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Ledare

Din lön 2010
Under hösten har Vårdföretagarna, den
arbetsgivarorganisation där Vivida Assistans
är medlem, sagt upp kollektivavtalet med
kommunal. Uppsägningen var tyvärr nödvändig eftersom regeringen valde att höja
schablonbeloppet med endast 2 procent,
från 247 kronor till 252 kronor per utförd
assistanstimma, medan den avtalade lönehöjningen skulle ha bli 850 kronor för en heltid eller 4,8 procent. I och med att jour- och
ob-ersättningen har höjts och kommer att
höjas ytterligare under 2010 finns det väldigt
lite kvar till att höja lönerna.
Man kan som anställd tycka att 4,8 procent inte är så mycket att bråka om, men
om sätter in det i sitt perspektiv förstår man
problemet bättre. En höjning med 4 kronor och 90 öre innebär en kostnad för Vivida på ca 2,3 miljoner kronor. Det är pengar
som måste tas från något annat och skulle
på lång sikt kunna äventyra företaget eftersom lönerna står för hela 87 procent av våra

kostnader. I samma situation befinner sig
majoriteten av assistansföretagen. Vi var
därför tvungna att omförhandla den avtalade lönehäjningen för 2010.
Vårdföretagarna och kommunal har därför satt sig ner för att hitta en lösning och
kommer förhoppningsvis att vara klar nu
innan nyår. Skulle de inte komma överens
innan årsskiftet kan lönerna inte höjas från
och med januari. Löneförändringen kommer
då att genomföras när de är överens.
En mer positiv händelse är att vårt assistansboende, som är under uppförande i
Örebro, har väckt ett stort intresse runt om
i landet och vi hoppas att vi i framtiden kan
bygga fler boenden i andra städer. Slutligen
vill jag önska alla en riktigt god jul och ett
gott nytt år.

Fredric Käll
VD

God Jul och ett Gott Nytt År!
Vivida vill önsk a alla kunder och medarbetare en

Telefonnummer och adress
Växel:
Fax:		
Jourtelefon:
Besöksadress:
Postadress:

019-555 43 00
019-555 43 99
076-119 41 20
Skomaskinsgatan 6, Örebro
Box 1814, 701 18 Örebro

Hemsida:
E-post:		
Ansvarig utgivare:
Redaktör:

www.vivida-assistans.se
vivida@vivida-assistans.se
Patrik Anshelm
Rasmus Hammarlund

Vi är som vanligt nyfikna Vivida Nytt är som alltid nyfikna på vad som händer där ute i grupperna, stora som små
händelser. Ring, skriv och berätta vad som händer. Skicka gärna bilder och texter till oss. Du når redaktionen på rasmus.
hammarlund@vivida-assistans.se, det går förstås bra att ringa på 019-555 43 55.
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Julkul

Lästips i juletid
Den sista cigaretten

Av Klas Östergren
Ett oväntat möte på La
Bohème, en operaföreställning överförd digitalt från
Metropolitan i New York till
en liten landsortsbio i Sydsverige, är ouvertyren till
Klas Östergrens nya stora
roman.
Lyckan, kärleken
& meningen med livet

Av: Elizabeth Gilbert
Klockan är tre på natten
och Elizabeth Gilbert ligger
på badrumsgolvet och gråter. Hon är drygt trettio, hon
har en man, ett hus utanför
stan, ett framgångsrikt jobb
och försöker få barn - men
hon är inte lycklig.

Julsenap
Ingredienser
25 g gula senapskorn
6 msk vatten
1 dl vit balsamvinäger
1 tsk salt
3 tsk honung (cirkamängd)
3 msk rapsolja
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14 år till salu:
en skakande svensk historia

Av: Caroline Engvall
Det här är 14-åriga Tessans
egna historia. Hon lever ett
välanpassat liv i en mellansvensk stad, med mamma,
pappa och syskon. I skolan går det bra och hon älskar stunderna hon tillbringar i stallet.
100 höjdare:
Sveriges roligaste ögonblick
genom tiderna

Av: Filip Hammar
och Fredrik Wikingsson
I 100 höjdare gör Filip Hammar och Fredrik Wikingsson
(kända från tv-programmet
High Chaparall och boken
Två nötcreme och en moviebox) djupdykning i den
dråpliga mylla som är den
svenska historien.

