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       ASSISTANS KOMPETENS I SVERIGE AB 
 

Uppdragsavtal 

 
Med detta avtal ger , 
 

(nedan kallad kunden) Assistans kompetens i uppdrag att för kunds räkning administrera den till 

honom beviljade insatsen personlig assistans. 

 

Detta avtal förutsätter att kunden har eller kommer att bli beviljad insatsen personlig assistans enligt 

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

 

Assistans kompetens tar genom detta avtal ansvar för att administrera kundens personliga assistans 

och arbetsgivaransvaret för kundens personliga assistenter. Assistans Kompetens betalar dessutom 

handledning samt nödvändiga utbildningar för kunds räkning. 

 

Med detta avtal åtar sig Assistans kompetens ansvaret för att administrera fakturering gentemot 

försäkringskassan och eller kommunen, att sköta löneberedning , inbetalning av skatter, sociala 

avgifter och försäkringar för kundens räkning. 

 

Assistans kompetens administrativa avgift för samordningen av kundens assistans är 6% av det 

regeringen fastställda schablonbeloppet. 

 

Assistans Kompetens skall betala för assistenternas traktamente samt resor och uppehälle vid resor 

tillsammans med kunden. 

 

Detta avtal förpliktigar Assistans kompetens att efter gynnande beslut eller dom om assistansersättning 

till kunden utbetala assistansomkostnader enligt överenskommelse. Utbetalningen skall vara kunden 

tillgodo senast den 25:e i nästkommande månad. 

 

Kunden skall senast den 5:e varje månad lämna räkning för assistansersättning till Assistans 

kompetens avseende den föregående månadens förbrukade assistans. 

 

Kunden har alltid rätt till full insyn i den av Assistans kompetens för kundens räkning samordnade 

assistansen. 

 

Detta avtal förpliktigar Assistans kompetens att till kunden utbetala eventuell retroaktiv lön för utförd 

assistans under den period som löper mellan nysökning eller utökning av befintlig assistansersättning 

och gynnande beslut eller dom. 

 

Detta avtal är avhängigt den rätt till personlig assistans som följer av myndighetens beslut. Upphör 

rätten till personlig assistans efter beslut, dom eller dödsfall upphör detta avtal att gälla med omedelbar 

verkan eller om annat följer av Lag eller förordning den tid som där föreskrivs. 

 

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.qpluse.se/images/Kompetens_%26_Kvalitet_logo.gif&imgrefurl=http://www.qpluse.se/Partners.htm&usg=__HQiZJOZ0_kbysAAfeZQpBcKeqmo=&h=274&w=227&sz=4&hl=sv&start=16&tbnid=UHO6-WEZ4jFooM:&tbnh=113&tbnw


Detta avtal är avhängigt gällande lagstiftning om personlig assistans och assistansersättning. Vid 

ändring av ovanstående lagstiftning upphör detta avtal att gälla i berörda delar där detta avtal inte 

överinstämmer med sådan lagstiftning. 

Eventuell tvist om innehållet i detta avtal skall avgöras i svensk allmän domstol enligt svensk 

lagstiftning. 

Rättegångsspråket skall vara svenska. 

 

Tillägg och ändringar av detta avtal skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter. 

 

Detta avtal gäller fr.o.m.                 201   tills vidare med      månaders uppsägningstid. Uppsägningen 

av detta avtal skall ske skriftligen. 

Detta avtal har utfärdats i två likalydande exemplar, varav kunden innehar det ena och Assistans 

Kompetens det andra. 

 

 

              

 

 

 

 

---------------------------------------------                   ------------------------------------------------ 
Åsa Wisjö/Verksamhetschef                                                                                                    

Assistans Kompetens i Sverige AB                                                               
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