TRANSPARENSREDOVISNING
Kontaktinformation
NOA personlig assistans AB
BOX 225
294 25 Sölvesborg
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, Sölvesborg
Telefon kontoret: 0456-700 70
Mail: info@noass.se
Kontaktperson: Jerry Håkansson, VD NOA personlig assistans AB
Basfakta om NOA
För 2015/2016 gäller följande för vårt företag:
NOA personlig assistans beräknas omsätta ca 45miljoner kronor under åren 2015/2016 och
har cirka 130 anställda hos 25 kunder. Verksamheten bedrivs på 10 orter i södra Sverige.
NOAs företagsinformation på Allabolag.se
Noas mål och inriktning
Noa erbjuder individuellt anpassad assistans och vänder sig till funktionsnedsatta barn och
vuxna i personkrets 1-3 enligt 1 § LSS och de ska/bör vara bosatta inom 10-15 mils radie
från verksamhetens hemvist. Detta för att vi ska kunna ge optimal och snabb service till
våra kunder.
Det är viktigt att kunden får bibehålla sin autonomi. Vårt mål är att kunderna ska få vara
delaktiga och kunna påverka sin assistans i mesta möjliga mån. Därefter tar den personlige
assistenten vid och fortsätter för att kompensera den assistansberättigades
funktionsnedsättning som kan vara både fysisk, psykisk och/eller kommunikativ. I varje
assistansgrupp finns en arbetsledare.
Ett grundläggande begrepp som vi på NOA personlig assistans använder är respekt för
varje individ. Ett rätt bemötande är viktigt för var och en. Respekt mellan kund och
assistent är av största vikt.
En nöjd kund är bästa betyget för verksamheten.
För att öka kvaliteten inom företaget erbjuder NOA sina medarbetare
kompetensutveckling i form av kundanpassade utbildningar både i egen regi och genom
inköpta. Även kontorets medarbetare erbjuds kompetensutveckling.
Kvalitet: NOA:s självdeklaration
Noas arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem
För att säkerställa rätt kvalitet arbetar vi efter ett ledningssystem som motsvarar kraven i
Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS2011:9. Det innebär bl.a. att Noa har skriftliga rutiner och
checklistor vid nyanställningar, genomför medarbetarsamtal samt bedriver systematiskt
arbetsmiljöarbete.

Kvalitetsbokslut
Noa saknar kvalitetsbokslut
Noas deltagande i kvalitetsregister och nyckeltal kopplat till kvalitet
Kvalitetsregister och nyckeltal saknas för personlig assistans.
Patient och brukarundersökningar
Patient och brukarundersökningar redovisas under våren 2016.
Personal på Noa
För 2015/2016 gäller följande på Noa personlig assistans:
Antal anställda
Noa har ca 130 anställda. Verksamheten bedrivs på 10 orter i Blekinge, Skåne, Småland och
Halland.
Antal chefer
Noa har 3 chefer, VD:n, en personal,- assistansansvarig samt en ekonomiansvarig.
Utbildningsnivåer
De assistenter som anställs av NOA till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga
egenskaper och fallenhet för vård och omsorgsarbete. Flertalet utav assistenterna har dock
vårdutbildning, – såsom undersköterska eller assistans utbildning. Hos de kunder där vård,
-omsorgsbehovet är av sådan art anställs det självklart personal med utbildning.
Bland NOAs tjänstemän, alltså de som styr och planerar den dagliga verksamheten finns
det en socionom, en sjuksköterska och en ekonomiansvarig. Det finns även en
kontorsassistent som är till för alla.
Personalomsättning
Den totala personalomsättningen på NOA exkl. vikarier var under 2014/2015 4.5 procent.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron på NOA var under 2014/2015 så låg som 2,65 procent.
Kollektivavtal
NOA har ett kollektivavtal som är tecknat genom Vårdföretagarna vilka NOA även är
medlem i.
Medarbetarundersökning
Här hittar Du NOAs medarbetarundersökning för 2014/2015
Ägare och styrelseinformation
NOA personlig assistans AB org.nummer: 556698-8654
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Jerry Håkansson
För information om vårt bolag, VD, styrelse, organisationsnummer och säte: allaboalag.se

För 2014/2015 gäller följande för vår enhet:
Styrelse
Jerry Håkansson
Eva Håkansson
Trygve Bengtson
Företagsledning
Jerry Håkansson
Maria Palmberg
Annelie Nilsson
Ägare
NOA personlig assistans AB ägs av Mellanvik i Sölvesborg AB med org.nummer: 5569057630. Mellanvik i Sölvesborg AB ägs av Jerry Håkansson.
Ekonomi
Bokslut
Här hittar Du NOAs årsredovisningar för åren 2010/2011-2014/2015. (allabolag.se)
Nyckeltal
Här hittar Du NOAs nyckeltal.

