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Ett systematiskt undergrävande
av assistansreformen
Under flera år har förutsättningarna för personer som har behov av insatsen
personlig assistans gradvis försämrats. Försäkringskassan tillämpar en allt
striktare syn på vilka hjälpbehov som ska anses som tillräckligt stora för att
befoga att individen ska ha rätt till hjälp. Kommunerna använder insatsen
som en budgetregulator vilket helt har satt rättighetslagstiftningen ur spel.
När beslut fattas tas bara hänsyn till när det faktiska hjälpbehovet föreligger,
inte om det bemanningsmässigt är möjligt att tillgodose det.
Företag på svältdiet
Sedan 2013 har regeringen också systematiskt hållit de anordnare som har fått i uppdrag att
försöka verkställa besluten på
svältdiet under förevändningen
att branschen är överkompenserad. Den årliga uppräkningen av
ersättningen har därför legat flera procent under den allmänna
löneutvecklingen. I en bransch
där 90 procent av kostnader är
löner får det naturligtvis förödande konsekvenser över tid. Beslutet att ta bort ungdomsrabatten
har därtill systematiskt dränerat
branschens överlevnadsförmåga
till farligt låga nivåer.
Allvarliga konsekvenser
väntas
Enligt färsk statistik från UC
redovisar en tredjedel av branschens aktiebolag ett underskott
för 2014 och branschens sammantagna marginaler är så små
att de ur ett företagsekonomiskt
perspektiv knappast kan anses

som livskraftiga. Detta innan
ungdomsrabatten avskaffades.
I det läget beslutar Försäkringskassan att göra om utbetalningssystemet så att alla bolag, i ett
slag, tappar en till två månaders
omsättning men med bibehållna
kostnader. Konsekvenserna av
allt detta kommer leda till att stora delar av alla de anordnare som
finns i dag kommer att försvinna och det redan till hösten. En
annan konsekvens är att branschen måste sänka kvaliteten
på assistansen för att överleva.
Man har, helt enkelt, inte råd att
upprätthålla goda levnadsvillkor
med den ersättning som finns i
dag. Många börjar därför redan
nu kasta in handduken och väljer att avveckla. Kursen är tydlig.
Om en inte alltför avlägsen framtid kommer endast stora bolag,
med sina samordningsmöjligheter, och kommunerna att finnas
kvar. Och så alla oseriösa aktörer
som kommer frodas i det vakuum som blir kvar.

Varför lyssnar inte politiker
på fakta?
Vad är det som håller på att
hända? Som observatör av det
politiska spelet de senaste åren
har jag trott att det som händer
är ett resultat av okunskap. Dels
från politikernas sida, men framförallt från de myndigheter som
levererar information till beslutsfattare. Deras beslut har varit så
verklighetsfrämmande och kontraproduktiva och vi som verkar i branschen har skakat våra
huvuden i frustration. Vi har
ändå trott att det har berott på
okunskap. Därför har vi arbetat
med information och fakta för
att komma tillrätta med detta.
Tyvärr helt utan framgång.
Medveten standardsänkning
Helt nyligen har jag och vissa
andra börjat se det som händer
ur ett nytt perspektiv. Vad som
nu pågår är en medveten standardsänkning för personer med
funktionsnedsättningar. Rätten
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”Varför lyssnar inte
politiker på fakta?”

till goda levnadsvillkor tas bort
och ersätts av en lägre standard.
Politikerna tycker uppenbart att
personer med funktionsnedsättningar har fått det för bra och
att detta kostar samhället för
mycket. Därför har en strategi
skapats för att i smyg vrida klockan tillbaka till en för politikerna
acceptabel nivå där personer
med funktionsnedsättningar garanteras en lägre nivå än övriga
samhällsmedborgare. Man gör
det genom att inskränka för vilka
insatser rätten finns och genom
att urvattna ersättningen till en
omöjlig nivå. Vilken annan tjänst
i samhället går att köpa för 288
kr i timmen? Som medborgare
och företagare har jag förståelse
för att politiken vill göra detta.
Jag tycker det är fel, men jag respekterar det. Det är så en demokrati fungerar. Problemet med
det som nu händer är att de i sin
okunskap gör på helt fel sätt och
detta håller på att rasera assistansreformen.

