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Ledare:

Oförutsägbart
När jag började juristlinjen
i Uppsala fick jag intutat i
mig att om staten vill att
medborgarna ska respektera lagar och regler måste
de vara rättvisa och förutsägbara. Lika inför lagen
och så vidare.
Jag vill berätta om en mammas
kamp mot Försäkringskassan
och hur det har tagit två år att
få upprättelse. För två år sedan
meddelade Försäkringskassan
att de skulle göra en omprövning av den assistansersättning
som hennes son hade haft
sedan reformen infördes. Handläggaren kom på ett hembesök,
pratade med mamman, om
sonen i allmänhet. De fikade
och mamman tyckte inte det
var något konstigt med det.
Sonen hade ju haft assistans i
många, många år och hade
utretts fram och tillbaka flera,
flera gånger. Ett par veckor
senare dimper beslutet ner och
till mammans stora förskräckelse är det avslag. Försäkringskassan drar in assistansersättning
helt. Sonen som tidigare haft
assistans med ca 90 timmar per
vecka blir helt utan. Förtvivlat

vänder sig mamman till hemkommunen som går in med ett
LSS-beslut med samma omfattning som LASS-beslutet varit
på. Hon får rådet av bekanta att
vända sig till Vivida för hjälp.
Vividas jurist konstaterar att
Försäkringskassan varken träffat
sonen eller baserat sin utredning på vad mamman uppgivit,
utan nästan uteslutande baserat sin utredning på uppgifter
från den dagliga verksamheten.
Uppgifter som var tagna ur sitt
sammanhang eller där många
omständigheter utlämnats.
Ansvarig för den dagliga verksamheten blev t.ex. mycket
upprörd när hon läste Försäkringskassans utredning.
Utrustade med ett nytt intyg
från den dagliga verksamheten
som dementerade och rättade
uppgifter som Försäkringskassan grundat sin utredning på
och ett par nya intyg som styrkte sonens hjälpbehov, skickades
en omprövning in till Försäkringskassan. Detta hjälpte inte,
vilket det sällan gör. Försäkringskassan ändrade sig inte.
Det var inte förvånande, men
när domen från Förvaltningsrätten kom med även där ett
avslag blev vi mycket förvånade.
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019-555 43 00
076-119 41 20
Elementvägen 14, Örebro
Box 1814, 701 18 Örebro

Lagstiftningen och domar är
väldigt tydliga på att personer
med de hjälpbehov som sonen
har ska ha rätt till assistans.
Domstolen trodde dock mer på
Försäkringskassan. Vivida överklagade naturligtvis och begärde muntlig förhandling. Under
tre timmar förhördes i kammarrätten i Jönköping olika personer om sonens hjälpbehov. I
dagarna kom domen med ett
tydligt bifall. Sonen har rätt till
assistansersättning.
Fokus på detaljer
Ska det vara så här? Ska det
vara turen som avgör om man
får assistans eller inte? Hur ska
man kunna överbevisa en myndighet som döljer uppgifter eller
utelämnar fakta som talar för
assistans, när domstolarna tror
mer på myndigheten än på den
enskilde, även då denne har
omfattande intyg. Som jurist
skäms jag över hur assistansreformens regler har förvridits till
något nyckfullt och oförutsägbart. En funktionsnedsatt person som vill ha assistans kan
segla genom en ansökan och få
fler timmar än han behöver,
men han kan också få totalt
avslag. Allt beror på vilken
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Fredric Käll är VD på Vivida och
skriver i ledaren om vikten av
förutsägbara regler och om
medarbetarundersökningen som
en viktig indikator.

