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Företagsuppgifter

Företagets fullständiga namn: Ockelbos Personligaste Assistans

Företagets arbetsnamn:  OP Assistans

Hemsida:  www.opassistans.se

Kontor: Holmparken 1, 803 10 Gävle 

Växeltelefon: 026 - 14 38 38

Personal:

VD  Daniel Nyberg

Operativ chef  Kristin Linde

Kvalitet & kommunikation Jessica Johansson

Controller  Viktor Sanden

Marknadsassistent  Marie Löfgren

Kundombud  Jan Bergström

Verksamhetschef Lillemor Bae

Verksamhetschef Linda Danbrink

Verksamhetschef Helena Holmin

Verksamhetschef Fredrik Krantz Arvidsson

Löneadministratör Maria Åkerlundh

Ekonomi Robin Törnhjelm

Städ & beställning Lill Nilsson

Kvalitetsäkran  Yvonne Ojala  
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Previa 0771-23 00 00 

www.previa.se

För individuella stödsamtal 2 ggr/år 
ring numret ovan och säg att du ringer 
från OP Assistans och vill ha ett 
individuellt stödsamtal.

Företagshälsovård:

Arbetsgivarorganisation: Föreningen Vårdföretagarna / Svenskt 
näringsliv

Kollektivavtal: Personliga assistenter (Kommunal) 
Sektionerna E & F. Administrativ 
personal (Vision)

Löneutbetalning: Den 27:e eller vardag närmast före 
(dock alltid före jul). Under 
förutsättning att lönerapporterna 
godkänns senast den 1:a varje ny 
månad.

I akuta ärenden, efter kontorstid vardagar 8:00 - 16:00 ring: 

026 - 12 02 58

jejo02
Cross-Out
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Förbindelse om Tystnadsplikt 

I ett anställningsförhållande är arbetstagaren alltid bunden av tystnadsplikt. I ditt fall är 
tystnadsplikten även reglerad genom denna förbindelse. Du kommer genom ditt arbete som 
personlig assistent i kontakt med många och känsliga uppgifter om människor. En god 
omsorgsverksamhet måste bygga på ett förtroende för de anställda. Varje människa har rätt att 
få ett skydd för sin personliga integritet. Tystnadspliktens uppgift är att tillgodose detta skydd. 
Tystnadsplikten finns reglerad i Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) §29 och lyder: 

”Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som 
avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas 
personliga förhållanden.” 

Din handlingsregel bör vara att aldrig berätta mer än vad som är absolut nödvändigt för arbetets 
skull, inte ens på den egna arbetsplatsen. Du får inte heller lämna ut skriftliga uppgifter som 
gäller enskilda människor. 

När Du träffar vänner, släktingar, och andra utomstående ska Du inte berätta något som gäller 
enskilda människor. 

I kontakt med myndigheter ska Du vara försiktig. 

Är Du osäker på om Du får lämna ut en handling eller en muntlig uppgift, bör Du fråga Din 
närmaste arbetsledare.   

När Du skriver på förbindelsen om tystnadsplikt har Du rätt att begära att Din arbetsledare 
förtydligar tystnadspliktens innehåll och innebörd utifrån de förutsättningar som gäller på Din 
arbetsplats. Tystnadsplikten gäller även efter det att Din anställning har upphört. 

Förhållandet mellan arbetsgivare och anställd ska grunda sig på ömsesidig lojalitet och 
ömsesidigt förtroende. Därför skall Du enligt gällande kollektivavtal, §2, mom1, iakttaga 
diskretion rörande Din arbetsgivares angelägenheter, såsom driftsförhållanden, 
affärsangelägenheter o. dyl.  

Jag har tagit del av ovanstående, fått det förklarat för mig och förstått innebörden. 

Ort och datum  Namnteckning följt av namnförtydligande 

Namnteckning och namnförtydligande av den som förklarat innehållet 



1 

INFORMATION OM BEHANDLING AV 

PERSONUPPGIFTER TILL ANSTÄLLDA VID 

OP ASSISTANS AB 

Bakgrund 
Beroende på vilken anställning du har, finns du med i olika personalregister och system. Här 

nedan får du en beskrivning av de personalregister som finns och hur de används samt om 

systemen tillhandahålls, supportas eller drivs från land utanför EU/EES. 

Personuppgiftsansvarig för personal registren är OP Assistans. Du kan kontakta vårt 

dataskyddsombud via dataskydd@teamolivia.se. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i 

OP Assistans personalregister, utan kostnad. Skicka din begäran om registerutdrag till 

info@opassistans.se. Registerutdraget skickas normalt till dig inom en månad, till den 

hemadress som är registrerad i OP Assistans personaladministrativa system alternativt 

folkbokföringsadressen. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om 

skälen till förseningen. Om du anser att någon uppgift om dig i ett register är felaktig eller 

missvisande, bör du kontakta data skyddsombudet. 

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall 

också rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifterna raderas, att de 

begränsas till ett visst syfte och att de lämnas ut till dig på ett sätt som gör att du lätt kan ta 

med dig uppgifterna till ett annat bolag (dataportabilitet).  
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Därför behandlar vi dina personuppgifter 
OP Assistans behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal, lagkrav och som en 

konsekvens av att vi utför en uppgift av allmänt intresse. Observera att vissa personuppgifter 

är nödvändiga för att kunna fullgöra vissa uppgifter, såsom utbetalning av lön och beräkning 

av anställningstid, och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte. Om 

behandlingen grundar sig på samtycke så har du rätt att återkalla samtycket och då ska 

behandlingen upphöra. Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller någon så 

kallad profilering i OP Assistans personalregister. 

Så länge sparar vi uppgifterna 
OP Assistans verksamhet lyder under bl.a 

LSS/SoL/Bokföringslagen/Skattelagen/Arbetsrättslagstiftningen och vi är skyldiga att förvara 

dokumentation i enlighet med de lagarna. Ibland måste vi behandla dina uppgifter för att du 

ska skyddas. Vi måste exempelvis spara uppgifter om din anställningstid för att säkerställa 

dina arbetsrättsliga rättigheter. Därefter raderas dina personuppgifter från våra system eller 

skickas till din kommun enligt lag.  

Typ av uppgift Så länge måste vi spara den 

Social Journal 2 år 

lex Sarah-rapport 5 år 

Räkenskapsinformation 7 år 

Uppgifter som behövs vid en rättslig tvist 10 år 

Uppgifter för beräkning av anställningstid Till du uppnått pensionsålder 

Vilka mottagare tar del av dina uppgifter 
Dina uppgifter delas med behöriga myndigheter, bolag inom Team Olivia-koncernen och 
med externa systemleverantörer.  
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Anhöriguppgifter för anställd 
Den anställdes Förnamn och Efternamn: 

Anställningsnummer:

Ange de anhöriga du vill att vi kontaktar om det skulle hända dig något när du är i tjänst:
Förnamn Efternamn Telefon Mobil 

Tillåtelse från anhörig 
Dessa kontaktuppgifter kommer att läggas in i ett personalprogram som används av alla som 
jobbar på vårt kontor. Enligt Datainspektionen är vi skyldiga att informera den som registreras 
som anhörig i vårt system. Därför vill vi att du som anställd kontaktar de personer du uppger
som anhörig och informerar dem detta samt försäkrar dig om att det är okej för dem innan du 
lämnar in uppgifterna till oss. 

Rutiner för uppdatering
Vi är också skyldiga att ha en rutin för att dessa anhöriguppgifter hålls uppdaterade. Detta gör vi 
genom att uppmana dig att snarast möjligt meddela oss om något förändras. Ungefär vartannat 
år kommer vi dessutom att begära nya uppgifter från dig för att ytterligare försäkra oss om att 
de hålls uppdaterade.

Härmed intygas ovanstående:

__________________ ___________________________________
Ort och datum  Den anställdes underskrift

Nedanstående fält är till för kontorspersonalen: 

Datum och signatur av den som lagt in uppgifterna i personalprogrammet: 

Denna blankett förvaras i den anställdes Personalakt. 
När en ny blankett inkommer som ersätter denna tas denna bort ur akten och strimlas 



Tjänstereglemente för personlig assistent 
Anställd: 

Namn:________________________________  Anstnr:_____________  Kund:___________ 

Pedagogisk Måltid 
Den anställde arbetar som personlig assistent till en person (kund) som har demens, 
utvecklingsstörning eller autism.  

Den ordinarie arbetstiden inkluderar inga raster då den anställde kan lämna arbetsplatsen. 

Den anställde är skyldig att äta vid samma bord som kunden och är ansvarig för kunden under hela 
måltiden. 

Om den anställde får fri kost i sitt arbete som personlig assistent för denna kund är det alltså en 
skattefri förmån. Dock ej i samband med dubbelassistans. 

Övriga måltider 
Om det ingår fri kost i samband med intern utbildning, informationsträff eller liknande är det en skattefri 
förmån för den anställde. 

Om det ingår fri kost i samband med en extern utbildning skall den anställde förmånsbeskattas för det. 
Den anställde skall då markera förmån av fri kost på sin lönerapport. 

Den anställde är medveten om att det kan vara andra regler som gäller om han/hon arbetar för andra 
kunder inom OP Assistans.  

Den anställde är dessutom medveten om att måltiden ändå kan förmånsbeskattas om den är för lyxig 
och att alkoholhaltiga drycker aldrig får intas under arbetstid. 

Fika 
OP Assistans policy för fika under arbetstid är att den anställde skattefritt får bjudas på kaffe, te eller 
läsk under arbetstid. Detta är skattefritt för den anställde. 

Om den anställde önskar fikabröd eller en smörgås till betalar han/hon för det ur egen ficka. Samma 
policy gäller för såväl personliga assistenter som administrativ personal.  

I samband med personalmöten och liknande kan den anställde bjudas på enklare fikabröd, smörgås 
eller frukt. Även det är skattefritt för den anställde. 

Observera att det alltid är kundens behov som styr när det kan vara lämpligt att fika och äta.  

För dig som arbetar som assistent hos ovanstående kund gäller: 

ꞙ Pedagogisk måltid (förmånsbeskattas inte förutom vid dubbelassistans som alltid innebär förmån) 
ꞙ Förmånsbeskattning för måltid

Ovanstående bekräftas härmed: 

Ort Datum Den anställdes underskrift 

Ort Datum Arbetsgivarens underskrift 



Resor/Traktamenten/Utlägg 2021 
De grå fälten fylls i av verksamhetschef . 

Namn Anställningsnummer: 

 Kom ihåg underskrift på sid 2! 
1. Bilersättning
Resor i tjänsten. Ersätts med det högsta skattefria beloppet (1,85 kr/km 2021). 

Datum: Resans ändamål, färdväg: Km. Kund 

OBS! Kunden betalar själv för sina privata resor även om det är assistentens bil som används. 