Ärlighet varar längst!
Jag önskar att ansvariga politiker
kunde var mer rakryggade och
tala om vad de tänker göra i stället för att försöka smyga fram
en lösning. I en demokrati ska
vi alla, även politiker, lyda under
lagen och att som nu smyga in
en urvattning av lagstiftningen är förkastligt. Vill politikerna
ändra något till det sämre, ändra
då lagstiftningen. Då blir förändringarna öppna och transparanta. Det som sker nu skapar bara
besvikelse och irritation från alla
inblandade. Ett mer rakryggat
agerande skulle också medföra
att vi tillsammans skulle kunna
samarbeta om lösningar som
medför att de hjälpbehov som
blir kvar kan utföras med god
kvalitet. Inte som dit vi är på väg
där all omsorg måste utföras till
låg kvalitet men under förevändningen att alla har rätt till god
kvalitet.

Ett
förödande
tillvägagångssätt
I dag skär varje myndighet
i sin del av kakan utan varken kunskap eller förståelse
av konsekvenserna. Detta
tillvägagångsätt har visat sig
förödande, men ingen vill ta
ett samlat grepp utan i stället hänvisas till utredningar.
Utredningar som tar tid och
som har samma bristande insikt om konsekvenser som de
som beställt utredningarna.
Under tiden håller den kanske
mest civiliserade reformen som
genomförts i Sverige på att gå
under. Bara för att politikerna
inte har modet att ta ansvar
för situationen och tala om vad
som gäller.

Fredric Käll, VD Vivida Assistans
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RESNINGSANSÖKAN

Tom vill att människor ska
ha rätt till ett värdigt liv
25 juni 2015 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref. 46)
som fråntog personer i behov av livsuppehållande tillsyn möjligheten att få
detta genom personlig assistans. I förhoppning om att bibehålla livskvaliteten
för de människor som påverkas av den, har nu en resningsansökan lämnats in.
TEXT: MALIN BRAUER

Färre har rätt till aktiv tillsyn
På senaste tiden har den dom
vi skrivit om på kommande sidor orsakat både oro, och debatt
bland företag, organisationer och
människor som berörs av den. Den
dom som det hela handlar om
kom i juni 2015 och innebär att
färre personer nu har rätt till att
få livsuppehållande tillsyn genom
personlig assistans.

personers behov av hjälp, på grund
av ett domstolsbeslut eller Försäkringskassans tolkning därav. Vissa
kommer fortsättningsvis få hjälp
av kommunerna, vilket dock medför omfattande ekonomiska konsekvenser för redan ansträngda
kommunala ekonomier. För övriga
lämnas ansvaret för omvårdnaden
över på anhöriga eller på den redan
hårt prövade sjukvården.

Fråntas sin trygghet
Enligt domen krävs en psykisk
funktionsnedsättning för att ha
rätt till personlig assistans i form
av aktiv tillsyn, vilket innebär att
personer som på grund av övrig
svår medicinsk problematik inte
längre har rätt till det, trots att de
tidigare haft det. Konsekvenserna
av domen drabbar inte bara de
funktionsnedsatta med svåra sjukdomar, utan även andra grupper i
behov av aktiv tillsyn. Den yttersta konsekvensen av domen har
blivit att de troligtvis mest utsatta
i samhället, får en försämrad livssituation och fråntas sin trygghet i
vardagen.

Kände stor frustration
En av de som starkt ifrågasatt domen är en av Vividas jurister, Tom
Schultz-Eklund. Tom är 27 år gammal och har arbetat på Vivida i
snart 3 år. Toms stora människointresse, och vilja att hjälpa dem som
är mest utsatta i samhället var det
som fick honom att ta beslutet om
att plugga juridik för ett par år sedan.