handläggare han får. Att få rätt
i domstol, om det visar sig att
bedömningen är fel, är näst
intill omöjligt, även för en utbildad jurist.
Varför har det blivit så här?
En av orsakerna är att Försäkringskassan i sin iver att likställa
handläggningen i landet, har
gjort regelverket så omfattande,
krångligt och detaljerad att
handläggare och enskild svårligen kan sätta sig in i det. Fokus
hamnar på detaljer. ”Hur lång
tid tar det för dig att tvätta händerna?” och så vidare. Något
måste göras. Det måste bli slut
på minutduttandet och istället
få en återgång till när handläggaren tittade på helheten. Om
inte kommer vi hamna i en situation där den enskilde varken
kommer respektera regelverket
eller anse sig rättvist behandlad
när det inte går dennes väg och
det är en väg vi inte vill gå, men
framförallt handlar det om en
funktionsnedsatt persons rätt
till goda levnadsvillkor. I ett civiliserat samhälle är det inte
acceptabelt att en rättighet för
utsatta människor inte är förutsägbar.
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Årets
medarbetar
undersökning
Vivida Assistans genomför
för femte året i rad en medarbetarundersökning.
Undersökningen är ett
verktyg för Vivida att se hur
medarbetarna mår och
trivs i sitt arbete.
Undersökningen har genomförts
årligen sedan 2007 och är utformad i ett 30-tal påståenden och
frågor. De tillfrågade kan sedan
svara om de tycker att påståendet stämmer överrens eller inte.
Det finns även ett flertal öppna
frågor där de tillfrågade får svara
på vad som Vivida exempelvis
har gjort bra och kan göra bättre.
– I Vividas ständiga kvalitetssäkringsarbete är medarbetarundersökningen en av de viktigaste
indikatorerna. Att ha en väl
fungerande assistans är förstås
självklart för Vivida. Medarbetarundersökningen är därför en viktig del för att få höra medarbetarnas åsikter och synpunkter på
deras arbete och Vivida som
företag, säger Fredric Käll, VD på
Vivida.
De senaste åren har deltagandet varit ungefär 60 procent av
de tillfrågade.

– Det är bra siffror men det
kan bli ännu bättre. Ett högre
svarsantal ger bättre och säkrare indikationer för Vivida vad
medarbetarna tycker och tänker
i olika frågor. Trivs de med sitt
arbete? Tycker de att de har en
bra lön? Har de förtroende för
Vivida som företag och kan de
rekommendera oss är viktiga
frågor att få svar på därför hoppas jag att så många som möjligt svarar på undersökningen,
säger Fredric.
Anonym undersökning
Undersökningen är helt anonym
för att de tillfrågade ska kunna
känna att de ska kunna svara så
ärligt som möjligt och vara
öppna. Ingen på Vivida har möjlighet eller tillgång till att läsa
vad en enskild person har svarat
i undersökningen. Undersökningen kommer sedan efter
sommaren liksom föregående
år att publiceras på Vividas
hemsida.
Har du frågor om undersökningen? Kontakta din personalansvarig. Kom även ihåg att
anmäla din e-postadress till din
personalansvarige om du inte
redan har gjort det om du vill
delta i undersökningen.

Sid 3

Välkommen in

till Vividas nya kontor!

Vividas entré sedd utifrån.
Vividas kontor ligger på
Elementvägen 14 i Örebro.

Så här ser det ut när besökare
kommer till Vividas reception.
Här finns även en stor skön
soffgrupp där man kan vänta.

Sid 4
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Det finns ett antal samtalsrum/
mötesrum i olika storlekar där
man kan ha möten i grupp. Det
finns även ett större rum med
möjlighet att hålla utbildningar
för lite större grupper.
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Medarbetarna på kontoret sitter i de
flesta fall i varsitt rum vilket gör det
lättare att prata ostört och underlättar
vid besök och telefonsamtal.
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Fredagen den 1 juni klockan
14 bjuder Vivida in till öppet
hus i nya lokaler. Vi bjuder
på kaffe och tilltugg.
Varmt välkommen
till Elementvägen 14
i Örebro
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Men jag då?

TemA:
anhorig

– om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning
Att livet för en person med funktionsnedsättning påverkas både i stort
och smått råder det ingen tvekan om och allt tänkbart stöd är en självklarhet för att varje individ ska kunna leva ett liv med så mycket frihet
som möjligt. Tyvärr är det väl inte alltid så att det självklara är självklart.
Som funktionsnedsatt är man
i många stycken beroende av
andra, både av enskilda människor i ens närhet såväl som
av myndigheter och andra
institutioner, vad gäller möjligheterna att leva ett fritt
och självständigt liv. För att få
del av det stöd och de rättigheter man som funktionsnedsatt har krävs ofta både
kunskap, mod och kraft och i
många stycken blir den funktionsnedsatte beroende av
att exempelvis anhöriga klarar av att ta den fighten.
Att fokus hamnar på den
funktionsnedsatte är en självklarhet men i detta sammanhang borde det vara lika
självklart att den anhörige
också får stöd och support
för att hantera sitt liv och sin
roll i den funktionsnedsattes
liv. Hur den anhörige själv
påverkas av att befinna sig i
rollen som livsavgörande stöd
till en nära anhörig är dock
ett område som tyvärr alltför
ofta hamnar i skymundan.
Att plötsligt befinna sig i
en situation i livet där någon i
Sid 6

