Ansökan om
ASSISTANSERSÄTTNING
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1. Sökande
Efternamn och förnamn

Personnummer (år, mån och dag)

Bostadsadress (utdelningsadress och ortsadress)

Telefonnummer (även riktnummer)

Folkbokförd (län och kommun)

2. Omfattning och tidpunkt
Jag anser att jag har behov
av personlig assistans med

ange antal timmar per vecka

från och med (datum – år, mån och dag)

3. Nuvarande assistanslösning
Idag är min assistanslösning ordnad på följande vis:
Insatser/Assistans av kommunen

Assistans genom ett kooperativ

Assistans genom annat alternativ

Jag har ingen assistans för närvarande utan
jag vill avvakta beslut om assistansersättning

4. Hjälpbehov
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Beskriv nedan orsaken till ditt behov av assistans (fortsättning på nästa sida)

Jag är egen arbetsgivare för assistenten/-erna

4. Fortsättning Hjälpbehov
Beskriv nedan vad du behöver hjälp med och hur lång tid det tar. Beskriv gärna ett helt dygn, en vecka eller en månad.
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5. Uppgifterna om assistent/erna
Om du redan vet vem/vilka som skall vara din assistent fyll i dessa uppgifter.
Du kan också lämna dessa uppgifter senare till försäkringskassan.

Vem är arbetsgivare för dina assistenter?
Kommunen

Namn, adress och telefon

Brukarkooperativ

Namn, adress och telefon

Jag är egen arbetgivare för min assistent/mina assistenter

Annat alternativ

6. Särskilda upplysningar

F

Namn, adress och telefon
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6. Fortsättning Särskilda upplysningar

7. Utbetalningssätt
Ange nedan vilket konto assistansersättningen ska sättas in på. Endast ett alternativ.
Postgirokonto nummer

Min assistansersättning skall sättas in på postgiro
Bankgirokonto nummer

Min assistansersättning skall sättas in på bankgiro
Bankens clearingnummer *

Kontonummer

Min assistansersättning skall sättas in på bankkonto/personkonto
* Har du personkonto i Nordbanken behöver Clearingnummer inte anges.

Assistansersättningen kan också betalas ut till en kommun
eller annan (t. ex. ett brukarkooperativ)
Min assistansersättning skall betalas ut till

Namn

Bankgironummer

Postgironummer

UPPLYSNINGAR
Beviljad assistansersättning utbetalas med ett schablonbelopp per assistanstimme. Finns det
särskilda skäl kan utbetalning, efter ansökan, ske med ett förhöjt timbelopp. En särskild
ansökningsblankett som finns hos försäkringskassan kan användas.
Uppgifterna lämnas på heder och samvete
En person som på blanketten lämnar en uppgift om faktiska förhållanden som inte är
sann eller låter bli att tala om sanningen kan dömas för brott till fängelse i högst sex månader
eller böter. Straffet kan bli hårdare om brottet är grovt.
8. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter om faktiska förhållanden som jag lämnat
i denna blankett är fullständiga och sanningsenliga. Underskriften omfattar sidorna 1-4.

(Datum)

(Namnteckning)