Tips
Om senapen, efter att den
har svällt en stund, blir för
tjock kan du tillsätta mer
vatten och röra runt.
Gör så här
1. Mixa ingredienserna med
mixerstav i en kastrull. Klar!
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Assistentboendet

Boendet i Norra bro
Bygget av Vividas assistansboende i Örebro går enligt
plan. Väggar och tak är på
plats och det är dags för Vivida att ordna taklagsfest.
– Vi drog igång projektet
under 2007 och tillsammans
med föräldrar och anhöriga
har vi utvecklat detta koncept. Det är en ny typ av
boende för personer med
personlig assistans som vi
kallar det för assistansboende. Konceptet är enkelt och
det bygger på gemenskap
och trygghet, både för de
boende men också för Vividas medarbetare, säger Patrik Anshelm.

Bygget sett från utsidan

Det första boendet ligger i Norra Bro strax söder
om Örebro. Inflyttning i de
sex lägenheterna är plane-

rad till slutet av mars nästa
år.
– Assistansboende är ett
bra komplement till kommunala gruppboenden och det
riktar sig till personer som
har eller kan få beslut enligt
LASS om personlig assistans, säger Patrik.
Projektet har väckt stort
intresse runt om i Sverige
och Vivida planerar nu för
fler boenden.
– Just nu för vi diskussioner med ett antal kommuner och många intresserade hör av sig till oss.
Därför kommer vi successivt
projektera för fler boenden,
avslutar Patrik.

Så här ser det ut på insidan just nu
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Trivselkväll i Trosa
Det var ett stort glatt gäng som trotsade
det regniga höstvädret en afton i november för att tillsammans med personalansvariga ha en trivselkväll i Trosa.
Närvarande var medarbetare från Trosa,
Vagnhärad och Gnesta samt personalansvariga för området.
Det blev en möjlighet för medarbetarna som arbetar inom samma geografiska område att under trevliga former
träffas och utbyta tankar och erfarenheter. Det bjöds på övningar i samarbete,
spännande tävlingar och god mat och
dryck från Kronas kök.
Diskussioner om samverkan
Kvällen bjöd på många glada skratt och
det blev trivsamt och gemytligt. Diskussionerna handlade mycket om samverkan i de olika arbetsgrupperna. Resultatet av kvällen blev mycket lyckat och var
väldigt väl uppskattat av de närvarande.
– Jag tycker att kvällen var rolig, att
få se så pass många medarbetare samtidigt, vi blir fler och fler vilket är jätte bra
för oss som redan jobbar här. Jobbmässigt är det just att vi kan använda varandra som en extra resurs om det behövs,
vi är så pass många att man kan känna
sig trygg att det alltid finns någon vikarie att ringa in. Jag ser också att vi har så
olika arbetsuppgifter beroende på var vi
arbetar någonstans. Det som är gemensamt är ju att vi är assistenter och arbetar med människor. Säger Eva personlig
assistent i Trosa
Liknande träffar kommer att hållas i
flera städer framöver.
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Trevligt grupparbete med diskussioner

Asssistenter klurar på uppgifterna

Det blev en trevlig middag också
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Träff med en av Vividas assistenter
Namn:
Marie
Lindqvist
Ålder:
41
Bor:
Motala
Familj:
Tre barn
och hunden
Fiona
Gör:
Arbetar som
personlig
assistent
Fritiden:
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Marie Lindqvist

Ägnas åt
familjen,
ridning och
bugg-kurs
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Framtiden ljus för Marie
Vintern kryper fram i Motala, staden vid Vättern
och Göta kanal, staden där Marie Lindqvist bor.
Marie har alltid bott här och skulle ha
svårt säger hon att flytta härifrån. Det är
inte svårt att förstå varför, Motala är en fin
trevlig stad som ligger alldeles till vattnet.
Här bor Marie tillsammans med sin
dotter och hunden Fiona, en liten terrier. De bor i ett trevligt villaområde en
liten bit utanför centrum. Fiona, hunden
är med under pratstunden och skäller hela
tiden i tron att hon är större än vad hon
egentligen är.
Drog sig för att skaffa hjälp
Det blir en pratstund vid köksbordet hemma
hos Marie, för tillfället ganska lugnt eftersom ingen annan är hemma. Här berättar
hon om sitt liv som personlig assistent och
mamma.
– Jag drog mig länge för att skaffa hjälp, skötte det mesta själv men kände
också att det blev lite för mycket så därför
bestämde jag mig för att skaffa utomstående som kunde hjälpa till.
Marie säger också att det var tufft i början även om hon numera har vant sig vid
det. Särskilt att ha någon i sitt hem var jobbigt men saker och ting har bara blivit bättre vilket förstås är positivt. Förutom att vara