Ansvaret hamnar på anhöriga
och kommunerna
Naturligtvis försvinner inte dessa
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Ville utreda rättsläget
Och kanske är det just detta som
ligger bakom den senaste tidens
aktiva arbete för att förbättra situationen för alla de människor som
omfattas av domen.
– När domen kom blev vi som arbetar på Vividas juristavdelning
oerhört upprörda och frustrerade.
Jag beslutade mig då för att utre-

da rättsläget, för att se om något
kunde göras, berättar Tom. Toms
arbete löpte på under hösten och
resulterade i att en artikel publicerades i tidningen Juridisk Tidskrift under våren.
Fick uppdraget om resningsansökan
Att något höll på att hända kring
den aktiva tillsynen hade också
det juridiska nätverk som finns
inom branschen och FUB förstått,
och ett antal möten i olika sammanhang ledde fram till att Tom
fick uppdraget att driva arbetet
med att skriva en resningsansökan för att försöka få domen
omprövad. Resningsansökan har
föregåtts av ett omfattande och
unikt samarbete mellan flera olika
aktörer med koppling till personlig
assistans. Tom själv vill också lyfta
fram det fantastiska samarbete
som har pågått på avdelningen.
– Jag har ett fantastiskt stöd och
ett viktigt bollplank i mina kollegor Sofia, Nancy och Laila, vilket
jag är oerhört tacksam för, berättar Tom.
Svårt att få resning beviljad
Tillsammans med Mia von
Wachenfelt från Passal lämnade

När domen kom blev vi som
arbetar på Vividas juristavdelning oerhört upprörda
och frustrerade.

Tom in en resningsansökan
i slutet av maj. Att begära
resning innebär att man vill att domen ska omprövas eftersom man
tycker att beslutet är fattat på felaktiga grunder, det kan handla om att
rättstillämpningen i avgörandet helt
uppenbart strider mot lag eller att
något framkommit som gör att man
tror att beslutet skulle blivit ett annat
om man kände till det.
– Det är väldigt svårt att få en resningsansökan beviljad, men för
oss handlar detta om att återgå till
lagstiftarens intentioner. Domen inskränker rätten till ett värdigt liv för
många, och vi vill göra det vi kan i
hopp om att bibehålla livskvaliteten
för de människor som påverkas av
den, säger Tom.

JURIDIK

Toms artikel publicerades i Juridisk Tidskrift i maj. I den analyseras i vilken utsträckning lagstiftaren avsett att bevilja människor med medicinska tillsynsbehov rätt till assistans, samt om rättsutvecklingen från det att LSS infördes 1994,
till de förändringar som genomfördes 1996, till domen som kom juni 2015 och
framåt, följer lagstiftarens intentioner. Nedan följer en summering av det som
framkommer i artikeln.
TEXT: TOM SCHULTZ-EKLUND

Genom dom från Högsta förvaltningsdomstolen
(nedan
kallad
HFD) i HFD 2015 ref. 46 omtolkade
domstolen rekvisiten för att beviljas
assistans för det femte grundläggande behovet ”annan hjälp som
förutsätter ingående kunskaper om
den funktionshindrade”. Sedan lagens tillkomst har ett tillsynsbehov
på grund av medicinsk problematik
bedömts falla inom det femte hjälpbehovet och därför varit assistansberättigande.
Till följd av domen har dels kriterierna för att beviljas assistans för det
femte hjälpbehovet inskränkts, och
dels har en möjlighet öppnats upp
för att ifrågasätta hela det femte
hjälpbehovet. Domstolen uttalade
att assistans endast kan medges om
det femte hjälpbehovet föreligger
i samband med en psykisk funktionsnedsättning. Sedermera kom
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Försäkringskassan att ändra de egna
riktlinjerna så att rekvisitet numera
endast berättigar till assistans i de
fall behovet har ”orsakats” av den
psykiska funktionsnedsättningen.
Målet rörde en 36-årig kvinna som
led av cystisk fibros och hjärtarytmi,
lungblödningar, slembildning och
andningssvårigheter. För att tillgodose hjälpbehovet krävdes ingående
kunskaper om kvinnan. Tillsynsbehovet var dock enbart av medicinsk
karaktär. Kvinnan var sedan 15 års
tid beviljad assistansersättning och
hennes hjälpbehov hade inte förändrats. Försäkringskassan hade
omprövat kvinnans beslut och funnit att hon var berättigad assistansersättning. Kvinnan överklagade
inte beslutet, utan var nöjd med
Försäkringskassans bedömning. Däremot valde det allmänna ombudet
för socialförsäkringen att överklaga

