
 

 

Avtal om reglering av förhållandena när den personliga 

assistenten kör den assistansberättigades privatbil. 
 

Mellan Kristianstads Kommun, Omsorgsförvaltningen, nedan kallad 

assistansanordnaren, å ena sidan, och den assistansberättigade, nedan kallad 

bilägaren, å andra sidan, tecknas följande avtal. 
 

§ 1 

Bilägaren skall för assistansanordnaren visa att bilen är minst halvförsäkrad, det vill säga 

omfattas av trafikförsäkring och delkaskoförsäkring. Väljer bilägaren att inte teckna 

vagnskadeförsäkring friskriver denne helt Omsorgsförvaltningen från att bekosta eventuella 

skador som kan uppstå på bilen. 

 

§ 2 

Bilägaren friskriver assistansanordnaren för alla kostnader för eventuella skador som kan 

uppstå på bilen. Det innebär att bilägaren svarar för de självrisker och eventuella 

bonusförluster som kan uppkomma vid trafikskador, vilket även inkluderar de situationer där 

tredje man är inblandad. 

 

§ 3 

Bilägaren svarar för att bilen i förekommande fall är besiktigad och godkänd av en svensk 

auktoriserad bilprovning och kan uppvisa gällande kvitto på att fordonsskatten är betald. 

Bilen ska ha däck och övrig utrustning som är anpassad till årstidens krav. 

 

§ 4 

Bilägaren godtar att assistansanordnaren kontrollerar att godtagbara arbetsmiljökrav är 

uppfyllda beträffande den aktuella bilen innan assistent övertar ansvaret för framförandet. 

 

§ 5 

Bilägaren godtar att assistansanordnaren via den personliga assistenten själv avgör om den 

aktuella bilfärden på grund av väglag, väderförhållanden eller andra omständigheter kan 

genomföras på ett säkert sätt. 

 

§ 6 

Assistansanordnaren svarar för att informera föraren (assistenten) om att denne är personligen 

ansvarig för att gällande trafikregler följs och att bilen framförs på ett ur 

trafiksäkerhetssynpunkt säkert sätt. Om bilägaren och föraren (assistenten) är oeniga om hur 

säkerhetskraven ska uppfyllas åligger det assistansanordnaren att avgöra frågan. 

 

§ 7 

Detta avtal gäller från dagen då båda parter undertecknad detsamma. Avtalet kan från båda 

parter sägas upp med omedelbar verkan. 

 

Av detta avtal har parterna tagit var sitt exemplar 

 

För Omsorgsförvaltningen 

Kristianstad den……………………….         ………………………den………………. 

 

 

………………………………….          ……………………………………. 
   Assistansanordnarens underskrift  Bilägarens underskrift 
 


