
Skicka blanketten till 
Tierps kommun 
Biståndsenheten, vård och omsorg 
815 80  TIERP 

Anmälan om val av anordnare av personlig assistans 
När du valt hur assistansen ska ordnas och till vem ersättningen ska betalas ut ska du meddela ditt val till 
kommunen. Detsamma gäller om du byter utförare av personlig assistans eller om tidigare lämnade uppgifter 
förändrats.  

1. Personuppgifter assistansberättigad
För- och efternamn: Personnummer: 

Telefonnummer: E-postadress:

2. Val av utförare av personlig assistans
Om du valt att köpa assistans av en anordnare ska du också skicka in kopia på det avtal som upprättats mellan dig 
och assistansanordnaren.  

 Jag ska själv anställa mina assistenter   Jag har valt Tierps kommun som utförare 

 Jag ska köpa assistans av en assistansanordnare 

Namn på assistansanordnaren: Organisationsnummer: 

Kontaktperson: Telefonnummer: 

3. Uppgifter om betalningsmottagare
Fyll i följande uppgifter om du valt att själv anställa dina assistenter eller köpa assistans av en assistansanordnare. 

Ersättning för assistans ska betalas till: 

  Mig själv eller min legala ställföreträdare 
Fullständigt bankkonto-/personkontonummer: 

Ställföreträdares namn och personnummer om ersättning inte betalas till ditt eget konto: 

  Assistansanordnare som jag själv anlitat 

Anordnarens bankgiro:  Anordnarens plusgiro: 

4. Underskrift
Ort: Datum: 

Underskrift: Namnförtydligande: 

Ort: Datum: 

Underskrift: Namnförtydligande: 

Om annan än assistansberättigad, notera relation: 

 Vårdnadshavare  Förvaltare 

 God man  Annan, ange: 

När du lämnar uppgifter för handläggning av ditt ärende registreras dessa och behandlas enligt EU:s 
dataskyddsförordning artikel 6 1e, GDPR. Uppgifterna bevaras/gallras därefter i enlighet kommunens 
dokumenthanteringsplan. Du har rätt att på begäran få ta del av de uppgifter som registrerats. För information 
om och/eller rättelse av registrerade uppgifter, kontakta ansvarig handläggare inom Vård och omsorg.  Du kan 
även läsa mer om GDPR på kommunens hemsida tierp.se/GDPR. 
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Så här fyller du i blanketten Anmälan om val av anordnare av 
personlig assistans  

 
 
1. Personuppgifter assistansberättigad 
Här fyller du i kontaktuppgifter till den som är beviljad personlig assistans. 
 
2. Val av utförare av personlig assistans 
Här noterar du om du valt att själv anställa assistenter, om du valt kommunens som utförare 
eller om du valt att köpa assistans av en assistansanordnare.  
 
Om du valt att köpa assistans fyller du också i kontaktuppgifter till assistansanordnaren. 
Glöm inte att skicka in kopia på det avtal som upprättats mellan dig och 
assistansanordnaren.  
 
3. Uppgifter om betalningsmottagare 
Om du valt att själv anställa dina assistenter eller köpa assistans av en assistansanordnare 
fyller du i uppgifter om till vem ersättningen ska betalas ut samt uppgifter om det konto som 
ska användas.  
 
4. Underskrift 
Anmälan ska alltid skrivas under av den assistansberättigade eller dennes legala företrädare. 
Observera att i de fall den assistansberättigade har två vårdnadshavare ska båda 
vårdnadshavarna skriva under anmälan. Underskrift innebär intygande av uppgifternas 
korrekthet. 
 


	Anmälan om val av anordnare av personlig assistans
	Så här fyller du i blanketten Anmälan om val av anordnare av personlig assistans
	1. Personuppgifter assistansberättigad
	2. Val av utförare av personlig assistans
	3. Uppgifter om betalningsmottagare
	4. Underskrift


	Föroch efternamn: 
	Personnummer: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Jag ska själv anställa mina assistenter: Off
	Jag har valt Tierps kommun som utförare: Off
	undefined: Off
	Namn på assistansanordnaren: 
	Organisationsnummer: 
	Kontaktperson: 
	Telefonnummer_2: 
	Ersättning för assistans ska betalas till: 
	Mig själv eller min legala ställföreträdare: Off
	Fullständigt bankkontopersonkontonummer: 
	Ställföreträdares namn och personnummer om ersättning inte betalas till ditt eget konto: 
	Assistansanordnare som jag själv anlitat: 
	undefined_2: Off
	Anordnarens bankgiro: 
	Anordnarens plusgiro: 
	Ort: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Ort_2: 
	Datum_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Om annan än assistansberättigad notera relation Vårdnadshavare Förvaltare God man Annan ange: 
	Vårdnadshavare: Off
	God man: Off
	Förvaltare: Off
	Annan ange: Off