Summa km: 

Ovanstående bilersättning skall fördelas enligt följande: 
_______ km _______ _______ km _______ _______ km _______ 

2. Ersättning för utlägg enligt bifogade kvitton.
Fäst kvitton på A4-ark (inte på denna blankett) och märk kvittona med ditt namn och anstnr. Utnyttja både 
fram och baksida av A4-arket. Fäst så många kvitton du får plats med på varje ark men se till att de inte 
överlappar varandra . OBS! Fäst inte tejp över viktig information på kvittot – på en del kvitton försvinner 
texten under tejpen. Kvitton för 2021 ska redovisas senast 3 januari 2022  

Typ av utlägg: Ant. Totalt: Kund: Konto: Res. Fb. 
Lunch el middag, förmån kr 7383 
Frukost, förmån kr 7383 
Pedagogisk måltid kr 7383 
Kaffe, te, saft, läsk vid utflykt kr 7383 
Resor (tex tåg, buss, flyg, P-avg) kr 4009 
Logi i samband med resor kr 4009 
Inträden, biljetter och liknande kr 4020 
Friskvårdsaktivitet kr 7641 
Kaffe, te, saft till kundens bostad el kontor, 
fikabröd/frukt till möten kr 7692 

Annat:____________________________ kr 

1 



3. Traktamente
För resor i tjänsten om du övernattat minst en hel natt (mellan 24:00-06:00) och om platsen du övernattat 
på ligger mer än 5 mil från ditt hem och mer än 5 mil från din ordinarie arbetsplats. 

Maximibelopp 2021: Betalar arbetsgivaren utöver traktamente även kost 
skall måltidsavdrag göras enligt nedan: Hel dag 240 kr 

Avresa före kl 12:00 240 kr 

Måltidsavdrag: 

Maximibelopp Ut- 
landet Avresa efter kl 12:00 120 kr 240 

kr 120 kr

Hemkomst före kl 19:00 120 kr Frukost, lunch och middag 216 kr 108  kr 85% 
Hemkomst efter kl 19:00 240 kr Lunch och middag 168 kr 84 kr 70% 
Natt (om ej betald logi av arbetsgivaren) 120 kr Lunch eller middag 84 kr 42 kr 35% 
Natt utlandet, 50% av landets normalbelopp Frukost 48 kr 24 kr 15% 

Vistelseort:_____________________________ Vistelseland:______________________________ 

Ärende:_________________________________________________________________________ 

Måltider och logi som betalats av 
arbetsgivaren markeras med 

kryss Res. Fb. 

Datum Frukost Lunch Middag Logi 
Avresedag,  dag 1 
Klockan: _______________ 
Dag 2 
Dag 3 
Dag 4 
Dag 5 
Dag 6 
Dag 7 
Dag 8 
Dag 9 
Dag 10 
Dag 11 
Dag 12 
Dag 13 
Hemkomstdag 
Klockan: _______________ 

Utbetalt den              /          - sign:_____________

Datum Den anställdes underskrift 

Datum Underskrift av Verksamhetschef 
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Utbildning för dig som jobbar på OP Assistans 

För att du ska växa och utvecklas i ditt jobb som personlig assistent kommer vi på OP 

Assistans att bjuda in dig till flera olika utbildningar som bidrar till detta. 

Anmälan/Inbjudan: 
Du går själv in på intranätet under aktiviteter och anmäler dig till den utbildning du önskar gå. 

När vi fått in ett visst antal anmälningar bjuder vi in med datum tid och plats. Våra utbildningar 

är obligatoriska när din verksamhetschef anser att du ska gå. 

Lön och ersättning: 

Du får alltid lön för utbildningstiden samt ersättning för bussbiljett, tågbiljett eller 

milersättning, om din ordinarie arbetsplats inte är i Gävle. 

Våra utbildningar 

Guide och vägledning 

Vi bjuder in till en Guide med väglednings genomgång där vi går igenom företagets policys och 

rutiner samt annat som är bra för dig som anställd att veta. Detta är även ett bra forum för att ta 

upp dina frågor och funderingar. 

Basala hygienrutiner 

När du påbörjar din introduktion hos oss ska du genomföra webbutbildningen Basala 

hygienrutiner som finns på socialstyrelsens hemsida. Den är obligatorisk och alla våra 

medarbetare ska gå den.  

HLR - vuxen 

Grundläggande HLR (hjärt- och lungräddning), både med och utan hjärtstartare. Vi tränar 

bröstkompressioner och inblåsningar på dockor. 

Förflyttningskunskap 

Utbildningen ger dig kunskap i hur du hanterar din kropp för att undvika belastningsskador, 

värk och trötthet. Du lär dig att arbeta med mindre ansträngning, att förflytta istället för att 

lyfta vilket skapar större trygghet för kunden. Våra instruktörer är utbildade enligt 

Durewallmetoden. 

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/263/basala-hygienrutiner-i-vard-och-omsorg


Rutiner för anställd vid sjukdom 
1. Se först till att kunden får veta att du är sjuk och att vikarie ordnas enligt de riktlinjer som

gäller på din arbetsplats. OBS! Sms eller meddelande på telefonsvarare räcker inte. Du måste

prata med någon personligen och försäkra dig om att kunden verkligen vet att du är sjuk och

att vikarie ordnas enligt gällande överenskommelse.

2. Gör sedan en sjukanmälan till kontoret på 026-14 38 38. Kvällar och helger kan du lämna

meddelande på telefonsvarare.

3. Verksamhetschef kontaktar dig inom 7 dagar för uppföljning. Ni kommer överens om hur

eventuell information om arbetet ska lämnas till dig under sjukperioden om den beräknas bli

längre än 14 dagar. Blir du sjuk mer än 7 kalenderdagar (räknat från den första dagen du var

borta från jobbet) måste du lämna läkarintyg till Verksamhetschef för att ha rätt till sjuklön.

4. Om du blir sjuk mer än 8 dagar kontaktas du vid behov av vår Företagshälsovård för

avstämning.

5. När någon av dina kollegor är sjukskriven är det bra om du håller kontakten med

honom/henne om inte annan överenskommelse finns (se punkt 3).

6. Om sjukskrivningen varar längre än 4 veckor, om det är 6:e korttidsfrånvaron inom 12

månader eller om du själv vill det, görs en rehabiliteringsutredning (se faktaruta).

7. När du är frisk igen meddelar du i första hand kunden i så god tid som möjligt och sedan

ringer du också meddelar kontoret,, tillfrisknar du en helgdag ringer du närmast kommande

vardag.

Jag har idag tagit emot denna information av ___________________ och jag förstår textens 

innebörd: 

_________________ ____________________________

Ort och datum Namn och namnförtydligande 

OP Assistans Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx) 
www.opassistans.se 



Vision och Värdegrund 

Vision 
Vi vill genom vårt arbete skapa goda förutsättningar för människor med funktionsnedsättning 
att leva självständiga liv. För oss handlar det om att erbjuda en personlig assistans grundad på 
Respekt, Kompetens och Helhetssyn. 

Värdegrund 
All verksamhet inom OP Assistans präglas av Respekt, Kompetens och Helhetssyn. 

Respekt 
Alla människor är lika mycket värda och bör bemötas med respekt oavsett kön, etnicitet, ålder, 
funktionsnedsättning etc. 

Kompetens 
En ständig strävan efter att i yrkesutövandet styras av den hjälpsökandes behov – inte de egna 
behoven, känslorna eller impulserna. 

Helhetssyn 
Så långt det är möjligt betrakta varje situation ur ett helhetsperspektiv för att utifrån det kunna 
fatta de bästa besluten för samtliga inblandade. 

OP Assistans Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx) 

www.opassistans.se 
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Företagets Mål 

Övergripande mål 
Att skapa goda förutsättningar för företagets kunder att leva självständiga 
liv. Att stärka de personliga assistenternas yrkesidentitet på 
arbetsmarknaden. Att skapa ett positivt företagsklimat som gynnar både 
kunder och anställda. 

Kundinriktade delmål 
Att erbjuda kundanpassade tjänster med hög kontinuitet. 
Att erbjuda företagets kunder personlig service. 

Personalinriktade delmål 
Att tillhandahålla möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. 
Att skapa trygga och flexibla anställningsförhållanden. 

Företagsinriktade delmål 
Att prioritera en god arbetsmiljö för samtliga anställda i företaget. 
Att såväl kunder som anställda känner sig delaktiga i den fortlöpande 
verksamhetsplaneringen. 



Policy 
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Assistanskvalitet 

Träder i kraft den 1 juli 2011. 

Lagstiftning 

Personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

skall vara av god kvalitet. Detsamma gäller även för personlig assistans som utförs efter 

beslut om assistansersättning i enlighet med Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. 

assistansersättning.  

Övergripande mål och de grundläggande värderingar för personlig assistans: 

Den personliga assistansen "skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet" för de personer som har personlig assistans. Målet skall vara att den som har 

assistans skall få möjlighet att leva som andra (LSS § 5) 

Den personliga assistansen skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 

berörda samhällsorgan och myndigheter. Den personliga assistansen skall vara grundad på 

respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den som har personlig 

assistans skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över sin 

assistans. Kvaliteten i den personliga assistansen skall systematiskt och fortlöpande utvecklas 

och säkras (LSS § 6, första stycket). 

Bestämmelser om hur missförhållanden ska hanteras, lex Sarah: 

Bestämmelserna innebär att samtliga anställda inom verksamheten ska medverka till att den 

personliga assistansen är av god kvalitet.  

Den som är anställd inom verksamheten ska genast rapportera om han eller hon 

uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett 

missförhållande, som rör den som har personlig assistans och anlitar företagets tjänster eller 

kan komma att anlita företagets tjänster.  

Den som är anställd ska rapportera till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver 

verksamheten ska informera samtliga anställda om skyldigheten att rapportera 

missförhållanden.  

Den som bedriver verksamheten ska informera kunden eller kundens företrädare om de 

rapporter han eller hon tagit emot. Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett 

missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. 

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska 

snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den utredning som gjorts med 
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anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska göras av den som bedriver 

verksamheten och informera kunden eller kundens företrädare om anmälan (LSS §§ 24 a-g). 

Särskilda bestämmelser om personlig assistans till barn och ungdomar: 

När den personliga assistansen rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas (LSS § 6a). 

När ett barn har personlig assistans ska barnet få relevant information och ges möjlighet att 

framföra sina åsikter. Barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad (LSS § 8a). 

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa 

till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Anmälningsskyldighet gäller verksamma 

inom privata assistansföretag som berör barn och unga. Yrkesverksamma är skyldiga att 

lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns 

behov av skydd (14 kap. 1§ Socialtjänstlagen). 

I lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 

funktionshinder finns dessutom bestämmelser om att den som bedriver personlig assistans, 

inte får anställa någon som skall arbeta med ett barn utan att först kontrollera registerutdrag 

enligt lagen (1998:620) om belastningsregister avseende den som ska anställas.  

Konventioner att ta hänsyn till: 

Barnkonventionen och Konventionen för mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning skall ligga till grund för verksamheten. 

Syftet med OP Assistans kvalitetspolicy:  

 samtliga berörda inom företaget arbetar mot gemensamma mål som har sin

utgångspunkt i gällande lagstiftning,

 kvalitetsarbetets inriktning och omfattning anpassas till vad som krävs för att uppnå

målen för verksamheten,

 ansvarsfördelningen i kvalitetsarbetet fastställs,

 kunder, företrädare och anställda ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att

utveckla och säkra kvaliteten,

 kvalitetsarbetet dokumenteras och följs upp kontinuerligt.

OP Assistans verksamhet bygger på:  

Respekt för alla människors lika värde vilket innebär att verksamheten utgår ifrån att alla 

människor är lika mycket värda och bör bemötas med respekt oavsett kön, etnicitet, ålder, 

funktionsnedsättning etc. 
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Planeringen och genomförandet av den personliga assistansen utgår ifrån, och bidrar till, att 

kunden både kan och vill styra sitt eget liv samt att assistansen utformas med respekt för 

kundens integritet. Syftet med den personliga assistansen är att kunden skall ges möjlighet att 

leva som andra. 

