Länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder

Begäran om Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS 9 § punkt 1
Sökandes namn

Personnummer

Adress, gata

Telefon

Postadress

E-post

Insats som begärs
Region Norrbotten ansvarar för insatsen Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS 9 §
punkt 1 som ger dig rätt till stöd av personer med särskild kunskap om hur det är att leva med
funktionshinder.
Övriga insatser 9 § punkterna 2-10 kan sökas via din hemkommun. Mer information på sida 2.
Vad har du för funktionsnedsättning/diagnos, bifoga gärna handling som visar på din

diagnos/funktionsnedsättning
..........…………………………………………………………………………………………..
..........…………………………………………………………………………………………..

Vad vill du ha hjälp med av Råd och Stödteamet
Ekonomi/arbete/sysselsättning
Relationer/hemliv/personlig vård
Boende
Myndighets-/sjukvårdskontakter
Uppgifter och krav
Övrigt ……………………..
............…………………………………………………………………………………………...
..........……………………………………………………………………………………………

Om vi behöver kontakta dig gällande denna begäran, på vilket sätt vill du då att vi tar
kontakt med dig?
Telefon
SMS
E-post
Annat…………. ……………......
…………………………………………………………………………………………………...
Begäran görs av
Dig själv
Godman bifoga kopia

Förvaltare bifoga kopia
Annan person med skriftlig fullmakt bifoga kopia

Behjälplig vid upprättandet, namn

Telefon dagtid

Godman, namn: ………………………………………….
Förvaltare, namn: ………………..………………………
Bifoga kopia på beslut
Postadress
Datum

Telefon

E-post

Underskrift av den sökande, godman/förvaltare eller annan person med fullmakt

Denna blankett finns även att hämta på vår hemsida www.norrbotten.se/LSS
2017-10-16

Länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
Den första av de tio särskilda insatser som anges i LSS är Rådgivning och annat personligt
stöd. Detta stöd ska vara ett komplement till rehabilitering och habilitering som ges i enlighet
med Hälso- och sjukvårdslagen och insatser som ges i enlighet med Socialtjänstlagen.
1. Insatsen Rådgivning och annat personligt stöd, ansvarar landstinget för. LSS Råd och
Stöd i Norrbotten vänder sig till vuxna personer över 18 år. Insatsen planeras tillsammans med
den sökande.
Rätt till insats kan man endast ha om man omfattas av personkretsen.
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med andra fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på
normalt åldrande. Funktionshindret skall vara stort och varaktigt och innebära
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen vilket därmed medför ett omfattande
behov av stöd och service i vardagen.
Övriga insatser enligt LSS 9§ (punkt 2-10) söks hos din hemkommun:
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem
9. Bostad med särskild service
10. Daglig verksamhet

Begäran om Rådgivning och annat personligt stöd, gäller personer över 18 år,
skickas till:

Länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder
Handläggningsenheten, LSS
Köpmangatan 37
972 33 LULEÅ

Denna blankett finns även att hämta på vår hemsida www.norrbotten.se/LSS
2017-10-16

Länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder

Samtycke till att beställa journaler/handlingar
Bifoga gärna handling som visar på din diagnos/funktionsnedsättning
Sökandes namn

Personnummer

Adress, gata

Telefon

Postadress

E-post

Jag godkänner att LSS Råd och Stöd får beställa journaler/handlingar som styrker min
funktionsnedsättning/diagnos. Detta för att kunna bedöma rätten till LSS Råd och stödinsats.
Journaler/handlingar finns att beställa hos
Avdelning:

Sjukhus/hälsocentral:

Ort:

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….

Datum

Underskrift av den sökande, god man/förvaltare eller annan person med fullmakt

Handlingar som LSS Råd och Stöd beställt och som inkommit plockas ut ur personakten och
förstörs när de inte längre behövs.

Skickas till:

Länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder
Handläggningsenheten, LSS
Köpmangatan 37
972 33 LULEÅ

Denna blankett finns även att hämta på vår hemsida www.norrbotten.se/LSS
2017-10-16

