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Ansökan skickas till
Orust kommun
Sektor omsorg
473 80 HENÅN

Ansökan om insatser enligt LSS § 9, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, ifylls i lämpliga delar
Sökande
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Mobiltelefon

e-post

Insats/insatser för särskilt stöd och service som begärs
§ 9.2 Personlig assistent eller ekonomiskt stöd till assistans
§ 9.3 Ledsagarservice
§ 9.4 Kontaktperson
§ 9.5 Avlösarservice i hemmet
§ 9.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
§ 9.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet
§ 9.8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
§ 9.9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
§ 9.10 Daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder
Samtidigt som en insats beviljas vill jag att en individuell plan upprättas tillsammans med mig
Ansökan om förhandsbesked (Gäller för person som inte är bosatt i Orust kommun)
Kort beskrivning av hjälpbehovet:

Underskrift av sökande
Datum

Namnteckning

Om annan än sökanden själv, kryssa för lämpligt alternativ
Vårdnadshavare
God man
Namnteckning
Postadress

Förvaltare

Namnförtydligande
Telefonnummer

Information

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsen behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger
ditt ärende inom Sektor omsorg. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat
ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i enlighet
med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighetsoch sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig,
ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa
behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Orust
kommun, Kommunstyrelsen, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till
Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.
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