
2007 är snart över och även om året 
inte riktigt är slut finns det ändå anled-
ning att blicka framåt men också att 
titta tillbaka på året som gått.

Året har minst sagt varit händelserikt 
på Vivida. Många nya kunder har till-
kommit och likaså assistenter. En rad 

nya medarbetare har börjat på kontoret 
medan andra har slutat. 

Vividas utbildningar som genomfördes 
för personal och kunder under året har 
varit mycket uppskattade. Bladet du nu 
läser, Vivida Nytt, har också tillkommit 
under året och fortsätter med 6 nummer 
även nästa år.

I detta nummer av Vivida Nytt finns ett 
reportage från julfirandet på kontoret 
och information angående öppettider 
under jul och nyår samt vad som kan 
tänkas ske under nästa år.

Trevlig läsning!

VIVIDANyttNr 5 | DECEMBEr 2007

VIVIDA ASSISTANS NYHETSBrEV FÖr PErSONAL OCH KUNDEr

Viktigt att veta!

Så Här Når DU OSS:
Telefon

019-15 77 70 
E-post

vivida@vivida-assistans.se 
Besöksadress

Skomaskinsg. 6, Örebro
Postadress

Box 1814, 701 18 Örebro
Hemsida

www.vivida-assistans.se

Det är viktigt att ni skickar in era tid-
rapporter till oss senast den 5:e dagen  
i månaden efter arbetad månad. Detta 
för att vi ska hinna gå genom alla un-
derlag innan lönerna måste skickas 
till banken samt att vi ska rapportera 
in alla kunder som har beslut hos för-
säkringskassan. 

SKICKA IN TIDrAPPOrTEr 
SENAST DEN 5:E

Julstämning 
på kontoret

sid 2

En titt i 
backspegeln 
och en titt
framåt...

sid 3

TIDrAPPOrTEr 
När ni fyller i tidrapporterna, snälla gör 
det med antingen svart eller blå bläck-
penna. Detta för att kopiorna som 
skickas in till Försäkringskassan ska 
bli bra. Använd inte blyerts eller någon 
annan penna! 

Skriv även ett namnförtydligande så 
att vi på löneavdelningen vet vem som 
har jobbat när. Detta för att underlätta 
vårt arbete och att ni verkligen får den 
lön ni ska ha.  

Under jul- och nyårshelgen kommer 
även vi på Vividas kontor att vara 
lediga. Ring gärna till vår växel 
019-15 77 70 eller till vårt jour-
nummer 076-119 41 20. 
Då kommer ni alltid fram till någon 
som finns på plats eller har jouren 
för tillfället. För ärenden som inte 
är akuta – vänd er gärna till växeln 
och tala in ett meddelande om inte 
någon svarar. 

Öppettider på kontoret under jul: 
Julafton 24 december: Stängt 
Jourtelefon
Juldagen 25 december: Stängt  
Jourtelefon
Annandag jul 26 december: Stängt 
Jourtelefon
Torsdagen 27 december: Öppet 
Fredagen 28 december: Öppet 
Nyårsafton 31 december: Stängt 
Jourtelefon
Nyårsdagen 1 januari: Stängt 
Jourtelefon
Onsdagen 2 januari: Öppet 
Torsdagen 3 januari: Öppet 
Fredagen 4 januari: Öppet 

Kontorets öppettider 
i jul och nyår 

Kontorspersonalen och utbildarna 
vill passa på att önska alla 

assistenter och kunder... 

En riktig god jul, god 
fortsättning och gott nytt år! 

En julhälsning 
med blicken framåt och 
en glimt i backspegeln...

 



En titt i backspegeln
Du läser för tillfället nummer 5 av Vivida 
Nytt, ett nyhets- och informationsblad som 
startades i år. Ett år som har varit fullt 
med olika händelser och svängningar. 

Under våren genomförde Vivida en 
undersökning bland sina medarbetare 
och kunder. Betyget blev mycket gott till 
Vivida vilket naturligtvis är glädjande och 
stärker vår målsättning att vara Sveriges 
mest seriösa assistanssamordnare.      

Under 2008 kommer vi att genomföra en 
uppföljning för att se om vi har lyckats i 
vår målsättning – att ständigt utvecklas. 

Många nya medarbetare och kunder 
har också tillkommit under året. På 
kontoret finns nu även Patrik, Gunilla, 
Rasmus och Anna som alla hjälper till 
att göra ett bra arbete för våra medar-                
betare och kunder. Under 2008 kommer 
vi successivt bli fler på kontoret, allt 
för att kunna ge bästa stöd och service. 
Bland annat söker vi ytterligare en jurist 
för att hjälpa föräldrar och kunder.

Vividas kontorspersonal höll fredagen 
den sjunde december en liten julfest för 
personalen och deras anhöriga. Heders-
gäster var barnen som letat sig hit för 
julpyssel, pepparkakor, lussekatter och 
allt annat trevligt som hör julen till.  

På julfesten spreds 
en doft av jul på  
Vividas kontor. Det 
var en blandning 
av glöggens kryd-
dor, gran och allt   
det andra. Lysrören 
i taket var ersatta 
med levande ljus på 
borden. Det rådde en 
varm och gemytlig 
julstämning. 

Små fötter trampade och skuttade om-
kring. Barnen knaprade på peppar-     
kakor och julpysslade. Anhöriga, både 
barn och vuxna,  firade tillsammans. 

Julgranen kläddes och barnen fick hjälp 
av de vuxna att hänga upp sakerna. Jul-
musik hördes i bakgrunden. Alla trivdes 
och hade en trevlig eftermiddag.

Även om marken utanför inte var som 
den borde vara, ett gnistrande vitt vinter-
landskap, råder det ändå inget tvivel 
om att julen faktiskt kommer även i år! 

  
Text och foto:

Rasmus Hammarlund

Julfest, bullar & bollar... En titt framåt...
Snart börjar ett nytt år och även om 
vi inte fått någon vinter än börjar vi 
alla längta till våren. 

Det nya året bringar inte bara löfte 
om värme. För oss som arbetar med 
funktionshindrade och för de funk-
tionshindrade själva kommer 2008 
bli ett spännande år. 

Regeringen har gett en utredning i 
uppdrag att utreda hur trovärdig- 
heten för assistansbranschen kan upp-
rätthållas och i oktober presenterade 
utredningen ett förslag. I korthet går 
förslaget ut på en ökad kontroll av 
hur assistansersättningen används 
och att ett felaktigt användande leder 
till återbetalning. Vivida har givetvis 
detaljstuderat förslaget och kan  
konstatera att det innebär en minimal 
påverkan på det sätt vi arbetar i dag. I 
stora drag är det här ett bra förslag som 
behöver genomföras för branschen 
och de funktionshindrades skull. 
 
Samtidigt är det viktigt att under-
stryka att förslaget är just ett förslag 
och det är först när regeringen lämnar 
sin proposition som vi med säkerhet 
vet vilka delar som kommer med. 
Vivida har också fullt förtroende 
för att Vårdföretagarna, som är vår 
remissinstans, kommer att verka för 
en sund och realistisk lagstiftning. 

Tillsammans går vi in i ett 
nytt år – med omtanke, ansvar, 

förtroende och kompetens!

God Jul
önskar

Nathaniel, 6 månader 
”Vividasolstrålen” 

genom Mamma  
och fotograf 

Sandra Öberg


