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Tillägg till anställningsavtal – 
Reseavtal vid enskild resa 

 
 

Mellan ………………………………………………… (PA), anställd hos XX  AB (AG), och 
Jessica Smaaland (AB), kund hos XX AB, har idag följande avtal träffats. 

 
 
 

§1 
 
Avtalet gäller under AB:s resa till Vintersol (Tenerife) under perioden ……………… till 
………………. Avresa sker från Arlanda kl. …………, och hemkomst till Arlanda kl. 
………… Restiden är ca ………… timmar. 
 
Exakt mötesplats, och tidpunkt för detta, i samband med resorna, meddelas muntligen 
närmare avresedatum. 
 
Observera att tiden för hemkomst är ungefärligt beräknad, och det är möjligt att den p.g.a. ej 
påverkbara omständigheter kan komma att ändras i sista stund. Ordinarie timlön plus OB 
utgår för utfört arbete under denna tid. Eventuellt inkomstbortfall för PA i dessa fall ersätts. 
Inkomstbortfallet skall i förekommande fall kunna styrkas med ett officiellt intyg. 
 
 
§2 
 
PA skall under resan ansvarsfullt assistera på ett sätt som är normalt med hänsyn till 
arbetsuppgifterna enligt anställning hos AB, samt, om situationen kräver, anpassa sitt 
förhållningssätt till resans syfte eller en särskild situation.  

 
PA är medveten att resan är en arbetsresa för denne, och ej någon nöjesresa. PA skall därför 
uppträda på ett därtill passande sätt. Uppträdande inför och under ett arbetspass som ej 
accepteras på ordinarie arbetsplats, är ej heller acceptabelt under resan. 

 
PA är införstådd med att förutsättningarna under resan kan vara mer eller mycket mer 
krävande än under normala arbetsförhållanden. Detta gäller såväl fysiskt som psykiskt. P.g.a. 
detta rekommenderas att PA tar det lugnt och vilar under sin lediga tid. 
 
 
§3 
 
PA har informerats om följande riktlinjer och ansvarsfördelning som ska gälla under resan, 
utöver ordinarie förordningar och ramar för tystnadsplikt, förhållningssätt, säkerhetsrutiner 
etc: 
 

• PA får informera anhöriga om vart denne ska resa. Ett informationspapper med 
telefonnummer och adresser dit de kan nå PA eller AB delas ut. 
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• Under dubbelassistans har en PA huvudansvar, och delegerar ut arbete till den andra 
PA vid behov. AB har rätt att säga till båda. 

• PA ska vara medveten att träningen gör AB trött och den PA som arbetar skall därför 
inta en mer tillbakadragen roll, om inget annat överenskommes tillfälligtvis på plats. 

• De PA som ej arbetar skall i största möjligaste mån hålla sig borta från AB, om inget 
annat överenskommes tillfälligtvis på plats. 

 
• Om PA blir sjuk under resan skall denne omedelbart kontakta AB om detta. PA skall 

då uppskatta om denne kan återgå till arbete inom två dygn, eller om dennes resa 
måste avbrytas och avbyte ordnas. 

 
 
§4 
 
PA skall arbeta enligt ett i förväg bestämt schema, se bilaga. PA detta avtal avser är betecknad 
som ……… på schemat. Observera att klockslagen kan komma att ändras med 1-2 timmar, 
beroende på AB:s träningsschema, som bestäms först på plats. 
 
Om annan PA som medföljer blir så pass svårt sjuk inför eller under resan att denne omöjligt 
kan arbeta, löses passet/-en i första hand via en omläggning av schemat. Är detta ej möjligt 
kan PA som detta avtal avser komma att beordras arbeta istället. Dubbel timlön erhålls i dessa 
fall. 

 
I fall då assistansuppdraget måste förlängas p.g.a. okontrollerbar händelse eller mycket 
särskilda skäl enligt behoven för AB, kan merarbete muntligen och på plats beordras tills dess 
att avbyte ordnats. 
 
 
 
§5 
 
PA erhåller ordinare timlön plus OB för ovan specificerade schema under resan. Utöver detta 
erhålls följande ersättningar: 
 

• Resa och logi bekostas fullständigt av AG. 
 