ens absoluta närhet: barn,
förälder, syskon, make/maka
eller annan älskad person
inte klarar att leva sitt liv självständigt utan har någon
form av funktionsnedsättning
som begränsar dessa möjligheter är ofta en stor sorg och
ett stort trauma. Att i det
sammanhanget, som anhörig, se till sina egna behov är
något som oftast skjuts åt
sidan.
Lyfta anhörigaspekten
Vivida är ett företag som
arbetar med personlig assistans som bas. Men Vivida är
också ett starkt team som
arbetar med alla delar som
berör den funktionsnedsattes
behov av hjälp och stöd och
genom detta har vi redan
idag fokus på att stödja
anhöriga i arbetet med att
bistå den funktionsnedsatte. I
det arbetet fokuserar vi
mycket medvetet på att utbilda assistenter och att bistå
våra kunder med den främsta
kompetensen genom våra

jurister, ekonomer, personalansvariga och övriga.
För att ytterligare bekräfta våra fyra kärnvärden:
Omtanke, Ansvar, Kompetens och Förtroende som
utgör grunden för allt i vår
verksamhet, vill vi lyfta anhörigaspekten i alla dess delar
och skapa en plattform där
våra kunder, deras anhöriga
och all personal på Vivida hittar stöd och trygghet i sina
olika roller. I det arbetet kommer vi fortsätta att utveckla
den stödapparat som krävs
för att tillgodose att den
funktionshindrades kontakter
med exempelvis myndigheter
underlättas och att relevant
stöd erhålls. Men vi kommer
även att skapa en plattform
där, framför allt, den anhörige kan ställa frågan, Men jag
då?
Men jag då? är en fråga
som oftast ställs i det tysta
och som kan vara kopplad till
starka känslor som sorg, ilska,
skam, skuld, orättvisa, men
som i grunden bygger på kärlek till den funktionsnedsatte.
VividaNytt · nr 3 · 2012

Tillsammans ger vi stöd
åt varandra
Vi vet att det finns otroligt mycket erfarenhet i form av
alla de funktionsnedsatta, anhöriga, assistenter och
övrig personal som varje dag tillsammans skapar det
som är Vivida.
Vi vill nu samla den erfarenheten och kunskapen för att kunna utveckla vårt stöd
kring anhöriga så att det blir en verklig faktor i att skapa de bästa förutsättningarna
för alla berörda i livet kring en funktionsnedsättning.
Hur det stödet ska se ut vill vi tillsammans med er alla utveckla men olika nätverksgrupper, utbildningar, föreläsningar är
några områden som vi tror kan vara värdefulla verktyg.
Jag som kommer att leda projektet heter
Bo Gunnar Karlsson och har 21 års erfarenhet av rollen som förälder till ett barn med
omfattande funktionsnedsättningar samt
många år av arbete med att stödja människor i utmanande livssituationer och förändringsprocesser. Min främsta drivkraft idag är
just att arbeta med stödet, i alla former,
kring anhöriga men med extra starkt fokus
på just frågan
Men jag då?
De tankar och frågeställningar som kan
uppkomma är lika många och unika som
det finns anhöriga och här nedan är bara
några exempel på sådana och som kan vara
svåra att hantera i egenskap av anhörig:
• Den förbjudna sorgen. Får (kan) man
sörja det barn man inte fick samtidigt
VividaNytt · nr 3 · 2012
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Bo Gunnar vill hjälpa till att hjälpa.

som man ska älska det barn man i stället
fick?
Relationer. Hur påverkas relationerna
inom exempelvis familjen, parrelationer,
syskon?
Var tog vännerna vägen?
Vad händer med min karriär?
Hur påverkar det min ekonomi?
Hur hanterar jag all rädsla, oro, ångest,
maktlöshet, ilska, sorg?
Är det ok att vara arg, känna orättvisa?
Är det ok att känna sig glad och lycklig?
Finns det ett värdefullt syfte i allt, och är
det i så fall ok att tycka så?

