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OoH/Omsorg och hjälp/20210723

BEGÄRAN OM INSATSER ENLIGT LSS 
- Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade

Information om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
Inom Nykvarns kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är person-
uppgiftsansvarig. Mer information om kommunens behandling av personuppgifter hittar du på www.nykvarn.se/gdpr

Personuppgifter 
Namn Personnummer 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

E-postadress

@ 
Folkbokförd, län och kommun 

Kort beskrivning av funktionshindret 

Beskrivning av behovet av hjälp (till exempel förflyttning, personlig hygien) 

Beskrivning av var hjälpen behövs (till exempel hemma, på arbetet, i barnomsorgen, i skolan etc) 

Postadress 
Nykvarns kommun 
155 80 Nykvarn 

Besöksadress 
Centrumvägen 24 A

Telefon 
08-555 010 00 (vx)

Telefax 
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress 
www.nykvarn.se

http://www.nykvarn.se/gdpr
mailto:kommun@nykvarn.se
www.nykvarn.se
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Beskrivning av när hjälpen behövs 

Ansökan avser följande insats/insatser 

Personlig assistent Ekonomiskt stöd till personlig assistent

Ledsagar service Kontaktperson

Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Boende i familjehem för barn och ungdomar

Bostad med särskild service för barn och ungdomar Bostad med särskild service för vuxna

Särskild anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet

Sökande 
Den sökande är 

Den funktionshindrade Vårdnadshavare/Förmyndare God man Förvaltare

Underskrift 
Ort och datum 

Sökande, namnteckning Namnförtydligande 

Behjälplig vid upprättandet 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

E-postadress

@ 

Postadress 
Nykvarns kommun 
155 80 Nykvarn 

Besöksadress 
Centrumvägen 24 A

Telefon 
08-555 010 00 (vx)

Telefax 
08-555 014 99

E-postadress
kommun@nykvarn.se

Internetadress 
www.nykvarn.se 
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