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Sid 1 (2) 

Assistansavtal  
 
Parter: 

 

Personlig Asssistansanordnare:  Assistera Skandinavien AB (556669-5838 ) 

 

Brukare enligt LSS:     

 

 

 

Mellan ovanstående parter har idag 20xx-xx-xx avtal träffats avseende personlig assistans enligt nedan 

gällande villkor: 

 

§  1. Assistansanordnaren tillhandahåller, i samförstånd med brukaren, personliga assistenter för det 

antal assistanstimmar enligt 9 § 2 st. LSS som försäkringskassan och/eller handläggare vid hem- 

kommunen vid varje tidpunkt under avtalstiden fattat beslut om. 

 Vid sjukhusvistelse, rehabilitering eller motsvarande utanför hemmet gäller detta avtal under 

förutsättning att försäkringskassan beviljar fortsatt assistansersättning, i annat fall upphör avtalet 

omgående i och med att vistelsen tappar sin finansiering.  

 Nytt avtal kan därefter tecknas när brukaren återigen har fått finansiering av sin personliga 

assistans. 

 

§  2. Avtalet gäller med under förutsättning att ersättning för varje arbetstimme utgår med minst den 

av Riksförsäkringsverket beslutade årliga schablonen. Om Försäkringskassan eller kommunen 

beviljar annan timersättning utifrån brukarens behov gäller detta belopp.  

 Försäkringskassan utbetalar den preliminära assistansersättningen för innevarande månad  

till Assistera Skandinaviens AB:s Bankgiro 5018-3722. Vid de fall där utbetalningen går direkt 

till brukarens konto preliminärfaktureras beloppet och en avstämning görs i samband med 

Försäkringskassans avstämningsperiod (vanligtvis sex månader). 

 Assistanstimmar beslutade av kommunen faktureras i efterskott varje månad av bolaget direkt till 

kommunen. 

 

§  3 Båda parter ansvarar för att följa de lagar och regler som gäller för personlig assistans. Om man 

som brukare eller assistenter begår brottslig handling genom att rapportera felaktig räkning, 

tidrapport eller har medvetet uppgett felaktig information till Försäkringskassan/kommunen om 

sitt behov av assistans blir man återbetalningsskyldig till assistansanordnaren. 

 

§  4. Avtalet gäller fr.o.m. 20xx-xx-xx och tills vidare. Avtalets uppsägningstid är, med undantag av  

1 §, 2 månader.  

 

§  5. Assistansanordnaren tecknar Sobonas kollektivavtal och ansvarar därigenom för att de anställda 

vid varje tidpunkt är försäkrade enligt gällande lag och kollektivavtal. 
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§  6. Assistansanordnaren ombesörjer rekrytering och fortbildning av de personliga assistenterna i 

enlighet med företaget arbetsmiljöplan, företaget ombesörjer därutöver för en god 

personaladministration.          

 

§  7. Brukaren har under kalenderåret rätt att erhålla ersättning för styrkta assistansomkostnader som 

t.ex. resekostnader, traktamenten, entréavgifter, logi, vaccination, reseförsäkringar, annonsering 

upptill ett fastställt belopp per utnyttjad assistanstimme. Har företaget omkostnadsutlägg för 

brukarens räkning erhåller bolaget normalt ersättning genom avräkning på månadsredovisningen. 

Vid överskjutande omkostnadsbelopp utbetalas detta till brukaren om det är förenligt med 

gällande regler.  

 

§  8. Brukaren har rätt att med en månads varsel välja annan assistent. I samband med att en ny 

assistent får sin anställning går parterna tillsammans igenom med den anställde bl.a. 

arbetsmiljöplan, sekretessavtal och assistansens omfattning utifrån brukarens behov. 

 

§  9. Assistansanordnaren garanterar att all personal inom verksamheten är underställd tystnadsplikt. 

 

§ 10 Skador eller förluster som uppstår genom vårdslöshet hos personlig assistent av 

skadeståndsgrundande natur, vid fullgörande av detta avtal, ersätts av assistansanordnaren direkt 

eller via försäkring. 

 

§ 11 I samförstånd utse en arbetsledare för assistenterna som ska följa de riktlinjer som tagits fram för 

arbetsledarrollen. 

 

§ 12 För att detta avtal skall vara giltigt måste följande punkter vara genomförda och godkända av 

anordnaren senast 1 månad innan avtalet träder i kraft: 

 

• Kopia av beslut från Försäkringskassan/kommunen ska finnas hos anordnaren 

• Öppna ett konto för omkostnadsersättningen med tillhörande bankkort för assistenterna. 

• Brukare och anordnare ska tillsammans tagit fram ett schema. 

• Valt assistenter som kan fullgöra schemat. 

 

§ 13 Vardera parterna har rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal om motsatt part inte 

fullföljer avtalet eller om assistansen ändras i väsentlig omfattning gällande assistenter, 

assistanstimmar eller assistansersättning. Tvist som avser tillämpning av detta avtal avgörs i 

allmän domstol. 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

 

 

Umeå datum månad 20xx 

 

 

   

För Assistera Skandinavien AB    
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