Fundera fritt kring detta och kom ihåg
att det inte finns något som är rätt eller fel.
Din sanning är lika rätt för dig som en
annan persons sanning är rätt för henne.
Det viktiga är att var och en hittar sin egen
sanning.
För att vi alla tillsammans ska kunna hjälpas åt att skapa den bästa framtiden hoppas jag få så mycket kontakter som möjligt
med dig som i något avseende har funderingar, tankar, behov och idéer kring dessa
aspekter. Tveka inte att höra av dig till mig
via:
Mail: bogunnar@vivida.se
Telefon: 070-656 90 99
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Porträttet
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Porträttet – Per Johan Ingberg

Per Johan är bloggare
och föreningsmänniska
När man kommer in i Per Johan Ingbergs
lägenhet i centrala Örebro märks Beatles
intresset redan på en gång, i hallen hänger
nämligen en klocka med det klassiska
motivet på övergångsstället vid Abbey
Road i London. Men det finns betydligt
mer som händer innanför väggarna här.
Per-Johan Ingberg föddes på
femtiotalet och har sedan
födseln en CP-skada. Han
hade länge service via kommunens försorg, men har
sedan 2006 personlig assistans och är sedan våren
2012 en av Vividas kunder. I
sitt yrkesverksamma liv som
arbetade mellan 1986 till
2008 på Landstinget och
hade bland annat hand om
handläggning av föreningsbidrag till regionala ungdomsföreningar som var
verksamma i minst tre kommuner.
– Det var ett mycket
roligt arbete och jag har
fortfarande kvar många vänner från den tiden och jag
fick även lära mig mycket
om föreningslivet och hur en
förening är uppbyggd.
Detta var kunskaper som
Per-Johan fick nytta av när
han gick med i föreningen
Alla tillsammans som är en
VividaNytt · nr 3 · 2012

fristående
förening där
Per-Johan är
invald i styrelsen som
kassör.
– Alla
tillsammans
ska kunna var ett stöd för
alla, oavsett om man själv
har en funktionsnedsättning

ston.blogg.se där han skriver
om allehanda saker som han
tycker är viktigt att ta upp.
Där förekommer även ofta
hans karaktär Pelle Permo.
– Pelle Permo ska vara
som en ventil, vi har inte riktigt samma åsikter, så att det
är inte riktigt jag men även
om jag i vissa bitar tycker
som han gör. Men jag tycker

... jag tycker det är
viktigt att ha en ventil ...
är assistent, anhörig eller på
något sätt har någon koppling till något som rör en
funktionsnedsättning. Vi
pratar om olika assistansfrågor, tillgänglighet och gör
även flera olika arrangemang och utflykter. Vi har
även en Facebook-grupp där
man kan gå in och diskutera
olika saker som man tycker
är viktigt.
Skriver om Pelle
Att skriva har alltid varit
något som Per Johan har
tyckt varit kul, därför startade han i januari förra året sin
blogg www.sirgeorgewin-

det är viktigt att ha en ventil
för att kunna ventilera åsikter.
I bloggen får man följa
Pelle Permo, hans flickvän
Annica och kompisarna
Gösta och Holger under vardagen på dagcentret Krusbäret där de pratar om olika
saker.
I framtiden hoppas Per
Johan kunna utveckla Pelle
Permo till något mer, han
har några idéer men ännu är
inget klart. När han behöver
samla kraft i livet och vardagen skriver han gärna, läser
något eller umgås med sina
vänner.
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Frågor och svar om
semester
Nu är sommaren snart här och för många
hägrar en trevlig sommarsemester. Men
hur fungerar det där med semester
egentligen? Hur många semesterdagar
har man? När kan man ta ut dem? Katarina Pettersson, lönechef på Vivida svara
på frågor om semester.

