skall bifogas ansökan.

Ansökan gäller:
 Personlig assistans eller ekonomiskt stöd
 Ledsagarservice
 Biträde av kontaktperson
 Avlösarservice i hemmet
 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 Korttidsvistelse för barn över 12 år utanför det egna hemmet
 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 Daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder utan förvärvsarbete och som inte utbildar sig
Hos Landstinget kan du även ansöka om insats till rådgivning och stöd.

Beskriv ditt funktionshinder:

Jag behöver hjälp med följande:

Beskriv hur du/ni löser situationen idag:

Den sökande är?
 Den funktionshindrade

 Vårdnadshavare

 Förvaltare

 Godman

Den sökande godkänner att utredning får göras samt att erforderligt underlag för detta beslut får
rekvireras från Försäkringskassan samt Hälso -och sjukvården.

 Ja

 Nej

Lag (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
Lagen innebär att enskilda ges rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar i
de geografiska områden där språken har använts av hävd och fortfarande används i tillräcklig
utsträckning. Rätten gäller hos statliga förvaltningsmyndigheter (exempelvis länsstyrelse, åklagar-,
polis- och skattemyndighet och arbetsförmedling), landstingskommunala och kommunala
förvaltningsmyndigheter samt tingsrätt, länsrätt och vissa specialdomstolar.
För samiska omfattas Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna kommuner. Den enskilde får,
oavsett om han eller hon behärskar svenska, rätt att tala samiska vid muntlig förhandling inför domstol
i de berörda kommunerna. Den enskilde ska även ha rätt att ge in skriftliga inlagor på dessa språk.

Behjälplig vid upprättandet
Namnförtydligande

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Datum:

Underskrift:

Sänd ansökan till:
Jokkmokks kommun
Biståndsenheten
962 85 Jokkmokk

Besöksadress :
Förvaltningsbyggnadens entréplan
Besök avtalas med Biståndshandläggare per telefon 0971-171 28, 171 27.
Telefontid måndagar 8.00-9.00, tisdag-fredag 8.00-9.30. Avvikelser kan
förekomma.