Kompetens, som innebär en ständig strävan efter att i yrkesutövandet styras av den 

hjälpsökandes behov – inte de egna behoven, känslorna eller impulserna. 

Det är kundens behov och önskemål som gäller i planeringen och genomförandet av den 

personliga assistansen – det som kunden säger eller det som gynnar kunden bäst på kort och 

lång sikt. 

Helhetssyn, vilket innebär att så långt det är möjligt betrakta varje situation ur ett 

helhetsperspektiv för att utifrån det kunna fatta de bästa besluten för samtliga inblandade. 

Kundens samlade livssituation utgör utgångspunken i planeringen och genomförandet av 

assistansen. 

OP Assistans målsättning: 

För att kunden genom den personliga assistansen skall ges möjlighet att leva som andra: 

 har kunden ett stort inflytande över i vilken omfattning han eller hon själv tar ansvar för

genomförandet av sin assistans.

 erbjuds kunden den utbildning och information som han eller hon behöver för att ta

överenskommet ansvar för genomförandet av sin assistans.

 har kunden ett stort inflytande över vem som anställs som personlig assistent.

 har kunden ett stort inflytande över när assistenten ska arbeta.

 har kunden ett stort inflytande över vilka arbetsuppgifter assistenten ska ha.

 har kunden ett stort inflytande över på vilket sätt en viss uppgift ska utföras av

assistenten.

 har kunden ett stort inflytande över vilken assistent som ska utföra ”särskilda

arbetsuppgifter” eller vara med vid ”särskilda tillfällen”.

 har kunden har ett stort inflytande över vilka utbildningar kunden själv och assistenten

ska gå.

 vet kunden hur assistansomkostnader och utbildningskostnader ska redovisas och till

vad ska användas.

 har kunden tillräcklig insyn i hur assistanstimmarna används.

 erbjuds kunden en personlig service.

 ges kunden som är under 18 år relevant information om den personliga assistansen.
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 ges kunden som är under 18 år möjlighet att framföra sina åsikter.

 tillmäts åsikter som framförs av kunden som är under 18 år betydelse i förhållande till

kundens ålder och mognad.

Tillsammans ska vi göra allt vi kan för att förebygga att någon drabbas av missförhållanden som 

beror på den personliga assistansen. 

För att kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt:  

 vävs kvalitetstänkandet in i det dagliga arbetet och i all verksamhetsplanering

 diskuterar kunder, verksamhetschefer och personliga assistenter kvalitetsfrågor

kontinuerligt vid personalmöten, utbildningsdagar, handledning, mentorsträffar och

andra typer av sammankomster

 är OP Assistans verksamhetsachefer nyckelpersoner. Det övergripande ansvaret för

kvalitetsfrågorna ligger på företagets ägare (se ”Delegering av kvalitetsuppgifter”).

 använder OP Assistans metoderna ansvarsfördelning, genomförandeplan och

kvalitetssäkran.

 finns tydliga och kända rutiner för prioriterade områden.

 



Rutiner för synpunkter och klagomål 
OP Assistans har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser dem som en 

hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Det är viktigt att alla som arbetar i företaget 

bemöter dem som har synpunkter och klagomål på ett professionellt sätt. Vi handlägger 

synpunkter och klagomål samt rättar till fel som kan ha uppstått så snabbt som möjligt. 

Definition av synpunkter och klagomål 
Med synpunkter och klagomål avses alla synpunkter, klagomål, invändningar och förslag på 

förbättringar som framförs från företagets kunder, företrädare, anhöriga, anställda, allmänhet, 

samarbetspartners, uppdragstagare m fl. Vi välkomnar och tillvaratar även beröm eftersom den 

ger oss vägledning om vad som fungerar bra och därmed bör behållas i verksamheten. 

I lagarna som reglerar vår verksamhet ställs krav på systematiskt kvalitetsarbete och att det 

finns ledningssystem som säkerställer kvalitet i verksamheten. Det ska finnas rutiner för att 

samla in och använda synpunkter och klagomål för att förebygga fel och brister, utveckla 

verksamheten och för att identifiera nya eller ej tillgodosedda behov. 

Mer om detta finns att läsa i LSS, SOSFS 2011:9 - Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, Socialstyrelsens Handbok för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

och Socialstyrelsens Meddelandeblad 11/2011. 

Information 
I samband med att OP Assistans tar emot en ny kund ser Verksamhetschef till att kunden och i 

förekommande fall även företrädaren informeras om rätten och möjligheten att lämna 

synpunkter och klagomål som en grund för vårt kvalitetsarbete. Även anhöriga som 

kunden/företrädaren vill att vi ska ha kontakt med får denna information. För detta ändamål 

har vi tagit fram broschyren ”Välkommen att tycka till!”. 

Personliga assistenter till barn och kunder som har svårt att själva förmedla sina åsikter har ett 

särskilt ansvar för att hjälpa kunden att uppmärksamma och framföra synpunkter och klagomål. 

Denna information ges till samtliga personliga assistenter i samband med nyanställning. 
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Synpunkter och klagomål kan framföras på olika sätt, men ska hanteras lika 

● En person framför synpunkter eller klagomål via formuläret ”Tyck till!” som finns på vår

hemsida under menyval ”Kontakt”.

● En person fyller i och lämnar/skickar in blanketten som finns i broschyren ”Välkommen att

tycka till!”

● En person framför synpunkter eller klagomål direkt till dig.

● Det kan också förekomma att en person framför synpunkter eller klagomål via sms, mejl

eller brev.

Den som lämnar synpunkter får vara anonym om han eller hon vill men informeras då om att 

det kan begränsa våra möjligheter till åtgärder och återkoppling. 

Rutin för synpunkter och klagomål 

● Synpunkter och klagomål ska i första hand lämnas till operativ chef. Synpunkter och

klagomål som är riktade till företagets ledning hanteras av VD. Dessa personer kallas i det

följande för Klagomålshanterare.

● Klagomålshanteraren ansvarar för att synpunkter och klagomål analyseras och åtgärdas så

snart som möjligt.

● Klagomålshanteraren ansvarar för att fortlöpande föra företagsgemensam statistik över

synpunkter och klagomål.

● Klagomålshanteraren ansvarar för att den som framfört synpunkter/klagomål får

återkoppling förutsatt att personen önskar det och har lämnat kontaktuppgifter. Vår

ambition är att den som vill ha återkoppling ska få det inom en vecka. All återkoppling

lämnas naturligtvis med hänsyn tagen till tystnadsplikten.

● Klagomålshanteraren ansvarar för att vidtagna åtgärder och återkoppling dokumenteras.

● Klagomålshanteraren sammanställer inkomna synpunkter/klagomål och vidtagna åtgärder

och rapporterar kontinuerligt till ledningsgruppen. Dessa rapporter ligger till grund för

ledningsgruppens fortlöpande uppföljnings-, planerings- och utvecklingsarbete.
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● Med start verksamhetsår 2014 sammanställer ledningsgruppen en årlig rapport som sedan

ska ligga till grund för företagets fortsatta strategiska utvecklingsarbete.

Hur bemöter vi personer som inte är nöjda med svar och vidtagen åtgärd? 

● Klagomålshanteraren ansvarar för fortsatta kontakter med den person som framfört

synpunkt och/eller klagomål och som inte är nöjd med svar eller vidtagna åtgärder.

● Om den som klagat inte är nöjd med Klagomålshanterarens svar eller vidtagna åtgärder ska

densamma vara behjälplig i kontakt med VD.

Broschyren ”Välkommen att tycka till!” ska finnas synlig i våra lokaler och 
tillgänglig på alla arbetsplatser där det är möjligt. 
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Rutiner för anställd - Lex Sarah 
Bestämmelserna om lex Sarah regleras i LSS § 23e, 24 b-g  och innebär att all personal genast 

ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som 

bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller 

undanröja rapporterade missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden utan 

dröjsmål. Den som bedriver verksamheten ska anmäla missförhållanden och påtagliga risker 

för missförhållande till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) om det visar sig vara av 

allvarlig art. Tillämpningen av lex Sarah är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbete 

som ska genomsyra hela verksamheten och bidra till en kultur som inspirerar till ständiga 

förbättringar. Se även SOSFS 2011:5 om lex Sarah, SOSFS 2011:9 om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete  och Socialstyrelsens Handbok för tillämpning av 

bestämmelserna om lex Sarah 2013-4-9. 

Definition av missförhållande 
Missförhållanden kan uppstå om vi i vårt arbete gör eller låter bli att göra något, som innebär ett 

hot mot eller medför konsekvenser för en eller flera kunders liv, säkerhet, fysiska eller psykiska 

hälsa.  

Det kan till exempel handla om: 

▫ Fysiska övergrepp, som slag, nypningar och hårda tag samt fasthållanden.

▫ Psykiska övergrepp, som hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel och kränkningar.

▫ Sexuella övergrepp.

▫ Ekonomiska övergrepp, som stöld av pengar, mediciner eller andra ägodelar,

utpressning eller förskingring.

▫ Brister i utförandet av insatser som tex personlig hygien, mathållning, tand- och

munhygien eller tillsyn.

▫ Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik.

▫ Brister i bemötande som klart avviker från kraven på respekt, självbestämmande,

integritet, trygghet och värdighet. Begränsad självständighet och överdrivet

omhändertagande, även om det sker i all välmening, är i längden att betrakta som ett

missförhållande.

▫

Definition av påtaglig risk för missförhållande 
Även risker för missförhållanden behöver komma till verksamhetens kännedom för att vi ska 

kunna säkra och utveckla kvaliteten i de tjänster vi tillhandahåller. För att undvika att 

rapporteringsskyldigheten blir alltför omfattande är skyldigheten att rapportera risker för 

missförhållanden begränsad till sådana risker som är påtagliga. Det innebär att det inte ska vara 
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fråga om obetydliga, oklara eller avlägsna risker utan om klara och konkreta risker för 

missförhållande.  

Mindre påtagliga risker, fel och brister, hanteras fortlöpande med hjälp av blanketten 

”Riskbedömning och handlingsplan – assistanskvalitet”.  

Skillnaden mellan missförhållande och påtaglig risk för missförhållande 
Missförhållande (AJ!)  

Ett missförhållande är att likställa med händelser som faktiskt inträffat och fått konsekvenser - 

även om det endast finns misstanke om det. Ex: Ola får ofta sitta ensam i köket medan 

assistenten pratar i sin privata mobil och tittar på TV. När Ola går in till assistenten för att be 

om hjälp sjasas han ilsket bort.  

Påtaglig risk för missförhållanden (OJ!) 

En påtaglig risk för missförhållande är att likställa med en händelse som upptäckts och avhjälpts 

i sista stund, innan händelsen hunnit leda till konsekvenser. Ex: En assistent kommer för att 

jobba eftermiddagspasset och upptäcker att Pernilla inte sitter fastspänd i sin rullstol så som 

arbetsterapeuten bedömt att hon alltid ska göra. Om detta upprepas kan Pernilla falla ur 

rullstolen och skada sig.  