Katarina Pettersson,
lönechef på Vivida
svarar på frågor om
semester.

Hur fungerar ett semesterår?
Man kan enkelt säga att ett semesterår
egentligen består av två år. Det första året
är det året man tjänar in sin semester, intjänande året. Det andra året är uttagsåret.
Det är det året man tar ut sin semester. På
Vivida är intjänade året mellan 1 april och
31 mars. Det kallas ett brutet semesterår
eftersom det inte är ett vanligt kalenderår.
Det innebär att de månader man arbetade
under perioden 1 april till 31 mars under det
första året har man rätt till att ta ut det
andra året.

När vet jag hur många semesterdagar
jag har?
I samband med ett nytt semesterår gör Vivida en semesterkörning. I den gör vårt lönesystem en beräkning på hur många semesterdagar som en anställd har. För att kunna
göra den behöver Vivida ha in hela mars i
sina system därför genomförs semesterkörningen efter aprillönen då mars timmar har
betalats ut. Vivida tillämpar släpande lön vilket innebär att man får lön med månaden
efter det att man har arbetat. Det gör att
dagarna syns på majs lönespecifikation.

Exempel: Sofia jobbar på Vivida som personlig assistent, hon blir anställd hos en av Vividas kunder den 1 november 2011. Det innebär att hon från april 2012 har rätt till 11
betalda semesterdagar 2012. Däremot har
Sofia enligt semesterlagen rätt till ytterligare
14 obetalda semesterdagar. För de obetalda
semesterdagarna kommer däremot Sofia
inte få någon semesterlön.

Exempel: Sofia har arbetat på Vivida sedan
november 2010. När Sofia och hennes kollegor senast den 5 april skickat in sina tidrapporter till Vivida kan löneavdelningen göra
en semesterkörning efter att lönen är klar.
När hon sedan får sin lönespecifikation i maj
kan hon se sina semesterdagar.
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TemA:
semester
Varför tillämpar Vivida brutet semesterår och inte kalenderår?
Vivida har valt den här modellen för att våra
medarbetare ska ha större möjlighet att
spara sina semesterdagar till sommaren.
Hur rapporterar jag in semestern till
Vivida?
Om du tar semester skriv din tidrapport
som vanligt och markera de pass du har
semester. De passen ska inte heller räknas
med i summeringen.
Kan jag få semester när jag vill?
I teorin ja, du har som anställd en lagstadgat
rätt till semester på 25 semesterdagar per år.
Däremot i praktiken är det inte alltid säkert
att du kan få exakt den semester du önskar.
Assistansen måste fungera men i de flesta
fall brukar det gå att ordna. Semesteransökan skickar du till din personalansvarige
Hur mycket semesterersättning får jag?
I korthet grundas semesterersättningen på
den lön under det år som du tjänade in din
semester. Har du arbetat exempelvis mellan
november-april grundas din semesterersättning på timlönen under de månaderna som
sedan fördelas ut på det antal dagar du har
betald semester.
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Vivida Assistans har ingått avtal med
Scandic Hotell där kunder och medarbetare på Vivida Assistans har rabatt på
logi på samtliga Scandic hotell i Sverige.
Rabatten är på 9 procent på samtliga
hotell. Vivida har sedan tidigare ett liknande avtal med Elite Hotels. För mer
information kontakta din personalansvarige.
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Våra utbildningar
Nedan följer lite kort sammanfattad information om
Vividas utbildningar. Samma information samt utförligare finns på Vividas hemsida www.vivida.se

Grundutbildning, heldag
Fortsättningsutbildning
Kreativitet och
arbetsglädje, heldag

På grundutbildningen går vi igenom ämnen
som är viktiga för dig som arbetar som
personlig assistent. Här får du möjlighet
att diskutera din yrkesroll tillsammans med andra medarbetare
på Vivida assistans.

