Hej!
Kooperativet Frihet är ett brukarkooperativ för personer med funktionsnedsättning som behöver
personlig assistans. Frihets verksamhet har varit i gång i mer tio år. Frihet är en ideell förening och
har idag tretton medlemmar. Kooperativet företräds av en styrelse som beslutar i verksamhetens
angelägenheter. Det är bara medlemmar eller företrädare för medlemmar som kan vara
styrelseledamöter.
På Frihets kansli arbetar Anna Velander och Madeleine Svärd.
Som underlag för den löpande verksamheten finns stadgar för verksamheten och avtal mellan Frihet
och medlemmen. Kooperativet Frihet har arbetsgivaransvaret för de personliga assistenterna och för
verksamheten i sin helhet. Frihet har kollektivavtal mellan KFO och KOMMUNAL som reglerar
anställningarna för de personliga assistenterna.
Att vara medlem i Kooperativet Frihet innebär en stor frihet men samtidigt ett stort ansvar. Frihet
har delegerat arbetsledarrollen till den enskilde brukaren. Om brukaren själv inte kan utöva
arbetsledarrollen måste någon annan person i brukarens närhet ta på sig denna uppgift. Det kan t ex
vara en anhörig eller en assistent som anställs som arbetsledare.
Som arbetsledare ansvarar man för en del av det löpande arbetet själv t ex rekrytering,
schemaläggning och tillsättning av vikarier. På så sätt har man ett stort inflytande över assistansen.
Arbetsledarrollen är en viktig del i utformningen av assistansen och kräver därmed en god insikt i
dels hur jobbet med och omkring brukaren ska fungera och att kontakten med kansliet flyter på.
Givetvis får man kontinuerligt utbildning, råd och stöd från personalen på Frihets kansli. Eftersom
Kooperativet Frihet är en liten förening har vi möjlighet till nära personliga kontakter både med
medlemmar och assistenter.
Som ny medlem i kooperativet får du en introduktionsutbildning i arbetsledning och för att gå
igenom de rutiner som förekommer. Kansliet finns därefter löpande till hands för att svara på
frågor.
Frihet arrangerar utbildningar för både medlemmar, arbetsledare och assistenter. Regelbundet
anordnas utbildningar som innehåller sådant som det är viktigt att alla har kunskap om, såsom hjärtlungräddning, första hjälpen, brandskydd, grundläggande ergonomiutbildning,
arbetsmiljöutbildning samt introduktionsträffar om Frihets rutiner. Ett par gånger per år försöker vi
också arrangera utbildningar kring ett varierande tema.
Frihet är en ideell förening och alltså inget vinstdrivande företag. Alla medel används till personlig
assistans och kommer medlemmarna till godo. Schablonersättningen (assistansersättningen) för
2014 är 280 kr per använd assistanstimme. Varje medlem betalar administrativ avgift till
föreningen. Avgiften används till gemensamma kostnader för t ex kanslipersonal, bokföring,
löneadministration, lokaler, avgift till arbetsgivarorganisation, gemensam utbildning mm. Denna
avgift betalas med assistansersättningen och medlemmen betalar alltså ingenting ur egen ficka.
Administrationsavgiften för 2014 är 24 kr per använd assistanstimme.
Förutom administrationsavgiften ska assistansersättningen användas till att betala de kostnader som
uppstår varje månad, d.v.s. lön och eventuella ersättningar såsom ob-tillägg och jourersättning till
assistenterna, sociala avgifter, pensionsavgifter och försäkringar. Assistansersättningen ska även
rymma assistansomkostnader, d.v.s. merkostnader som den enskilde har för att
hon eller han har personliga assistenter närvarande i sitt hem och/eller vid olika aktiviteter.
Varje medlem gör tillsammans med personal från Frihets kansli en budget för medlemmen, för att
se till att alla kostnader ryms inom assistansersättningen. Varje medlem har möjlighet att påverka
innehållet i budgeten i samråd med personalen på Frihets kansli. Assistansersättningen kan bara
användas för att betala kostnader som har samband med den personliga assistansen och därmed
accepterade kostnader.
Det är endast personer med behov av personlig assistans som kan bli medlemmar i kooperativet. En
förutsättning för att kooperativet skall åta sig arbetsgivaransvaret för den enskildes personliga
assistenter är att den enskilde blir invald som medlem i kooperativet. En ansökan ställs till styrelsen
som beslutar om inträde.