Vem är skyldig att rapportera lex Sarah-händelser? 
Samtliga anställda inom OP Assistans såsom personliga assistenter (även närstående och 

företrädare till kunden som är anställda inom företaget) och kontorspersonal. Även inhyrd 

personal, praktikanter och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program har 

rapporteringsskyldighet.  

Övrigt 
Kunden själv, företrädare eller annan närstående kan inte lämna anmälan enligt lex Sarah till 

OP Assistans. De kan däremot lämna Synpunkter och klagomål på verksamheten till oss.  

Händelser som en rapporteringsskyldig uppmärksammar på sin lediga tid ska också 

rapporteras. Det ska ske så fort som möjligt, rimligtvis senast i samma stund som den 

rapporteringsskyldige åter träder i tjänst. En kund eller god man har inte rätt att hindra att en 

lex Sarah rapport lämnas om en händelse som berör honom eller henne. 

När det gäller anmälningsplikten enligt lex Sarah ska jag: 

▫ Se till att blanketter ”Händelserapport – Lex Sarah” finns på min arbetsplats och om det

saknas hämta nya på kontoret eller skriva ut från OP Assistans intranät. Saknas

möjlighet att förvara rapporter av detta slag på min arbetsplats ska jag finna andra
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fungerande lösningar för att alltid ha nära tillgång till blanketten. 

▫ Genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till

ordinarie Verksamhetschef (VC) eller tillgänglig ersättare. Rapporten måste vara

skriftlig på avsedd blankett ”Händelserapport – Lex Sarah” och kan inte lämnas

anonymt. Många gånger kan det vara svårt att ta sig till kontoret för att lämna in en

rapport. Därför går det lika bra att ringa VC för att få hjälp med att fylla i rapporten över

telefon. Säkraste sättet att få tag i en VC är att ringa vår växel på telefon 026-14 38 38.

Om det inte fungerar ringer du KrisJouren på 026-12 02 58. På det sättet kan du alltid

komma i kontakt med en VC. Om rapporten gäller en omständighet som är kopplad till

en VC som person och ingen annan VC finns i tjänst kan du lämna rapporten till

operativ chef, denne nås via växeln eller KrisJouren.

▫ Snarast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden som jag

uppmärksammar på min lediga tid, dock senast då jag åter träder i tjänst.

▫ Vidta de direkta åtgärder som är möjliga för att undvika eller så snart som möjligt

komma tillrätta med missförhållandet eller den påtagliga risken för missförhållande.

▫ Delta i utredningen om jag blir kontaktad/kallad.

▫ Utföra beslutade åtgärder och medverka allmänt till bibehållen och ökad kvalitet.

▫ Delta vid uppföljning om jag blir kontaktad/kallad.

▫ Medverka till de förbättringsområden som företaget ledningsgrupp beslutar om.

Jag har idag tagit emot denna information av  och jag förstår textens 

innebörd: 

Ort och datum Namn och namnförtydligande 

Övrigt: 

Detta original förvaras i din personalakt och du behåller en kopia. 
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Händelserapport – lex Sarah 
Som anställd, inhyrd personal, praktikant eller deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 

inom OP Assistans är du skyldig att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 

missförhållanden som du uppmärksammar i vår verksamhet. Det kan uppstå om vi i vårt 

arbete gör eller låter bli att göra något som innebär eller kan innebära hot mot eller 

konsekvenser för en eller flera kunders liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa. Mer 

information finns i ”Rutiner för anställd - lex Sarah”. 

Rapporten ska lämnas in omgående, måste vara skriftlig och kan inte lämnas anonymt. 

Många gånger kan det vara svårt att ta sig till kontoret för att lämna in en rapport. Därför 

går det lika bra att ringa Verksamhetschef (VC) för att få hjälp med att fylla i rapporten över 

telefon. Säkraste sättet att få tag i en VC är att ringa vår växel på telefon 026-14 38 38. Om det 

inte fungerar ringer du KrisJouren på 026-12 02 58. På det sättet kan du alltid komma i 

kontakt med en VC. Om rapporten gäller en omständighet som är kopplad till en VC som 

person och ingen annan VC finns i tjänst kan du lämna rapporten till operativ chef denne 

kontaktas via växeln eller KrisJouren.  

Datum när rapporten lämnas in 
År: Månad: Dag: 

Uppgifter om kunden 
Namn och adress: 

Kundens ordinarie Verksamhetschef 
Namn: 

När och var inträffade händelsen? 
År: Månad: Dag: Klockslag: Plats: 

Uppgifter om personen som upptäckte händelsen (anmälaren) 
Namn: Personnummer: 

Fanns personal närvarande när händelsen uppstod? 
Ja Nej 

Om du svarat ja på frågan ovan, ange namn på samtliga här: 

1 



Beskriv händelseförloppet 
Missförhållande: Vad hände, hur kunde det hända, skadans art och omfattning? 

Påtaglig risk för missförhållande: Vad kunde ha hänt, hur kunde det ha hänt, skadans art och 

omfattning om det hade hänt? 

 Vilka konsekvenser har händelsen fått (kunde händelsen ha fått) för kunden? 

Vilka åtgärder vidtogs direkt för att förhindra och avhjälpa missförhållandet eller den 
påtagliga risken för missförhållande? 

Förslag på åtgärder för att händelsen inte ska upprepas 
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Övrig information 

Är kunden (ev. anhörig/ god man/ företrädare) informerad? 
Ja Nej 

Om du svarat ja på frågan ovan, ange namn på samtliga här: 

Anmälarens underskrift 

Om anmälaren fått hjälp att fylla i blanketten och därför inte kan skriva under, ange namn 
och titel på personen som varit behjälplig 

Fylls i av Verksamhetschef som tar emot rapporten: 

Bedömer du de direkta åtgärder som vidtagits som tillräckliga? 
Ja Nej 

Om du svarat nej, vilka ytterligare direkta åtgärder har du vidtagit avser du vidta: 

Är det inträffade dokumenterat i kundens journal? 
Ja Nej 

Kommentar: 
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Underskrift 
Datum: Verksamhetschef (namn och namnförtydligande): 

Fylls i av ansvarig utredare: 

Ansvarig utredare: 
Namn: 

Utredarens första bedömning är att det inträffade rör sig om (bifoga matris): 
Ett missförhållande  

En påtaglig risk för missförhållande  

Ett allvarligt missförhållande 

En påtaglig risk för allvarligt missförhållande 

Annat, som inte skall hanteras enligt bestämmelserna för lex Sarah 

Utredarens kommentar till bedömningen 

Bedömer du de direkta åtgärder som vidtagits som tillräckliga? 
Ja Nej 

Om nej, vilka ytterligare direkta åtgärder föreslås: 

Kommer utredning att startas och läggas som bilaga till denna rapport? 
Ja Nej 
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Underskrift 
Datum: Utredare: 

Verksamhetschef bekräftar att han/hon tagit del av utredarens bedömning genom 

underskrift och namnförtydligande: 
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Rutiner för anmälningsplikt - Barn som far illa 

Lagtext 
Anmälningsplikten regleras i SoL 14:1. 

Rutiner för anställda 
Samtliga anställda inom OP Assistans är skyldiga att utan oskäligt dröjsmål göra en anmälan till 
kommunens socialtjänst vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Den 
bestämmelsen gäller inte bara om kunden är barn utan även andra barn som den anställde 
kommer i kontakt med i sitt arbete. Den anställde ska alltid rådgöra med Verksamhetschef 
innan anmälan till socialtjänsten görs.  

OP Assistans Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx) 

www.opassistans.se 
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Rutiner för anställda vid  
Tillbud och Arbetsskador/-sjukdomar 

Arbetsmiljöverket kräver att alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet ska anmälas. Det gäller 

oavsett om de leder till sjukfrånvaro eller inte. Skador som uppstår på väg till och från arbetet räknas 

också som arbetsskador (färdolycksfall). Av dessa anmälningar tar arbetsmiljöverket fram statistik för 

hela landet. Statistiken ligger sedan till grund för forskning och regelverket inom arbetsmiljöområdet. 

Skillnaden mellan tillbud och arbetsskada 
Vid ett tillbud var det nära att en skada uppstod men det gick att undvika. Man säger då: ”Oj!” 
Exempel: Ett fordon rullar herrelös emot dig, men du lyckas kasta dig undan i sista sekunden. 

Vid en arbetsskada uppstår en skada eller sjukdom, oavsett vilka följderna blir. Man säger: ”Aj!” 
Exempel: Du halkar i trappan under arbetstid och stukar foten. 

När det gäller Tillbud skall jag: 
 Se till att det finns Tillbudsblanketter på arbetsplatsen och om det saknas hämta nya på 

kontoret eller skriva ut från arbetsmiljöhandboken på www.opassistans.se. 
 Anmäla alla tillbud till Verksamhetschef genom att fylla i en Tillbudsblankett.  
 Lämna den ifyllda Tillbudsblanketten till Verksamhetschef så fort som möjligt efter att 

tillbudet inträffat. 

Genom att göra detta tar du din del av ansvaret för att förebygga så att ingen skadas i arbetet 
på din arbetsplats. 

I samband med en Arbetsskada/-sjukdom skall jag: 
 Anmäla arbetsskadan muntligt till Verksamhetschef så fort som möjligt. 

Genom att göra detta tar du din del av ansvaret för att undvika att fler skadas på samma sätt 
på din arbetsplats. 

 Vid behov uppsöka sjukvården för att få skadan behandlad och dokumenterad. 
 Vara noga med att notera datum, tid, plats och händelseförlopp så fort som möjligt. 
 Boka tid med Verksamhetschef för att tillsammans fylla i arbetsskadeanmälan till 

Försäkringskassan och AFA.  
 Spara alla kvitton som har med skadan/sjukdomen att göra, även parkeringskvitton. 

Genom att göra detta tar du ditt ansvar för en positiv utveckling av arbetsmiljöarbetet i landet 
samtidigt som du ser till att du får de stöd du kan behöva för tillfrisknande och rehabilitering. 

OBS! Om skadan leder tilll sjukfrånvaro se även ”Rutiner för anställda vid sjukdom” 

Jag har idag tagit emot denna information av  och jag 
förstår textens innebörd: 

Ort och datum   Namn och namnförtydligande 

Min huvudsakliga arbetsplats är:  

Övrigt: Verksamhetschef förvarar detta original i din personalakt och du behåller en kopia. 



Tillbudsanmälan 
Du är som anställd skyldig att anmäla varje arbetsmiljötillbud till din verksamhetschef eller 
teamchef med hjälp av denna blankett så fort som möjligt efter att tillbudet inträffat. 

Namn:  Befattning:   

Personnummer: Kund (OBS! endast initialer): 

1. När inträffade tillbudet?

Datum: Klockslag: 

2. Var inträffade tillbudet?

3. I vilket arbetsmoment inträffade tillbudet?

4. Vad hände? (Beskriv tillbudet så utförligt som möjligt)

5. Vad orsakade tillbudet?

Vänd ->>> 

Gävlekontoret: Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx) 

www.opassistans.se 



6. Har liknande tillbud inträffat tidigare?

7. Vilka åtgärder är vidtagna för att förhindra att det ska hända en olycka?

8. Vad kan ytterligare göras för att förhindra upprepning?

Ort och datum Den anställdes underskrift 

Ort och datum Verksamhetschef 

Gävlekontoret: Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx) 

www.opassistans.se 



Rutiner för anställda vid misstanke 
om missbruksproblem 
Drogberoende är en sjukdom som kräver vård. 

