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Samman
nställnin
ng personlig assiistans LS
SS
Använd deenna blankett om du an
nställer dinaa egna assisttenter eller har
h anlitat een assistansaanordnare
för att få errsättning fråån kommun
nen.
1. Period
d

Skicka blannketten till
Tierps kom
mmun
Fakturacenntralen
815 80 TIE
ERP

År och månad

n som har p
personlig assistans
a
2. Personuppgifterr, personen
För- och eftern
namn

Personnummeer

3. Redovvisning av all utförd assistans
a
u
under månaden
Aktiv tid
Timmar

Väntetid
Timmar

Minuter

Minuterr

Beredskapstid
d
Timmar

Minuterr

4. Har du
u beslut om
m assistans under sju
ukhusviste
else?
Nej

Ja

Om ja, ange från och med (å
år, månad och dag),
d
till och me
ed (år månad occh dag) nedan

Från och med

Klockslag

Till och med
m

K
Klockslag

Från och med

Klockslag

Till och med
m

K
Klockslag

5. Underrskrift
Jag intygarr att uppgiftterna är riktiga och fulllständiga. När
N uppgifterna förändrras måste jag
g meddela
Tierps kom
mmun. Jag vet
v att det ärr straffbart aatt lämna feelaktiga upp
pgifter, att uutelämna något eller attt
inte meddeela Tierps kommun närr uppgifternna jag lämnaat förändras.
Ort

Datum (år, månad och da
ag)

Underskrift

Telefonnu
ummer

6. Om du
u som skrivvit under är
ä ställföretträdare – fy
yll i här ned
dan

BL-34-01

Jag är
vårdnadsshavare
Namnförtydliga
ande

god m
man

förvaltare
Perso
onnummer

För att kunnaa hantera ditt ärende
ä
behöveer Tierps kom
mmun få tillgån
ng vissa perso
onuppgifter. N
När du skickar in uppgifter
kommer desssa att behandlas med stöd av EU:s dataskkyddsförordnin
ng artikel 6. Personuppgifte
P
erna bevaras/g
gallras i
enlighet medd gällande dokkumenthanteringsplan. Mer information om
o hur vi behandlar personu
nuppgifter, vilk
ka rättigheter
du har och huur du kontaktaar oss finns påå www.tierp.s e/GDPR.

Vård och om
msorg, Funktiionshindrade
eomsorgen
Besöksadresss: Grevegatan
n 19, Tierp
Telefon: 0293
3-21 80 00

Anvisningar för att fylla i blanke tten
1. Period

Ange år occh månad soom räkningeen avser.
2. Person
nuppgifter, pe
ersonen som
m har assista ns

Fyll i namnn och personnummer för
fö den persoon som är beviljad
b
perssonlig assisttans.
3. Redoviisning av all utförd assisttans

Här sammaanställer duu tiden som dina assisteenter har fylllt i på tidsreedovisningeen. Fyll baraa i tid som
assistanserrsättning kann betalas ut för, utlämnna t ex tid sjjukvårdandee insatser.
nger du denn totala tiden
n, du ska intte räkna om
m tiden till assistanstid.
För väntetiid och bereddskapstid an
4. Har du beslut om assistans
a
und
der sjukhusv istelse

Svara ja eller nej på frrågan. Om du
d beviljats assistans under sjukhu
usvistelse fyyll ifrån och
h med
vilken dag och tid sam
mt till och med
m vilken ddag och tid. Om du forttfarande vårrdas på sjuk
khus lämnarr
t
du fältet tilll och med tomt.
5. Undersskrift

Du som är beviljad peersonlig assiistans ska skkriva underr blanketten. När du unddertecknar blanketten
b
försäkrar ddu att uppgiffterna i blan
nketten är riiktiga och fullständiga.
fu
Skriv datum
um när du un
ndertecknarr
blanketten. Skriv teleffonnummer så att vi kaan kontakta dig.
6. Om du som skrivit under är ställlföreträdare – fyll i här ne
edan

Kryssa i om
m du som undertecknar
u
r blankettenn är vårdnad
dshavare tilll ett barn soom får assisttans, eller
om du är ggod man elleer förvaltaree. Skriv dittt namnförtydligande occh ditt persoonnummer.

