
Ansökan om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS i samband med 
ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro

Assistansberättigads personuppgifter 
För- och efternamn Personnummer

Assistansanordnares uppgifter            Ombudets uppgifter 
För- och efternamn För- och efternamn

Adress Telefonnummer

Postadress

Telefonnummer

E-post

Yrkat belopp 
Begärt belopp Utbetalas till konto Referensnummer

Fullmakt      Avtalsförsäkringar 
□ Ej aktuellt 
□ Bifogas 
□ Tidigare insänt

□ FORA Pension/försäkring, din procentsats:______% 
□ KP Pension/försäkring, din procentsats:______% 

Styrkande av uppkommen merkostnad 
Ordinarie assistents för- och efternamn Personnummer Anställningsnummer

Sjukperiod, ordinarie assistents (år-månad-dag) Karensdag (år-månad-dag)

Uppdaterad 22 oktober 2019
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Socialförvaltningen Besöksadress: Telefon växel: Webbplats: E-post: 
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 Information om behandling av personuppgifter 
 Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens 
 verksamhetsområde.  
 Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och  
 ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.  
 Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter.  
 För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson. 
 Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.morakommun.se/personuppgifter

Sjukperiod 

Ordinarie assistents arbetstid, datum/tid Vikariens namn Vikariens arbetstid, datum/tid

Ovanstående uppgifter intygas av assistansberättigad/ombud  
Datum För- och efternamn Namnförtydligande

Bilagor:

□ Kopia på lönespecifikation – ordinarie assistents eller annat underlag som styrker löneuppgifterna.

□ Läkarintyg från dag 8.

□ Sammanställning av begärt belopp som visar faktisk merkostnad.

□ Schema.

□ Sjukfrånvaroanmälan undertecknad av ordinarie assistent.

□ Tidrapport/tidsredovisning till försäkringskassan - ordinarie och vikarierande assistent.

Sammanställning, merkostnad vid sjukfrånvaro 
Datum för karensdag Antal karenstimmar Antal timmar med sjuklön

Aktuellt kollektivavtal

Ordinarie assistents lön 
____________ kronor/timme

Sjuklön 
____________ kronor/timme

Semesterersättning 
____________ kronor/timme

Sociala kostnader under sjuklöneperioden 
____________%               ____________ kronor
OB- och jourersättning under sjuklöneperioden 
____________ kronor
Övriga utbetalda avtalsbundna kostnader 
____________ kronor

Bifogas:

□ Beskrivning av övriga avtalsbundna kostnader.
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