Ju öppnare attityd vi har kring detta, ju lättare är det att ge vård och stöd vid 
drogproblem. 

När du misstänker att arbetskamrat har drogproblem, prata först med 
arbetskamraten om dina iakttagelser och gör klart att du kommer att gå vidare 
till Verksamhetschef. 

Kontakta Verksamhetschef om denna arbetsmiljörisk. 
Att lägga sig i är att bry sig om! 

Arbetskamrat som är påverkad (även ”bakfull”) på arbetet får inte vara kvar på 
arbetsplatsen. Kontakta din Verksamhetschef. 

I samråd med Verksamhetschef beslutas att någon följer med hem alternativt 
skickas personen hem i taxi. 

Dagen efter har Verksamhetschefen ett samtal med den som har problem, 
angående det som hänt och hur man ska gå vidare - dokumenteras och 
undertecknas av den anställde. 

Arbetsgruppen kan också behöva stöd. Företagshälsovården har 
specialistutbildad personal som kan medverka. 

Jag har idag tagit emot denna information av  och 
jag förstår textens innebörd: 

Ort och datum Namn och namnförtydligande 

Min huvudsakliga arbetsplats är: 

Övrigt: Verksamhetschef förvarar detta original i din personalakt och du behåller 
en kopia. 

2014-10-10 
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Rutiner för anställda vid Krissituation - 
Hot och/eller Våld 

Händelse 
 


Omedelbart: 
• Kalla på snabb hjälp
• Behövs läkarhjälp?
• Ambulans, tel 112

• Kontakta Verksamhetschef via OP Assistans 
jourtelefon 026-12 02 58


Så snart som möjligt: 

• Anteckna datum, tid och plats för händelsen samt skriv ned
händelseförloppet så noggrant som möjligt.

Jag har idag tagit emot denna information av och jag 
förstår textens innebörd: 

____________________  _________________________ 
Ort och datum  Namn och namnförtydligande 

Min huvudsakliga arbetsplats är: 



Rutin 
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Arbetstid 
Denna rutin beskriver företagets praktiska tillämpning av arbetstid. Rutinen bygger på de 
regler som finns om arbetstid i Arbetstidslagen (ATL) och gällande kollektivavtal.  

Veckoarbetstid 
Ett genomsnittligt antal timmar per vecka räknas fram med hjälp av grundschema eller enligt 
annan överenskommelse mellan chef och medarbetare. Detta kallas veckoarbetstid och den 
ligger sedan till grund för medarbetarens tjänstgöringsgrad. Veckoarbetstiden anges i 
timmar/vecka och avrundas alltid till två decimaler innan tjänstgöringsgraden beräknas. 
Tjänstgöringsgraden anges i procent (%) och avrundas även den till två decimaler.  

Avrundningsregel 
Tal som är lika med eller mindre än 0,0049% avrundas nedåt till 0,00% 
Tal som är lika med eller större än 0,0050% avrundas uppåt till 0,01% 

 Veckoarbetstid = 
Grundschemats totala arbetstid 

Antal veckor som grundschemat omfattar 

Tjänstgöringsgrad = 
Veckoarbetstid 

* 100
Heltidsmått 

Heltidsmått för personliga assistenter 
Heltidsmåttet är 40 timmar per vecka för personlig assistent. I enlighet med kollektivavtalet för 
Personlig assistans (Bransch G) gäller heltidsmåttet 40 timmar per vecka även när en helgdag 
(så kallad röd dag) infaller måndag till fredag.  
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Räkneexempel 
Grundschemat omfattar totalt 4 veckor. Den totala arbetstiden är 123 timmar. Heltidsmått är 40 
timmar per vecka.  

Veckoarbetstid = 
123 timmar 

= 30,75 timmar per vecka 
4 veckor 

Tjänstgöringsgrad = 
30,75 tim/v 

* 100 = 76,875% ≈ 76,88% 
40 tim/v 

Reglering av arbetstid 
I undantagsfall kan du i samråd med din Verksamhetschef spara komp om du har en SLAUV 
anställning med garanterad veckoarbetstid på minst 40 tim per vecka dvs 100 %. 

Man får högst ha 100 timmar innestående komp och som lägst ligga på -40 timmar. Om en 
medarbetare passerar den övre gränsen på 100 timmar betalas överskridande tid automatiskt ut 
som mertid/övertid. Om medarbetaren passerar den undre gränsen på -40 timmar säkerställer 
löneassistenten att närmaste chef får kännedom om saken för att i sin tur ta upp frågan med 
medarbetaren. Undantag kan göras vid behov av att spara extra mycket komp. Tex om en kund 
ska resa bort en längre tid och assistenten inte förväntas följa med. Chefen säkerställer att 
löneassistenten i förväg får kännedom om beviljade undantag. 

Beordrad mertid ersätts för personlig assistent med timlön i enlighet med OP Assistans praxis 
med 1,5*ordinarie timlön per faktiskt utförd mertidstimme. 
Beordrad övertid ersätts för personlig assistent med timlön enligt beräkningsreglerna i 
kollektivavtalet. Observera att det finns regler om hur många mertidstimmar en anställd högst 
får göra per kalendermånad och per år.  
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Assistenter som jobbar hos flera kunder 
När en personlig assistent är anställd för viss tid så länge assistansuppdraget varar (SLAUV) hos 
flera kunder samordnas samtliga kunder på ett och samma anställningsbevis. Samtliga kunder 
anges då under rubriken ”Anställningsform” (anges manuellt i anställningsbeviset före utskrift).  
Den anställdes totala garanterade arbetstid anges då som garanterad sysselsättningsgrad.  

I dessa fall krävs en nära samverkan mellan samtliga berörda verksamhetschefer. 

Om den anställde ska sluta hos kund, börja hos en ytterligare kund eller får ändrat grundschema 
hos en kund påverkas anställningsbeviset som helhet.  

Innebär förändringen lägre veckoarbetstid för assistenten skrivs en uppsägning av tjänsten 
kopplat till aktuell kund. Därefter upprättas en Ändring av anställningsbevis. Om arbetstiden 
istället ökar skrivs enbart en Ändring av anställningsbeviset. 

Begränsningsperiod  
OP Assistans använder sig av begränsningsperioder upp till 6 månader. 

Uppsägning för personliga assistenter 
Inom OP Assistans tillämpas 1 månads ömsesidig uppsägningstid, vilket förtydligas på varje 
enskilt anställningsbevis. 
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Övriga ledigheter 
Ledighet upp till 14 kalenderdagar ska sökas skriftligt och lämnas till 
kunden/samordnaren/arbetsledande assistent/verksamhetschef  
minst två veckor i förväg. 

Ledighet över 14 kalenderdagar ska sökas skriftligt och lämnas till Verksamhetschef på OP 
Assistans minst två månader i förväg. 

Övriga ledigheter behöver sökas på avsedd blankett och lämnas till kontoret när den är 
hanterad.  

Blanketter för ledighetsansökan finns på kontoren, i assistentpärmen och på 
www.opassistans.se  

Kompledighet 
Kan beviljas om kund/samordnare/verksamhetschef bedömer att det kan ske utan 
olägenhet för verksamheten. 

Tjänstledighet 
Kan beviljas om Verksamhetschefen bedömer att det kan ske utan olägenhet för 
verksamheten. Tjänstledighet får aldrig förläggas så att den inleds eller avslutas på en 
söndag och/eller helgdag som är arbetsfri för assistenten. 

Studieledighet 
För studieledighet måste man för att vara garanterad ledighet ansöka om minst 2 
månader i förväg. Läs mer i dokument Fakta om Studieledighet. 

Föräldraledighet, Graviditetsledighet 
För föräldraledighet gäller i princip samma regler som för tjänstledighet med undantaget 
att man måste ansöka minst 2 månader i förväg. Se i övrigt föräldraledighetslagen. 

Permission 
Permission är en kort ledighet med bibehållen lön. 
Kan beviljas i upp till 3 dagar med lön i samband med insjuknande eller bortgång plus 1 
dag för begravning. OP Assistans beviljar inte permission med lön för urnsättning. 
En individuell bedömning måste göras av Verksamhetschef i varje enskilt fall.  

http://www.opassistans.se/
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OP Assistans godkänner permission i följande fall: 
● Eget bröllop
● Egen 50-årsdag
● Vid nära anhörigs bortgång eller begravning
● Vid akut sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig

Nära anhörig jämställs med: 
● maka, make
● sambo
● barn
● svärföräldrar (även om man är sambo)
● syskon
● föräldrar
● mor- och farföräldrar

Vad som är allvarlig sjukdom finns ingen uppgift om men det skall vara sjukdomsfall 
av allvarligare art såsom: 

● hjärnblödning
● hjärtinfarkt
● allvarliga skador i samband med olyckor

Beslutad av Ledningsgruppen 2016-03-17 
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Studieledighet

Rätten till ledighet för studier följer av lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 

(studieledigetslagen). Alla anställda oberoende av anställningsform omfattas av 

studieledighetslagens regler om rätt till ledighet för studier.  

Minsta anställningstid 
För att ha rätt till studieledighet måste arbetstagaren v id tidpunkten för ledigheten ha varit 

anställd hos arbetsgivaren 

 antingen i en följd under de senaste sex  månaderna  eller

 sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Vid beräkning av  anställningstid inräknas tid hos annat företag inom samma koncern som ditt 

företag tillhör. Har arbetstagaren övergått till nuvarande anställning genom en 

verksamhetsövergång inräknas anställningstid hos den tidigare arbetsgivaren.  

Undantag från minsta anställningstid 

Krav  på v iss anställningstid gäller dock inte v id facklig utbildning. 

Vilken utbildning ger rätt till ledighet 
Rätten till ledighet gäller i princip varje slags utbildning. Utbildningen behöver inte ha koppling 

till nuvarande arbete utan arbetstagaren avgör själv studiernas inriktning. Utbildningen ska 

vara planmässigt upplagd och huvudsyftet ska vara att förmedla kunskaper. Är det huvudsakliga 

sy ftet något annat, till exempel att bedriva hobbyverksamhet, opinionsbildande verksamhet eller 

liknande, blir inte studieledighetslagen tillämplig.  

Arbetsgivaren har rätt att begära ett intyg som styrker att arbetstagaren antagits till 

utbildningen och att studierna är av  sådan art att de ger arbetstagaren rätt till studieledighet.  

Utbildningens längd och förläggning 
Det finns inte några begränsningar i lagen om hur lång studieledigheten kan vara. 

Enligt lagen har arbetstagaren rätt till ”behövlig” ledighet. Den anställdes studietakt och 

uppläggning av  studierna avgör tidsåtgången. Ledigheten kan omfatta även förberedelsetid, 

kortare avbrott i utbildningen, skollov, restid och tid för examination.  

Den anställde är sky ldig att ange v ilka kurser han avser delta i. 

Den anställde har frihet att själv avgöra om han v ill vara helt ledig under en bestämd tidsperiod, 

eller om han v ill vara ledig på deltid, till exempel några timmar varje dag eller v issa dagar i 
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veckan. Om den anställde väljer att vara studieledig på deltid, kan detta ge anledning till en 

tillfällig omplacering under studieledigheten. 

En förutsättning för sådan omplacering är att den endast beror på svårigheter att sysselsätta den 

anställde på deltid. Omplacering får inte göras av den anledningen att den anställde är 

studieledig. 