mamma och personlig assistent vill Marie
gärna hinna med sitt eget liv också. Det är
viktigt menar hon att hitta energin i andra
saker för att orka med vardagen.
– Även om det är mycket att ha tre barn
och ett hus och en hund att ta hand om
försöker jag göra annat också. Jag rider och
har precis börjat en bugg-kurs. Vid tillfälle
tar jag gärna en buss ner på staden för att
gå på puben.
Hoppas hitta ett bra boende
När det gäller framtiden har Marie också
stora förhoppningar
– Det jag hoppas mest på just nu är att
kunna hitta ett bra boende för min dotter, att hon ska kunna flytta hemifrån till
ett ställe där hon trivs och har det bra. Ett
ställe där hon ska kunna ha människor runt
omkring sig som hon känner sig trygg med.
Kort sagt, Även om Marie i Motala har
det ganska fullt upp så ser framtiden väldigt
ljus ut. Till sist vill Marie som har varit med
ett tag nu ge ett råd till nyblivna assistenter.
– Som assistent gäller det att kunna
lyssna och kommunicera. Det kan låta
enkelt men det är ändå grunden för en bra
personlig assistans.

”Som assistent gäller det att
kunna lyssna och kommunicera”
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Tema: Lön

Följ med på

Tidrapportens resa!
Du har säkert frågat dig varför det är så viktigt att skicka
in tidrapporten till den femte
efter varje arbetad månad.
Låt oss utan att göra det allt
för komplicerat förklara.
På Vividas kontor arbetar
två lönehandläggare, Anne
och Gunilla, med att se till
att Vividas assistenter ska få
sina löner i tid.
– Det första som händer
när du har skickat in din tidrapport är att den sammanställs med de övriga assistenternas tidredovisningar i
din arbetsgrupp och stäms
av mot kundens beslut. Har
vi alla rapporterna tillgängliga samtidigt går detta förstås smidigast, säger Gunilla.
Har 15 dagar på sig

Rapporterna läggs sedan in i
löne- och ekonomisystemet
så att man får fram utfallet för den aktuella månaden. Då ser man hur mycket
lön som ska betalas ut den
månaden.
– När det är gjort skickar vi lönefilen till banken,
någon gång mellan den
20-22 varje månad, och
lönen betalas ut den 25:e
Sid 8

eller den närmaste vardagen
före. Är den 25:e en lördag
eller söndag betalas lönen
alltså ut på fredagen, säger
Anne.
Vividas lönehandläggare
har alltså 15 dagar inklusive
helgdagar för att ordna med
så att alla ska få sin lön som

har arbetat. Vivida tillämpar släpande lön vilket innebär att har man exempelvis
arbetat i december får man
lönen i januari.
– Skickar de in sina tidrapporter i god tid och i
ordning så får de sina löner i
tid, avslutar Gunilla.

Här jobbar Gunilla och Anne för att du ska få din lön i tid

Viktigt att tänka på
när du fyller i och skickar in din tidrapport

1. Tidrapporter ska skrivas med bläckpenna, antingen
blå eller svart, ingen annan färg eller typ av penna bör
användas. Detta eftersom de scannas in elektroniskt
och resultaten med en annan penna än en svart eller
blå bläckpenna inte blir bra
2. Kom ihåg att alltid skicka in tidrapporten till senast
den 5:e efter arbetad månad.
3. Det är bättre att skriva för mycket än för lite
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Tema: Lön

Lön är mer än att
betala ut pengar
Att arbeta med lön kräver
stor noggrannhet och hög
service nivå. Löneavdelningen ska se till att alla får rätt
lön i rätt tid och tempot kan
stundtals vara högt. Det
finns många saker att tänka
på. Vi frågar Katarina Petersson, chef för Vividas löneavdelning.