• Måltider ingår under arbetspassen. Enligt schema ingår följande antal måltider för PA 
som detta avtal avser: 
…… st frukost 
…… st lunch 
…… st middag  

 
• Traktamente utges med 273 kr per dygn, och utbetalas i förskott. Detta skall täcka 

merkostnader i form av dyrare måltider och andra småutgifter PA ej har hemma. 
Traktamentet minskas med följande då måltider ingår (baserat på pris för matkuponger 
på Vintersol, växelkurs Forex 071006): 

o Frukost: 11 kr 
o Lunch: 108 kr 
o Middag: 108 kr 

Traktamente för PA detta avtal avser blir därmed totalt: ………… kr. 
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• I de fall AB väljer att äta en måltid utanför Vintersol utges ersättning till arbetande PA 

mot redovisning med kvitto. Detta gäller huvudrätt, i samma prisklass som AB:s 
måltid. 

 
• Resutlägg, i form av transfer Stockholm City-Arlanda-Stockholm City samt transfer 

flygplats-hotell-flygplats på Tenerife, ersätts mot redovisning med kvitto. 
 

• PA omfattas av en reseförsäkring tecknad via AG. AG står också för eventuella 
nödvändiga vaccinationer. 

 
 
§6 
 
Om PA utan starkt och fullt giltigt skäl (akuta familjeangelägenheter samt svår sjukdom) ej 
fullföljer eller på annat sätt påverkar resans utförande och planering har AB rätten att av PA i 
efterskott utkräva de extra kostnader som avbrottet medför för denne och AG. Sjukdom skall i 
alla förekommande fall vara styrkt med läkarintyg.  

 
PA skall ha mycket stor framförhållning och i största möjliga utsträckning ej påverka resans 
planerade utförande och kvalitet, misskötsel av detta kan även resultera i omedelbar 
uppsägning. 
 
 
§7 
 
Om resan av någon anledning från ABs sida ej genomförs, gäller ej detta avtal. PA skall då 
arbeta enligt ordinarie schema eller, om nödvändigt, enligt akut muntlig överenskommelse 
med AB. 

 
Om resan förskjuts skall nytt avtal upprättas. 

 
 
 
Avtalet är upprättat i två likaledes lydande exemplar, där parterna erhållit var sitt. 
 
 
Ort, datum    Ort, datum 
 
_________________________  _________________________ 
 
Underskrift    Underskrift 
 
_________________________  __________________________ 
 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 
_________________________  Jessica Smaaland 
(Personlig Assistent)   (Assistansberättigad) 
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Schema Tenerife 071104-071202 
 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
      4 

B: 05.00-21.00 
A: 05.00-17.00 (dubbel 
under resan) 

       
A: 21.00-11.00 

5 
C: 9.00-21.00 
 

6 
C: 9.00-21.00 

7 
C: 9.00-21.00 

8 
B: 9.00-21.00 

9 
C: 9.00-21.00 

10 
C: 9.00-21.00 

11 
A: 9.00-21.00 

 
B: 21.00-11.00 
 

 
B: 21.00-11.00 

 
A: 21.00-11.00 

 
A: 21.00-11.00 

 
A: 21.00-11.00 

 
B: 21.00-11.00 

 
B: 21.00-11.00 

12 
C: 9.00-21.00 
 

13 
C: 9.00-21.00 

14 
C: 9.00-21.00 

15 
A: 9.00-21.00 

16 
C: 9.00-21.00 

17 
B: 9.00-21.00 

18 
C: 9.00-21.00 
(A+B åker) 

 
B: 21.00-11.00 
 

 
A: 21.00-11.00 

 
B: 21.00-11.00 

 
B: 21.00-11.00 

 
A: 21.00-11.00 

 
A: 21.00-11.00 
 

(X+Z+Y kommer) 
Z: 21.00-11.00 
 

19 
X: 9.00-21.00 
 

20 
X: 9.00-21.00 
(C åker) 

21  
Y: 9.00-21.00 

22  
X: 9.00-21.00 

23 
X: 9.00-21.00 

24 
Z: 9.00-21.00 

25  
X: 9.00-21.00 

 
Y: 21.00-11.00 
 

 
Z: 21.00-11.00 

 
Z: 21.00-11.00 

 
Z: 21.00-11.00 

 
Y: 21.00-11.00 

 
Y: 21.00-11.00 

 
Y: 21.00-11.00 

26  
X: 9.00-21.00 

27 
X: 9.00-21.00 

28  
Z: 9.00-21.00 

29  
X: 9.00-21.00 

30  
Y: 9.00-21.00 

1  
X: 9.00-21.00 

2  
Z: 9.00-24.00 
Y: 12.00-24.00 (dubbel 
under resan) 

 
Z: 21.00-11.00 
 

 
Y: 21.00-11.00 

 
Y: 21.00-11.00 

 
Z: 21.00-11.00 

 
Z: 21.00-11.00 

 
Y: 21.00-11.00 

 
Y: 24.00-09-00 

 