Fråga alltid Almega om du överväger en omplacering.  

Arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten 
Det är arbetstagaren som avgör när ledigheten ska förläggas. Arbetsgivaren har dock rätt att 

ensidigt skjuta upp begärd ledighet enligt nedan. 

Utbildning som varar högst en arbetsvecka och facklig utbildning.  

Då den anställde begär studieledighet för högst en arbetsvecka eller för i huvudsak facklig 

utbildning, kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i högst två veckor räknat från ansökan om 

ledighet. 

Vill arbetsgivaren skjuta upp ledigheten ska han genast underrätta arbetstagaren om uppskovet 

och skälen för detta. Underrättelse om uppskovet ska också genast lämnas till den fackförening 

företaget har kollektivavtal med. Kravet på underrättelse gäller även om arbetstagaren är 

oorganiserad. 

Arbetstagarorganisationen har rätt att inom en vecka efter det att underrättelse lämnades 

begära överläggning med arbetsgivaren om uppskovet. 

Om arbetsgivaren v ill skjuta på den begärda ledigheten längre tid än två veckor måste han 

komma överens om detta med den fackliga organisation som arbetsgivaren har kollektivavtal 

med. 

Utbildning som varar längre än sammanlagt en arbetsvecka  

Vid utbildning som varar längre än sammanlagt en arbetsvecka kan arbetsgivaren skjuta upp 

ledigheten med upp till sex  månader. 

Vill arbetsgivaren skjuta upp ledigheten ska han genast underrätta arbetstagaren om uppskovet 

och skälen för detta. Underrättelse om uppskovet ska också genast lämnas till den fackliga 

organisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Kravet på underrättelse gäller även om 

arbetstagaren är oorganiserad 

Arbetstagarorganisationen har rätt att inom en vecka efter det att underrättelse lämnades 

påkalla överläggning med arbetsgivaren om uppskovet. 
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Om arbetsgivaren v ill att ledigheten ska påbörjas mer än sex  månader senare än vad 

arbetstagaren begär krävs ett godkännande av  den fackliga organisation som arbetsgivaren har 

kollektivavtal med. 

Flera ansökningar om studieledighet 
Om fler arbetstagare söker studieledigt samtidigt och det inte är möjligt att bevilja ledighet för 

alla ska företräde ges åt den som avser att delta i facklig utbildning. I andra hand ska företräde 

ges den som inte har fullgjort nioårig grundskola. Om fler anställda avser att delta i samma ty p 

av  utbildning, ska den som har obekväm arbetstid ha företräde framför de andra.  

Ansökan om studieledighet 
Studieledighetslagen ger inte några regler om hur ansökan ska vara utformad. Det är ändå 

lämpligt med en skriftlig ansökan. 

Vilka uppgifter bör ansökan innehålla? 

Det krävs att studierna har en v iss planmässighet för att lagen ska vara tillämplig. Den anställde 

måste därför precisera sin ansökan. 

Ansökan bör innehålla följande uppgifter: 

 Vilken utbildning ansökan avser.

 Vem som anordnar utbildningen.

 Uppläggningen av  studieledigheten, t ex  heltid eller deltid.

 Uppgift om när utbildningen beräknas vara slutförd. (För att arbetsgivaren ska kunna

bedöma behovet av  att anställa en v ikarie.)

 Uppgift om tidigare studieledighet.

 Uppgift om den fackliga organisation som den anställde är med i.

 Uppgift om andra omständigheter den anställde önskar åberopa t ex  obekväm arbetstid, 

avsaknad av  grundskoleutbildning. (Detta bör anges för att arbetsgivaren ska kunna bedöma

vem av  flera anställda som har företräde till ledighet.)

 Önskemål angående eventuell tjänstgöring under ferierna (v id längre studieledighet).

När ska ansökan göras? 

Studieledighetslagen innehåller inte någon regel om hur långt före ledighetens början ansökan 

ska göras. Arbetsgivarens möjligheter att uppskjuta begärd ledighet reglerar indirekt denna 

fråga. 

Om den anställde lämnar ansökan mer än sex  månader före ledigheten, kan arbetsgivaren inte 

skjuta på ledigheten utan fackföreningens samtycke.  

Ansökan bör göras i god tid före ledigheten. 
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Not. Enligt OP Assistans rutin för övriga ledigheter som samtliga assistenter informeras om i 

samband med ny anställning gäller att ansökan om studieledighet ska lämnas två månader i 

förväg. 

Ansökan kan därefter kompletteras efter det att den anställde fått definitivt besked om att han 

antagits till utbildningen. Om den anställde inte får tillträde till utbildningen förloras rätten till 

studieledighet. 

Arbete under studieledighet 
Om arbetstagaren v ill arbeta under till exempel skollov ska det anges redan i ledighetsansökan. 

Om det har gjorts kan arbetsgivaren inte vägra arbete i enlighet med det arbetstidsmått som 

överenskommits om. Arbetstagaren har motsvarande arbetsskyldighet under den period som ni 

har kommit överens om. 

Om saken inte berörts i ledighetsansökan har arbetstagaren inte rätt att kräva att få arbeta 

under lov . 

Under studieledigheten har den anställde normal inte rätt att utan arbetsgivarens godkännande 

arbeta hos annan arbetsgivare. 

Rätt att avbryta studieledighet 
En arbetstagare har rätt att avbryta sin ledighet och återgå i arbete. Han behöver inte ange något 

skäl till det. 

Om den anställde avbryter utbildningen, ska han underrätta arbetsgivaren om att han v ill återgå 

i arbete och när han v ill återgå i arbete.  

Arbetsgivaren ska sedan genast underrätta den studieledige om när denne får återgår i arbete 

enligt följande: 

Studieledighet som pågått kortare tid än en arbetsvecka  

Arbetsgivaren är sky ldig att låta den anställde återgå när den anställde så önskar.  

Studieledighet som pågått längre tid än en arbetsvecka men kortare tid än ett år 

Arbetsgivaren är inte sky ldig att låta den anställde återgå tidigare än två veckor efter det att 

arbetsgivaren mottagit underrättelsen. 

Studieledighet som pågått längre tid än ett år 

Arbetsgivaren är inte sky ldig att låta den anställde återgå tidigare än en månad efter 

underrättelsen. 
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Lön och semesterintjänande under sturieledigheten 
Studieledighetslagen ger inte rätt till någon lön under ledigheten. 

Studieledighet är i v issa fall semesterlönegrundande. Det gäller utbildning som till väsentlig del 

avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor samt ersättningsberättigad 

teckenspråksutbildning för v issa föräldrar. Sådan studieledighet är semesterlönegrundande upp 

till högst 180 dagar per intjänandeår. Lön som arbetsgivaren betalar under ledigheten så är 

också semesterlönegrundande. 

Anställningsskydd 
Arbetstagaren har rätt att v id återgången få samma eller likvärdig ställning avseende 

arbetsförhållanden och anställningsvillkor, till exempel lön och sysselsättningsgrad. 

Det är inte tillåtet att säga upp eller avskeda en anställd enbart av skälet att denne begär eller 

utny ttjar sin rätt till studieledighet. Arbetstagaren kan begära att sådan uppsägning eller sådant 

avsked ogiltigförklaras. 

Tvist 
En tv ist anses ha uppkommit om arbetsgivaren och facklig organisation efter överläggning är 

oense om lagens tillämpning. 

Den fackliga organisationen har tolkningsföreträde. Det innebär att fackets mening gäller till 

dess tv isten lösts genom förhandlingar eller dom i Arbetsdomstolen. 

Skadestånd 
Vid brott mot studieledighetslagen kan skadestånd utdömas till såväl arbetstagaren som dennes 

fackliga organisation. I särskilda fall kan även fackföreingen bli skadeståndsskyldigt gentemot 

arbetsgivaren om tolkningsföreträde utnyttjats felaktigt. 

Preskription 
Inom fy ra månader från det att skadan inträffade ska den part som önskar begära skadestånd 

antingen underrätta motparten eller begära förhandling. 

I annat fall är rätten till skadestånd förlora. 

Källa 
Almegas arbetsgivargide 2017-03-16 samt  

OP Assistans rutin för övriga ledigheter  



Rutin

Utbetalning lön

Denna rutin beskriver hur vi hantera utbetalning av lön. Rutinen är utformad 
internt och följer företagets övergripande vision och mål.

Utbetalning

Lön betalas ut den 27:e varje månad eller vardag närmast före, dock alltid sista 
vardagen före julafton. Lönen skickas enligt avtal med Danske Bank som en fil till 
Bankgirocentralen. Filen innehåller endast den anställdes personnummer och 
nettobelopp som skall sättas in på den anställdes lönekonto.  
Sedan ser Danske Bank till att pengarna kommer in på det konto som DU 
registrerat hos Danske Bank. Detta gäller oavsett vilken bank du själv anlitar

För att detta ska fungera måste du göra något av nedanstående alternativ:

1: Gå in på Danske Banks hemsida och anmäla dig som ny löntagare för att 
registrera ditt lönekonto:
https://danskebank.se/lonetjanst 
För att detta ska gå måste du ha ett giltigt Bank-ID samt OP Assistans 
kundnummer hos VISMA: 70075

2: Du ringer lönekontoret på 026-14 38 38 så hjälper vi dig att registrera dig som 
löntagare.

Om lönesystemet inte hittar något konto som är kopplat till den anställdes 
personnummer skickas lönen på en utbetalningsavi till den adress som vi har i vårt
personalsystem. Tänk på att alltid meddela kontoret vid adressändring då det inte 
sker automatiskt även om du själv ändrat i AiAi.

Förskott

Löneförskott beviljas inte inom OP Assistans.

Extra löneutbetalning

Extra utbetalningar av lön görs endast i undantagsfall. Det kan vara t ex 
utbetalning av sparade komptimmar, traktamenten och utlägg.

Felaktigt utbetald lön 

Då det upptäcks att felaktig lön utbetalats korrigeras detta så fort som möjligt. 
Löneassistenten kontaktar den anställde för att göra upp om en avbetalningsplan 
alternativt utbetalning. Om du själv uppmärksammar fel så hör av dig till 
löneassistenten så fort som möjligt.

OP Assistans Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx)
www.opassistans.se
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Reseersättning 

Denna rutin beskriver hur vi hanterar rätten till ersättning. Rutinen har utarbetats interna i 

företaget. Ersättning innefattar lön, bilersättning, resor med kollektivtrafik samt 

parkeringsbiljetter vid nedan angivna situationer. 

Personalmöten 
Hos kund: lön för mötestiden. Ingen ersättning för restid eller bil/biljettersättning 

I möteslokal: Lön för mötestiden. Bil/biljettersättning för assistenter som inte bor eller 

arbetar på orten där mötet hålls. Ingen restidsersättning. Samåkning rekommenderas 

om det inte är möjligt att åka med allmänna kommunikationsmedel till mötet. Om den 

anställde reser från hemmet så betalas bil/biljettersättning ut från hemmet till 

mötesplatsen. 

Handledning 
Hos kund: lön för handledningstiden. Ingen ersättning för restid eller reseersättning. 

I möteslokal: Lön för handledningstiden. Bil/biljettersättning för assistenter som inte 

bor eller arbetar på orten där mötet hålls. Ingen restidsersättning. Samåkning 

rekommenderas om det inte är möjligt att åka med allmänna kommunikationsmedel 

till mötet. Om den anställde reser från hemmet så betalas bil/biljettersättning ut från 

hemmet till mötesplatsen. 