Är det viktigt att välja?

Vad innebär kollektiv
avtalet?

Semesterersättning,
vad är det?

– Kollektivavtalet fungerar som ett komplement
till arbetsrättslagarna. Det
är ett antal regler med rättigheter och skyldigheter.
Regelverket gäller bland
annat frågor om arbetsmiljön, lön, sjukdom, uppsägning med mera.
Alla anställda på Vivida
omfattas man av detta kollektivavtal.

– Semesterersättning är
ett tillägg på grundlönen,
grundlönen är den timlön
man får förutom OB- eller
jourtillägg. Det går att göra
på två olika sätt med semesterersättningen. Antingen
tar man ut semesterersättning direkt på lönen eller så
sparar man den för att nästa
år kunna ta ut betald semester. Det framkommer av ditt
tilläggsavtal vad som gäller
för just dig. Semesterersättningen uppgår till 12%.

– För många kan avtalspensionen utgöra en stor del av
den totala framtida pensionen, så valet är viktigt. För
att hjälpa alla medarbetare kommer Vivida att lägga
ut en guide med råd om vad
man bör tänka på när man
ska välja.

Katarina Petersson svarar på
frågor om lön.

Vad innebär avtalspension?

– Varje år betalar Vivida en
premie för varje medarbetare. Den summan är individuell för var och en och
beloppet är på 3,5% av
medarbetarens lön. Sedan
får alla själva välja hur pengarna ska placeras.
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Hur mycket skatt dras
från lönen?

– Det är också individuellt
och beror på var man bor
och om man exempelvis har
skattejämkning. Betalar man

in för lite i skatt får man så
kallad ”kvarskatt” och då
får man själv betala in pengar till skatteverket i efterskott.
Hur gör jag om jag arbetar
för flera arbetsgivare?

– Om man har lön från flera
olika arbetsgivare ska man
tänka på att Vivida bara drar
skatt från den lön som man
får från oss.

Mer
Du kan även läsa mer
om dessa områden i ditt
arbetsplatshäfte.
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Noterat

Trevligt föredrag
i Katrineholm
November har kommit in
över Sverige med kyla och
lätt snöfall. Till Kulturhuset
Ängeln i Katrineholm har ett
drygt 30-tal personer kommit
för ett föredrag en onsdagsafton.
Det är Daniel Helmersson,
kund och bloggare hos Vivida som håller i föredraget
tillsammans med en kompis. Han berättar om sin vardag och sitt liv och hur det
fungerar när man har en CPskada.
En härlig känsla
Musiken blev tidigt viktig
i Dannes liv, Jerry Willams
och Elvis Presley hörde till de
tidiga favoriterna och hjälpte bland annat Danne mycket i sin träning med sjukgymnastiken berättar han.
– Jag gick också i en om
man säger vanlig skola under
lågstadiet och hade delvis
hjälp. Men det var också en
härlig känsla att kunna gå
från att ha en extramamma
som min resursperson var till
att vara helt fri och självständig, berättar Daniel.
Det visas också bildspel
från Dannes liv, allt från opeSid 10

rationer till träning och fritidsaktiviteter med kompisar.
Ibland kommer det också
frågor från publiken om olika
saker.
Nöjda efteråt
Efteråt verkar de som varit
där vara mycket nöjda med
kvällen och föredraget.
– Ja vi tyckte att det
var bra, det som var väldigt
roligt var att det var mycket folk här för att lyssna som

Daniel Helmersson höll föredrag
om sin vardag.

kom från flera olika grupper,
både folk från handikappverksamhet men också studerande inom vårdämnen,
berättar Daniel Helmersson.

