
HAND I HAND - NYTT 

Nytt år, nya möjligheter och nu har vi tagit steget in i ett nytt decennium!  

Vi hoppas att 2020 är början på en sund milstolpe inom assistansvärlden. 

 

   

LÖNESAMTAL 

I mars/april ska alla anställda som började 2019 

erbjudas ett lönesamtal. Lönesamtalet grundar sig 

på det medarbetarsamtal som gjordes under 

hösten. På vår hemsida, under dokument och i filen 

arbetsledare finner du handlingar som kan komma 

till användning för att hålla ett lönesamtal.  

SEMESTERPLANERING 

Även om semestertider känns långt borta är det nu 

dags att planera in årets huvudsemester. Alla 

anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande 

semester, om man vill avsäga sig och i stället dela 

upp semestern vill vi att den överenskommelsen 

intygas skriftligen. Via Tidvis kan alla anställda skicka 

in sin ledighetsansökan och arbetsledaren kan 

delgodkänna den innan koordinatorn 

slutgodkänner. Senast två månader innan 

semestern börjar ska semestern vara meddelad till 

assistenten. Vi behöver få in semesterplaneringen 

senast den 1 april. 

VÄSENTLIGT ÄNDRADE FÖRHÅLLANDE 

Vi vill uppmärksamma vikten av att anmäla 

väsentligt ändrade förhållande till 

Försäkringskassan och/eller kommunen. Exempel 

på ändrat förhållande är nya skoltider, fritids och 

DV (både vid början och ev byte), 

samboförhållande, adressändring etc. Ansökte 

man om en aktivitet i samband med sin ansökan 

och inte längre utför aktiviteten så måste även 

detta anmälas. 

ANSTÄLLNINGSPROCESSEN 

För att vi ska kunna garantera att ett anställningsavtal 

kommer ut i god tid innan en assistent börjar, eller får 

en förändrad tjänstgöringsgrad, behöver våra 

administratörer få det på sitt bord minst två veckor 

innan det ska börja gälla. Tänk på att meddela er 

koordinator i god tid om nyanställningar och ändrade 

schemarader. 

  

JOURSAMTAL 

De flesta av er använder vårt journummer på korrekt 

vis men det finns några som ringer trots att det inte 

är ett joursamtal. Vi vill därför påminna om att vår 

jourtelefon endast är för akuta händelser som 

absolut inte kan vänta till kommande vardag. Är ditt 

samtal inte av akut karaktär så ber vi dig ringa på 

kontorstid.  

KONTROLLBESKED

Från och med inkomståret 2019 gäller nya 

regler för lämnande av kontrolluppgifter 

och vi kommer därför inte längre att skicka 

ut några besked. Du kan läsa mer via 

Skatteverkets hemsida. 

TIDVIS 

Nu har vi kommit i gång med Tidvis och flera 

grupper har börjat göra schemaändringar i 

systemet, så from januaris timmar så går de flesta 

löner via Tidvis, vilket är fantastiskt fint jobbat! 

För många kan bytet till Tidvis innebära en 

förändrad rutin då alla assistenter ska bekräfta 

sina arbetspass när det är avslutat. För våra 

arbetsledare innebär det att de behöver göra 

eventuella ändringar löpande i stället för att 

vänta tills slutet av månaden.  

UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET 

Alla som ska börja arbeta hos ett barn ska visa ”utdrag för 

arbete med barn med funktionsnedsättning” innan 

anställningens start. Detta är av yttersta vikt för att 

säkerställa vem vi anställer. Vi rekommenderar att vid 

intervjutillfället gå in på Polisens hemsida för att beställa. 

Ingen får gå bredvid eller arbeta med en minderårig utan 

utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter.4.7856a2b411550b99fb7800086379.html?q=Kontrolluppgifter