Föreläsning 
Lön för föreläsningstiden. Bil/biljettersättning för assistenter som inte bor eller arbetar 

på orten för föreläsningen. Ingen restidsersättning. Samåkning rekommenderas om det 

inte är möjligt att åka med allmänna kommunikationsmedel till mötet. Om den 

anställde reser från hemmet så betalas bil/biljettersättning ut från hemmet till 

mötesplatsen. 

Utbildning i OP assistans regi eller i extern regi i Gävle 
Lön för utbildningstiden. Bil/biljettersättning för assistenter som inte bor eller arbetar i 

Gävle. Ingen restidsersättning. Samåkning rekommenderas om det inte är möjligt att 

åka med allmänna kommunikationsmedel till utbildningen. Om den anställde reser 

från hemmet så betalas bil/biljettersättning ut från hemmet till mötesplatsen. 

Utbildning i extern regi på annan ort än Gävle 
Lön för utbildningstiden. Bil/biljettersättning och restidsersättning för assistenter som 

inte bor eller arbetar på utbildningsorten. Samåkning rekommenderas om det inte är 
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möjligt att åka med allmänna kommunikationsmedel till utbildningen. Traktamente 

kan vara aktuellt, prata med VC. Om den anställde reser från hemmet så betalas 

bil/biljettersättning ut från hemmet till mötesplatsen 

Beslutad av Ledningsgruppen 2016-02-26 
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Semester 

Denna rutin beskriver hur vi hanterar semestrar. Rutinen är utformad internt och följer 

företagets övergripande vision och mål. Regler kring semester finns reglerade i semesterlagen 

och för företaget gällande kollektivavtal.  

Semester 
OP Assistans följer semesterlagen med tillägg enligt Kollektivavtal Personlig assistans bransch G 

§17  och Kollektivavtal bransch vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet

E §15.

Den anställde måste ta ut minst 20 semesterdagar per år oavsett löneform.

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda den anställde 4 veckors sammanhängande semester under

perioden 1 juni-31 aug. Assistenten kan senast den 28 februari lämna önskemål om tidpunkt

men arbetsgivaren kan besluta att förlägga semestern vid annan tidpunkt men måste då

meddela den anställde senast 2 månader i förväg.

Semester upp till 14 kalenderdagar skall ansökas skriftligt och lämnas till

kunden/samordnaren/verksamhetschef minst två veckor i förväg.

Semester över 14 kalenderdagar skall ansökas skriftligt och lämnas till Verksamhetschef minst

två månader i förväg.

Blanketter för ledighetsansökan finns på kontoren, i assistentpärmen och på

www.opassistans.se

Månadsavlönade 
Kalenderåret utgör semesteråret som också är intjänandeår. 

Antalet semesterdagar utgör minst 25 semesterdagar per år, from 40 år 31 dagar och from 50år 

32 dagar. Viktigt att tänka på är att om du avslutar din anställning i tex 30 september och har 

plockat ur all din semester under sommaren så kommer du att bli skyldig de timmar som du 

annars skulle tjänat in under oktober-december. 

Semesterlönen utgörs av den aktuella månadslönen och semestertillägg som för varje betald 

semesterdag utgörs 0,6 %  

Vi använder oss av timbaserad semesterberäkning enligt följande beräkning: 

En semesterdags värde i timmar = sysselsättningsgrad*heltidsarbetsmått/5 

Semester tas ut timme mot timme och alltid i hela arbetspass. 

Du kan längst ned på ditt lönebesked se hur många semestertimmar du har kvar 
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Timavlönade 
Vi rekommenderar våra medarbetare att spara semesterersättningen för att ta ut denna i 

samband med semesterledighet. 

Timlön exklusive semesterersättning 

För medarbetare som väljer alternativet timlön spara semesterersättning sparas 

semesterersättningen i en pott så att medarbetaren kan ha betald semester. 

Här kan man välja om man vill ha semesterersättning utbetald per semestertimme eller som ett 

belopp i samband med semestertillfället. Semesterersättningen kan inte plockas ut annat än vid 

semester, anställningens upphörande eller övergång till timlön inklusive semester ersättning. 

För att i detta fall få obetald semester krävs en skriftlig ansökan där detta framgår. 

Du kan längs ned på ditt lönebesked se hur mycket semesterersättning du sparat 

Timlön inklusive semesterersättning 

För medarbetare som väljer alternativet timlön inklusive semesterersättning betalas 

semesterersättningen ut varje månad och specificeras på en egen rad på lönebeskedet. När 

medarbetaren sedan tar ut semester så är den obetald. 

Beslutad av Ledningsgruppen 2016-02-26 



Trafiksäkerhetspolicy 
OP Assistans strävar efter att förebygga risker för att undvika att någon anställd ska drabbas 
av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten där vi vill vara ett föredöme 
inom trafiksäkerhetsarbetet med fokus på säkerhet och trygghet för såväl anställda som 
medtrafikanter. OP Assistans har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för 
verksamheten.  

Företaget skall: 
• regelbundet i det systematiska arbetsmiljöarbetet inventera och identifiera de

risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten.
• varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna.
• se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och

utbildning som krävs för att följa policyn.
• regelbundet följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande

policyn.
• utföra alkohol- och drogtester på personalen i den utsträckning som behövs för

att förvissa oss om att de är fria från alkohol och droger under arbetstid.
• erbjuda företagets anställda trafiksäkerhetsutbildning inkl. körning på halkbana.
• följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya

lagar och förordningar.

Anställda vid OP Assistans skall: 
• ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i

tjänsten.
• alltid vara nyktra och drogfria på arbetstid.
• stanna vid övergångställen när fotgängare vill gå över.
• vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning.
• innan körningen påbörjas ha övervägt påverkan av externa faktorer på

tidsplanering och vägval (tillräcklig tid skall avsättas för raster, trafikproblem,
mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek).

• alltid använda bilbältet.
• alltid följa gällande hastighetsbegränsning.
• alltid använda handsfreeutrustningen vid mobiltelefoni.
• när de färdas i fordon tillsammans med rullstolsburen person se till att rullstolen

förankras väl med godkänd fästanordning avsedd för rullstolar/hjälpmedel samt
att personen i rullstolen är försedd med trepunktsbälte.

Gävlekontoret: Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx) 
www.opassistans.se



• till Verksamhetschef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt.
Detta gäller även om fordonet i fråga inte tillhör OP Assistans och/eller
chauffören inte är anställd av OP Assistans (tex färdtjänstresor).

De fordon som avänds inom OP Assistans verksamhet skall: 
• vara godkända av svensk bilprovning.
• vara trafikförsäkrade.
• ha trepunktsbälte till samtliga resenärer.
• ha däck med minst det mönsterdjup som är lagstadgat.
• vara utrustad med säkerhetsutrusning som omfattar minst varningstriangel och

reflexväst.

De fordonskrav som redovisas ovan skall gälla även då anställda använder egen bil i tjänsten 
(för att ett eget fordon skall få användas i tjänsten skall det alltså uppfylla samtliga punkter). 
Detsamma gäller bilar som hyrs av OP Assistans. 

Då en anställd blir aktuell för att köra ett fordon som ägs av OP Assistans eller annan under 
arbetstid måste denne först tillsammans med Verksamhetsansvarig gå igenom de checklistor 
och regler som gäller för det specifika fordonet. Denna introduktion tar cirka 60 minuter och 
skall göras i lugn och ro i god tid före första resan. I introduktionen ingår bland annat att läsa 
igenom detta policydokument. En anställd får aldrig lämna över ansvaret för fordonet till annan 
anställd om denne inte genomgått avsedd introduktion. 

Jag har idag tagit emot denna information av  och jag 
förstår textens innebörd: 

Ort och datum  Namn och namnförtydligande 

Min huvudsakliga arbetsplats är: 

Övrigt: Verksamhetschef förvarar detta original i din personalakt och du behåller en kopia. 

Gävlekontoret: Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx) 
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Avtal om bilkörning – för körning med kundens bil i tjänsten 

Detta avtal gäller då nedanstående assistent kör ____________________ _ _ bil i tjänsten. 
Kundens namn och personnummer 

Bilens märke:   Registreringsnummer: Bilen är försäkrad vid: 

Avtalets innebörd: 
• I samma stund som detta avtal undertecknas av kunden eller dennes rättslige företrädare godkänner denne att nedan angivna chaufför får köra

ovan angivna bil med kunden som passagerare.

• Kunden står själv för samtliga driftskostnader.

• Det är alltid chauffören som ansvarar för bilen.
Vid en eventuell trafikolycka är det alltid bilens försäkring som gäller.
Om något inträffar ansvarar kunden för självrisken vid skador som uppstår i samband med bilkörningen. Om bilen inte är helförsäkrad ansvarar
kunden för de kostnader som försäkringen inte täcker.
Assistenten ansvarar för böter eller liknande som inträffar under bilkörningen på grund av att assistenten inte följt gällande trafikregler och/eller OP
Assistans trafiksäkerhetspolicy. Om kunden och assistenten är oense om säkerheten skall arbetsgivaren kontaktas.
Vid en trafikolycka där motparten anses vållande till olyckan är det motpartens försäkring som skall täcka kostnaderna.

• Chauffören skall parkera bilen på sådan plats och på sådant ställe att risk för stöld och åverkan minimeras.
Eventuella parkeringsböter betalas av chauffören.

• Avtalet gäller från och med det datum det undertecknas och tills vidare.

Jag förstår innebörden i ovanstående avtal och accepterar härmed avtalet: 

Ort och datum Assistentens underskrift och namnförtydligande Personnummer 

Ort och datum Underskrift av kund eller rättslig företrädare följt av namnförtydligande 



Avtal om bilkörning – då assistenten kör sin egen bil i tjänsten 
Detta avtal gäller då ____________________ _ _ åker med sin personliga assistent i dennes privata bil. 

Kundens namn och personnummer 

Bilens märke:   Registreringsnummer: Bilen är försäkrad vid: 

Avtalets innebörd: 
• I samma stund som detta avtal undertecknas av kunden eller dennes rättslige företrädare godkänner denne att nedan angivna chaufför får köra

ovan angivna bil med kunden som passagerare.
• Den personliga assistenten betalar själv bensinen då han reser i tjänsten och får sedan skattefri reseersättning (2008 = 18,50 kr/mil) utbetald av

kund. Kravet är dock att assistenten redovisat resan på blanketten ”Resor/Traktamenten/Utlägg”.
• Det är alltid chauffören som ansvarar för bilen.

Vid en eventuell trafikolycka är det alltid bilens försäkring som gäller.
Om något inträffar ansvarar OP Assistans slutligen för att betala självrisken vid skador som uppstår i samband med bilkörningen.
Assistenten ansvarar för böter eller liknande som inträffar under bilkörningen på grund av att assistenten inte följt gällande trafikregler och/eller OP
Assistans trafiksäkerhetspolicy.
Vid en trafikolycka där motparten anses vållande till olyckan är det motpartens försäkring som skall täcka kostnaderna.

• Chauffören skall parkera bilen på sådan plats och på sådant ställe att risk för stöld och åverkan minimeras.
Eventuella parkeringsböter betalas av chauffören.

