
Omsorgskontoret Besöksadress:  Tel: 0528-56 70 00 
Allhemsvägen 5 Allhemsvägen 5 E-post: kommun@fargelanda.se 
458 80 Färgelanda 458 80 Färgelanda  

  Ansökan om bistånd enligt 4:1 Socialtjänstlagen 
  Socialpsykiatri 
 

Ansökan skickas till:  Färgelanda kommun Eller lämnas in på kontoret: Allhemsvägen 5 
 Omsorgskontoret  458 80 Färgelanda 
 Allhemsvägen 5 
 458 80 Färgelanda 

För- och efternamn  Personnummer 

Adress   

Postadress Telefonnummer Mobilnummer 

Ev. behjälplig vid ansökan: Namn och telefonnummer 

 
Jag har förvaltare  NEJ  JA  
Namn och telefonnummer: ______________________________________________________________ 

Jag har god man NEJ JA  
Namn och telefonnummer: ______________________________________________________________ 

 

Jag behöver hjälp med följande 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell diagnos 
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Jag har följande svårigheter på grund av min funktionsnedsättning 
 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga upplysningar 
 

 

 

 

 

Medicinskt underlag bör bifogas till ansökan 

Medgivande 
Härmed medger jag att nödvändiga uppgifter för bedömningen av detta ärende får inhämtas från 
Försäkringskassan, hälso- och sjukvård, Socialtjänst och skola.  
 
NEJ           JA 
 
 

Sökandes underskrift  
Datum Ort 

Namnteckning Namnförtydligande 

Jag medger samtidigt att mitt ärende med personuppgifter får registreras av kommunen för diarium, handläggning och 
arkivering. Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill ha ytterligare upplysningar om hur dina 
personuppgifter används kan du kontakta Individ- och familjeomsorgen, 0528-567600. 
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Vad händer sedan? 

Efter att du skickat/lämnat in din ansökan om stöd till Omsorgskontoret sker följande: 

1. Kontakt. En handläggare kommer att kontakta dig eller din företrädare för att påbörja en utredning 
om ditt stödbehov. 

2. Utredning. Handläggaren kallar till ett personligt möte för att göra en utredning om vilket 
stödbehov du har. Ibland behöver handläggaren också information från andra än dig själv, till 
exempel från hälso- och sjukvård, skola eller annan insats för att bättre kunna utreda stödbehovet.  

3. Prövning. Din ansökan prövas mot lagen för att kontrollera om du har rätt till det stöd du söker.  
4. Beslut. Du får ett beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.  

a) Om din ansökan beviljas. Om ansökan beviljas verkställs beslutet. Det stöd du är beviljad 
påbörjas. 

b) Om din ansökan avslås. Om beslutet avslås får du skriftligt besked om detta och du har rätt att 
överklaga beslutet. Hjälp med att överklaga beslutet kan du få av din handläggare.  