Utbildningsdagen kreativitet och arbetsglädje är en fortsättningsutbildning där du
själv arbetar utifrån frågeställningar som
du möter i din arbetsvardag. Hur vet jag
att jag gör ett bra jobb? frågar sig assistenter ibland. Arbetssätt: Arbete i
smågrupper med konkreta frågor
Arbetsledarutbildning, två
och erfarenheter från vardaheldagar
gen.
Arbetsledarutbildningen vänder sig till dig
som arbetsledare för att du ska få möjlighet
Att
att stärkas i din roll som arbetsledare och att
arbeta som
få mer kunskap om vad rollen innebär.
assistent till ett barn,
Under utbildningsdagarna träffar du
heldag
medarbetare från Vivida Assistans.
Hur ger man ett barn/ungdom en god
uppväxt med allt vad det innebär, inklusive personlig assistans? Denna utbildningsdag handlar om att hitta en väl fungerande roll som assistent till både barn,
föräldrar och andra människor kring
barnet - där målet är att barnet verkligen får vara barn och respekteras som individ.
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VuxenHLR, 2 timmar
Kursen i hjärtlungräddning är
en praktisk kurs i vuxen-HLR. Du får
även lära dig att använda hjärtstartare
(AED) samt hur man kan hjälpa någon som
har satt i halsen och drabbats av luftvägsstopp.
Utbildningen sker enligt Svenska
rådet för hjärtlungräddnings
Omvårdnadsutbildning
riktlinjer. Övningarna utförs
halvdag
på träningsdockor.
En god omvårdnad är en viktig del i jobVi utbildar enligt nya
bet som personlig assistent. I de vardagliga
riktlinjer från
arbetsuppgifterna som personlig assistent
Svenska rådet
märks omvårdnaden och omsorgen och just
för HLR.
dessa vardagliga stunder är ofta mycket betydelsefulla för kunden du jobbar hos. En god omvårdnad är viktig både för barn, ungdomar och
vuxna personer som har personliga assistenter.
Utbildningsdagen innehåller praktiska
moment och tid för samtal och reflekErgonomirådgivning
tion. Vi utgår från den omvårdnad
som kunden du jobbar hos
hos kund, 2-3 timmar
behöver.
Ergonomiutbildningen är en indiTräffar
viduellt anpassad ergonomisk rådgivför timvikarier
ning hemma hos kunden. Om kunden har
Vi har under året arbetat fram
hjälpmedel går ni igenom hur de fungerar och
ett mötes forum för dig som är
på vilket sätt de ska användas. Förbered er
anställd som timvikarie hos Vivida. Du
gärna med frågor och genom att ta fram
som timvikarie är otroligt viktig för oss och
de hjälpmedel och träningsprogram
våra kunder.
som kunden har.
Tyvärr så är ni sällan delaktiga vid personalmöten så vi tyckte vi att det var viktigt att skapa
Palliativ
ett forum där du får tillfälle att träffa andra
vård, halvdag
assistenter och diskutera frågor runt din
Palliativ vård betyder lindrande
arbets roll. Vi kommer under året att
vård och ges när det inte längre
fokusera på våra lite större orter där vi
finns någon behandling som botar. Både
har fler timvikarier. Men självklart så
barn och vuxna kan drabbas av svåra sjukär du är du välkommen att ansluta
domar där palliativ vård behövs. Som personom du bor några mil bort.
lig assistent arbetar du nära kunden och det är
Rent praktiskt så träffas på något trevlig
viktigt att du känner dig trygg i arbetet när
lokalt ställe under ett par timmar där vi
kunden behöver mycket vård och omsorg i
ger aktuell information om och från Vivida.
det här skedet.
En del av tiden är avsedd för att diskutera fråUtbildningen i palliativ vård ges till en
gor och erfarenheter. Du får också då tillfälle
arbetsgrupp som alla arbetar hos
att träffa och fika med andra assistenter.
samma kund.
Är du intresserad? Kontakta då malin.
odell-kugelberg@vivida.se eller asa.
lamu@vivida.se för mer information.
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Fordon
för funktionsnedsatta
För den som har svårigheter att förflytta sig med hjälp av allmänna kommunikationer
eller på egen hand kan få bilstöd.
bestående funktionsnedsättning eller ha ett barn med
funktionsnedsättning.
Grunden för att få bilstöd är
att man ska kunna ha mycket svåra och återkommande
problem med att förflytta sig
på egen hand eller med
hjälp av allmänna kommunikationer som bussar och
tåg. Orsakerna till problemen kan vara många,
smärtor, minskad
rörelse-förmåga,
dålig balans med
mera.