• Avtalet gäller från och med det datum det undertecknas och tills vidare.

Jag förstår innebörden i ovanstående avtal och accepterar härmed avtalet: 

Ort och datum Assistentens underskrift och namnförtydligande Personnummer 

Ort och datum Underskrift av kund eller rättslig företrädare följt av namnförtydligande 



Friskvård 

OP Assistans AB erbjuder alla sina anställda friskvårdsbidrag på maximalt 2000 kr per 

kalenderår. Du betalar alltid minst 25 % av kostnaden med egna pengar.  

Friskvårds subventionering är en skattefri förmån som gäller för alla anställda i företaget oavsett 

anställningsform och tjänstgöringsgrad. 

Om anställningen påbörjas under året reduceras bidraget med 1/12 per månad (167 kr) som 

personen inte varit anställd. Är anställningen tidsbegränsad utges bidraget för de månader 

anställningen varar. 

Bidraget betalas ut med ordinarie löneutbetalning. Bifoga originalkvitto. Det ska framgå på 

kvittot namn, personnummer och vad aktiviteten avser.  

Kvitton som avser föregående år skall vara inlämnat till lönekontoret senast 2:a januari året 

därpå. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av enklare slag och mindre värde bör 

kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. 

Vi på OP Assistans väljer att följa friskvårdsaktiviteter som omfattas på Skatteverkets hemsida, 
förutom massage. När det gäller massage så erbjuder OP Assistans alla anställda kostnadsfri 

klassisk massage i egen regi. Anställda som både bor och arbetar mer än 3 mil ifrån de lokaler 

där vi erbjuder massage kan, efter samråd med OP Assistans, få ersättning för klassisk massage i 

annan regi. Våra massörer håller till i Ockelbo, Gävle samt i en lokal på Robertsgatan i 

Sandviken. 
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Avtalsförsäkringar – arbetare
Din logotyp här

FÖRSÄKRING BOLAG GÄLLER VID VEM ANSVARAR FÖR ANMÄLAN? 

AGS AFA Försäkring Sjukdom 
Under sjukpenningtid utbetalas ersättning för dag 15-360 samt vid Den anställde 
aktivitets-/sjukersättningstid. 

TFA AFA Försäkring Arbetsskada 
Gäller vid arbetsskada i arbetet eller under färd till och från arbetet Den anställde 
samt arbetssjukdomar. TFA betalar inkomstersättning vid  
arbetsolycksfall, kostnader samt ideella ersättningar. 

Avtalspension Fora Ålderspension 
SAF-LO Avtalspension är en premiebestämd ålderspension.  Den anställde 

Arbetsgivaren betalar en premie om 4,5 % per år av den  
anställdes bruttolön upp till 7,5 ibb och 30,0 % över 7,5 ibb.  
Pensionen intjänas från 25 års ålder och längst till 65 år om 
ej annat överenskommits.  

Dödsfall 
Ersättning till efterlevande om den försäkrade valt ålderspension Efterlevande 
med återbetalningsskydd och/ eller familjeskydd. 

TGL AFA Försäkring Dödsfall 
Vid eget dödsfall utbetalas skattefritt engångsbelopp.  Efterlevande 
Generella förmånstagare är make/a, sambo och barn. 
Skattefritt engångsbelopp vid make/sambos dödsfall  
om denne ej själv omfattades av TGL samt till hemma- 

     varande barn under 17 år. 

Omställnings- TSL Arbetslöshet – Arbetsbrist 
försäkring AFA Försäkring Omställningsförsäkringen gäller vid en arbetsbristsituation  Företaget/anställd 

och består dels av omställningsstöd samt en kontant del, 
AGB, fr o m 40 år och 5 års anställningstid hos AGB företag. 

Föräldrapenning- AFA Försäkring Föräldraledighet 
tillägg Kompletterande ersättning under tid med föräldrapenning Den anställde 

max 180 dagar. 



AFA Sjukförsäkring 

Du kan ha rätt till ersättning från oss vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från 
Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så 
utreder vi ditt fall. 

Detta kan du göra via nätet: 

Anmäl sjukskrivning 
http://www.afaforsakring.se/Forsakringar/Sjukforsakring/ 

OP Assistans Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx) 

www.opassistans.se 



LEDIGHETSANSÖKAN SEMESTER 
Namn:   Anställningsnummer: 

OBS! Kom ihåg att lämna in en semesteransökan per kalendermånad! 

 Datum: From:      Tom:    Antal timmar: 

Betald semester månadslön 

  From:    Tom:     Antal timmar: 

Obetald semester månadslön avdrag 4,6% 

  From:    Tom:    Antal timmar: 
Betald semester timlön       
(för dig som sparar sem. ers.) 

  From:    Tom:    Antal dagar: 

Obetald semester timlön 

Den anställdes underskrift: 

______________________________________________________________________________________ 
Datum   Underskrift 

Kundens / Samordnarens / Verksamhetschefs kommentar: 

Kundens / Samordnarens / Verksamhetschefs underskrift: 

______________________________________________________________________________________ 
Datum   Underskrift 

Arbetsgivarens beslut: 
Ledigheten Löneförmån 
Beviljas med lön _______________________________________________________________ 
Avslås    utan lön Datum  Underskrift  



LEDIGHETSANSÖKAN FÖRÄLDRALEDIGHET 
Namn:   Anställningsnummer: 

Tänk på att du måste ansöka om föräldraledighet minst 2 månader i förväg. 
Du har rätt att ta ut en sammanhängande ledighet eller att dela upp ledigheten på högst tre perioder varje 
kalenderår. 

  Datum 
 From:    Tom:     Antal dagar:  Antal timmar: 

Graviditetsledighet 
(Havandeskapsledighet) 

OBS! Kom ihåg att alltid uppge vilket barn ledigheten avser. 

Barnets namn:_________________________Barnets födelsedatum (ÅÅMMDD)______________________ 

        From:               Tom:            Antal dagar:      Antal timmar: 

Föräldraledighet 100% 

Jag begär samtidigt ut Föräldrapenning från försäkringskassan i samma omfattning som jag sökt 
föräldraledigt:        JA NEJ 
Kommentar: 

        From:    Tom:    Antal dagar:     Antal timmar: 

Föräldraledighet deltid,  
omfattning_________% av min tjänst 

        From:    Tom:    Antal dagar:     Antal timmar: 

TFP i samband med barnets födelse 
(10 dagar) 

Den anställdes underskrift: 

______________________________________________________________________________________ 
Datum   Underskrift 

Kundens/ Samordnarens / Verksamhetschefs kommentar: 

Kundens/ Samordnarens/ Verksamhetschefs underskrift: 

______________________________________________________________________________________ 
Datum Underskrift 

Arbetsgivarens beslut: 
Ledigheten Löneförmån 
Beviljas med lön _______________________________________________________________ 
Avslås    utan lön Datum  Underskrift 



LEDIGHETSANSÖKAN TJÄNSTLEDIGHET 
Namn:  Anställningsnummer: 

Tänk på att tjänstledighet aldrig får förläggas så att den inleds eller avslutas på en söndag 
och/eller helgdag som är arbetsfri. 

 Datum 
 From:  Tom:  Antal dagar:  Antal timmar: 

Tjänstledighet      
(ledighet minst 1 dag utan lön) 

 From:  Tom:  Antal dagar:  Antal timmar: 
Tjänstledighet deltid, omfattning________% 
av sin tjänst 

Den anställdes underskrift: 

______________________________________________________________________________________ 
Datum   Underskrift 

Kundens/Samordnarens/Verksamhetschefs kommentar: 

Kundens/Samordnarens/Verksamhetschefs underskrift: 

______________________________________________________________________________________ 
Datum   Underskrift 

Arbetsgivarens beslut: 
Ledigheten Löneförmån 
Beviljas med lön _______________________________________________________________ 
Avslås utan lön Datum  Underskrift 



Blankett 

OP Assistans Holmparken 1, 803 10 Gävle, Tel: 026-14 38 38 (vx) 

www.opassistans.se

Ansökan om studieledighet

Förnamn Efternamn Anstnr 

Ansökan om studieledighet ska lämnas in minst två månader i förväg. 

Fyll i här om ansökan avser en kortare period (dvs 1 dag - 1 månad) 
Fr o m (År Mån Dag) T o m (År Mån Dag) Antal kalenderdar Antal arb.timmar 

Fyll i här om ansökan avser en längre period (dvs mer än 1 månad) 
Fr o m (År Mån Dag) T o m (År Mån Dag) Min tjänst är på Jag söker ledigt 

tim/v tim/v 

Övriga upplysningar 
Vilken utbildning avser ansökan? Vem anordnar utbildningen? 

Upplägg, tex några tim om dagen el vissa dagar i veckan (vid ledighet på deltid). 

Tidigare studieledigheter under din anställning (i förekommande fall). 

Uppgift om facklig organisation (i det fall du är medlem i en sådan). 

Uppgift om andra omständigheter som du vill åberopa som tex avsaknad av 

grundskoleutbildning (om flera medarbetare söker studieledigt samtidigt). 

Önskemål om tjänstgöring under lov (vid längre studieledighet). 

Den anställdes underskrift 

Datum Underskrift 

Kundens/Samordnarens/Verksamhetschefens kommentar och underskrift 
Här ska beaktas och noteras hur väl ledigheten fungerar ur kundens/verksamhetens perspektiv. 

Datum Underskrift 

Arbetsgivarens beslut 
Ledigheten beviljas med lön Datum och signatur  beslutsfattare 

Ledigheten avslås utan lön 

Ledigheten förskjuts enligt bilaga 



LEDIGHETSANSÖKAN ÖVRIG LEDIGHET 
Namn: Anställningsnummer: 

 Datum 
 From:    Tom:              Antal timmar: 

Kompledighet 

  From:    Tom:    Antal timmar: 

Permission (kort ledighet med lön) 

  From:    Tom:       Antal timmar: 
Annan ledighet del av dag (utan lön)       
§ 13 Mom. 3

  From:    Tom:     Antal timmar: 

Obetald ledighet för arbete hos annan kund 

  From:     Tom:       Antal timmar: 

Obetald ledighet från ordinarie helgberedskap 

Den anställdes underskrift: 

______________________________________________________________________________________ 
Datum   Underskrift 

Kundens/Samordnarens/Verksamhetschefs kommentar: 

Kundens/Samordnarens/Verksamhetschefs underskrift: 

______________________________________________________________________________________ 
Datum   Underskrift 

Arbetsgivarens beslut: 
Ledigheten Löneförmån 
Beviljas med lön _______________________________________________________________ 
Avslås    utan lön Datum  Underskrift  



LEDIGHETSANSÖKAN FACKLIG LEDIGHET 
Namn:   Anställningsnummer: 

Facklig ledighet, kopia på kallelse/ program bifogas 

      Datum 
        From:      Tom:    Antal dagar:      Antal timmar: 

FML § 6 (utan lön) 

FML § 7 (med lön) 

Den anställdes underskrift: 

______________________________________________________________________________________ 
Datum   Underskrift 

Kundens/Samordnaren/Verksamhetschefs kommentar: 

Kundens/Samordnarens/Verksamhetschefs underskrift: 

______________________________________________________________________________________ 
Datum   Underskrift 

Arbetsgivarens beslut: 
Ledigheten Löneförmån 
Beviljas med lön _______________________________________________________________ 
Avslås    utan lön Datum  Underskrift  
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