Vivida gratulerar!
Vivida skulle vilja rikta ett särskilt grattis till de som fyller jämnt
i januari och februari, nämligen
Januari
• Asha i Stockholm 40 år
Februari
• Carolina i Alingsås 20 år
• Karin i Gnesta 50 år
• Frida i Stockholm 20 år
Februari
• Emmelie i Trosa 20 år
• André i Örebro 20 år
• Victor i Stockholm 20 år
• Anna i Eskilstuna 40 år
• Tommy i Örebro 30 år
• Margareta i Nora 60 år
• Jens i Örebro 30 år

Ett stort grattis önskar vi er och förstås även ett stort grattis
till er andra som fyller år i januari och februari!
Fyller du själv jämnt snart. Eller känner du någon på Vivida som
gör det. Skicka då gärna ett foto, högupplöst till
rasmus.hammarlund@vivida-assistans.se med namn och datum till
den som fyller år så kan vi publicera det.
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Noterat

Utbildningarna tillbaka
till våren
Vividas populära utbildningar kommer att komma tillbaka under våren, med en
del samma som förut och en
del nytt.

våren. Dessutom fortsätter förstås utbildningarna i
Ergonomi samt Hjärt- och
lungräddning som pågår
även nu kontinuerligt.

Utbildningarna i Etik i samhället och arbetsledareutbildningen, båda väldigt
uppskattade kommer att
komma igång igen under

Ny utbildningssamordnare

Nytt är att Vivida har fått
en ny utbildningssamordnare. Hon heter Malin Odell
Kugelberg och kommer att

börja arbeta på kontoret i
början av januari nästa år.
Malin är är utbildad undersköterska + sjukgymnast
och har arbetat länge inom
habiliteringen och har därigenom stor erfarenhet av
att möta personer med
olika funktionsnedsättningar, anhöriga och personliga
assistenter.

Min stad: Trosa
Välkommen till Trosa, en av
Sveriges äldsta städer, här
finns gott om runstenar och
Trosaån rinner genom staden.
Trosa var redan på 1400talet en erkänt viktig handelsplats och liksom många
andra kuststäder hårt ansatt
av rysshärjningar. Närheten
till havet har förstås gjort att
fisket har länge varit en viktig huvudnäring i staden.

som sedan tillbringade vintern inne i staden.
Numera är Trosa ett
mycket populärt turistmål
med sin livliga och välbesökta hamn och de pittoreska
stråken runt ån.
– Jag gillar min stad
Trosa för alla trevliga människor som bor här säger
Leif Lans kund hos Vivida.

Trosa
Kommun:
Trosa
Landskap:
Södermanland
Befolkning:
4633 (2009)
Areal:
337 hektar

Bodde på skären

Fiskarna, som även kallades Skärborgare som bodde
ute på Skären under våren,
sommaren och hösten och
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Pittoresk Trosa-miljö.
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Noterat
Xxxxxxxx

Tips på
julklappar
Julen är nu inte långt bort och här kommer några julklappstips i sista stund.
– Mitt julklappstips är nog att
hitta något enkelt och personligt, som en Almenacka med
bilder i.
Linda Madsen, Gnesta

– Mitt julklappstips är ett
presentkort på en massagebehandling eller något annat
skönt.
Marika Jansson, Enköping

– Jag vill ge bort ett besök på
relaxen. Jag tar med en kär
vän så vi kan umgås prata och
ha det riktigt skönt i några
timmar. Då får vi båda två
njuta av julklappen tillsammans.
Ann-Katrin Bergström,
Örebro
– Mitt julklappstips blir en
CD-skiva med musik och en
trevlig middag till medan man
lyssnar på musiken.
Nathalie Johansson i Eskilstuna

Facebook
Vivida Assistans har en egen
Facebookgrupp som du som
kund, assistent eller anhörig kan gå med i. Där får du
fortlöpande information om
vad som händer kring Vivida och vår verksamhet. För
mera information se www.
facebook.com Tjänsten
är helt gratis och finns på
svenska.

Julen på Vividas kontor
Julen närmar sig med stormsteg och det är inte alls
långt kvar. Detta innebär förstås att bemanningen på Vividas kontor ser lite
annorlunda ut. Kontoret är
bemannat alla icke-helgdagar. Alltså alla dagar förutom julafton, juldagen, som i
år infaller på en torsdag och
fredag samt nyårsafton och
nyårsdagen. Men det går
förstås bra att vända sig till
jourtelefonen under den här
tiden för akuta ärenden.

Assistent-ID
Som Assistent hos Vivida
kan du få Assistent-ID. Det
är bra att kunna visa upp
om du vill gå med din brukare på exempelvis museer,
sportevenemang, andra nöjesevenemang och liknande.
För mera information kontakta din personalansvarige.