Det är också viktigt att
påpeka att det inte är funktionsnedsättningen utan
konsekvenserna av funktionsnedsättningen som
avgör vem som har rätt till
bilstöd. Försäkringskassan
gör en bedömning från fall
till fall där man ser på de
extra svårigheter en funktionshindrad eller en förälder till en funktionshindrad
har. Hänsyn tas också till
andra eventuella hjälpmedel
som kan göra det svårare
eller lättare för personen att
använda allmänna kommunikationer.
FOTO: MIKAEL MIETTINEN

Det finns tre olika typer av
stöd genom bidrag. Man
kan få bidrag för inköp av
en bil, anpassning av bil och
även körkort. Dessa bidrag
gäller främst för vanliga personbilar men även för andra
typer av fordon. För att få
bilstöd måste du antingen
ha ett

Min stad: Västerås
Västerås ligger i Västerås kommun i Västmanland. Staden
hade 2008 en bit över 130 000
innevånare och är en av de större städerna i Sverige. Västeråsgurkan som odlades här
under 1700-talet har gett staden namnet gurkstaden. Mälarestaden är ett annat nyare
namn.
Namnet Västerås kommer
från det gamla Västa Aros och
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syftade på Svartåns åutmynning
i mälaren. Staden är en av de
äldsta i Sverige och fick stadsrättigheter i slutet på 900 talet.
Staden var under medeltiden en
viktig handelsstad. Här fanns
också biskopsstift och kungsfogde. Västerås hamn kom att
bli en mycket viktig handelshamn för järn från bergsslagen
som skeppades ut härifrån.
Rubeckianska gymnasiet som

finns här sägs också vara ett av
Sveriges äldsta gymnasium.
Industrialiseringen kom också
att exploatera staden och innevånare antalet ökade kraftigt.
Idag finns här en stor flygplats för flyg både när och fjär�ran, goda möjligheter för tågtrafik och biltrafik. Här finns
också Mälardalens högskola.

VividaNytt · nr 3 · 2012

Grattis!

Vivida vill gratulera
dem som fyller jämt i
maj och juni
Maj

Susanne i Västerås 50 år
Hamdi i Kista 40 år
Anna i Järfälla 40 år
Rebecka i Motala 30 år

Assistentlegitimation

Du vet väl att du som assistent
hos Vivida kan få en assistentlegitimation. Den kan vara bra
att ha med sig på utflykter till
sommarens olika resmål som
exempelvis nöjesfält, djurparker
och andra ställen för att du ska
kunna komma in gratis tillsammans med din kund. Fråga
också stället ni ska innan vad
som gäller just där.

Juni

Mona-Lis i Tullinge 50 år
Marie i Huddinge 50 år
Luis i Flyinge 40 år
Peter i Sanared 40 år
Charlotta i Västerås 40 år
Ett stort grattis till er och även
till alla er andra som fyller år i
maj och juni.
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Kom ihåg tidrapporterna!

Kom ihåg att skicka in tidrapporterna senast den femte efter
arbetad månad. Detta för att
Vividas löneavdelning ska hinna
gå genom alla underlag för
löner som skickas till banken.
Samt också för att vi ska rapportera in alla kunder som har
beslut hos försäkringskassan.

Anmäl dig på Vividas
hemsida

Under våren kommer du börja
kunna anmäla dig till olika
utbildningar direkt på Vividas
hemsida www.vivida.se Där kan
du sedan klicka dig fram till
utbildning. Där hittar du all
information du behöver som
gäller utbildningarna, innehåll,
datum och orter där utbildningarna kommer att genomföras.
Där kan du även läsa mera om
Vividas utbildare. Har du frågor
eller funderingar är du välkommen att kontakta Malin OdellKugelberg på malin.odell-kugelberg@vivida.se eller ringa
019-555 43 80 för mera information. Du kan även kontakta
din personalansvarige.
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ANNONS

Nu kan alla på Vivida snabbt och
enkelt beställa hygienprodukter genom
Hygienshoppen.se – Låga priser och
leverans direkt hem till dig.
Välkommen med din beställning
019-20 90 60
www.hygienshoppen.se
info@hygienshoppen.se
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