beslutet. Förvaltningsrätten och
kammarrätten dömde till kvinnans
fördel.
HFD biföll det allmänna ombudets överklagan eftersom andningsgymnastiken inte bedömdes
utgöra ett grundläggande behov.
Därutöver uttalade sig domstolen, på grundval av en tolkning av
propositionen rörande det femte
hjälpbehovets räckvidd, och slog
fast att det ”uteslutande tar sikte
på personer med psykiska funktionshinder”. För att ett behov ska
vara hänförligt till sådan hjälp som
kräver ingående kunskaper om
den funktionsnedsatte är det således, enligt HFD:s uttalande, helt
nödvändigt att den enskilde har
en psykisk funktionsnedsättning.
HFD menade att det av förarbetena till lagändringen som skedde

JURIDIK
1996 framgick att det främst
är personer med fysiska funktionshinder som är berättigade
assistans. Därtill anfördes att
undantag tillåtits i vissa fall för
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Domstolens
uppfattning var således att de
som inte hade varit berättigade
assistans innan 1996 även fortsättningsvis skulle falla utanför
lagens omfång. Av den anledningen är det av vikt att utreda
vad som framgår av förarbetena
och vilka grupper som var berättigade assistans innan 1996.
HFD har således uttalat att medicinsk problematik inte berättigade till personlig assistans från
LSS:s tillkomst fram till 1996.
Dock visar förarbeten, myndighetspublikationer och domstolsavgörande från LSS:s tillkomst
fram till 1996 att personlig assistans beviljades till följd av medicinsk problematik.
Av förarbetet prop. 1992/93:159
sidan 66 om stöd och service till
vissa funktionshindrade framgår
följande:
”Jag anser att personlig assistans kan vara av grundläggande betydelse för barn som har
omfattande omvårdnadsbehov
under hela dygnet eller stor del
av dygnet och som på grund av
t.ex. hjärnskada, genetisk skada
eller sjukdom har flera funktionshinder samtidigt. Sådana
funktionshinder kan vara någon eller flera kombinationer av
t.ex. rörelsehinder, utvecklingsstörning, synskada, hörselskada, epilepsi, andningsproblem,
hjärtsjukdom eller extrem infektionskänslighet.”
I listan av exemplifierade funktionsnedsättningar nämns till

exempel epilepsi, hjärtsjukdom
och andningsproblematik. Dessa
utgör inte psykiska funktionsnedsättningar och kräver huvudsakligen åtgärder i form av tillsyn följt
av aktiva åtgärder.
Det finns även ett antal domstolsavgöranden avkunnade innan 1996 som visar att personlig
assistans beviljades till följd av
medicinsk problematik. Däribland
ett avgörande från HFD (dåvarande Regeringsrätten), RÅ 1997 ref.
23, där det ursprungliga beslutet
fattades av Försäkringskassan i
april 1994. Domstolen tog således ställning till vad som utgjorde
gällande rätt innan lagändringen
1996. HFD:s beslut fattades dock
så sent som i mars 1997, det vill
säga efter propositionen. Domstolen beviljade en pojke aktiv
tillsyn eftersom det krävdes ingående kunskap för att ta hand om
honom. Det är i målet oklart om
pojken led av en psykisk funktionsnedsättning, och det är i vart
fall ingenting som konstateras av
domstolen.
Även kammarrätterna har beviljat aktiv tillsyn trots avsaknad av
psykiska funktionshinder, bland
annat för epilepsi (Kammarrätten
i Stockholms dom i mål nr. 117171994) och diabetes (Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr.
9241-1994).
Därutöver framgår av publikationer från Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket att enbart medicinska behov kunde berättiga till
assistans i form av aktiv tillsyn.
Legaldefinitionerna av de grundläggande behoven, vilka framgår
av 9 a § LSS, infördes år 1996. Av
lagtexten framgår att endast de
som har ett hjälpbehov i samband
med skötsel av personlig hygien,

måltider, på- och avklädning,
att kommunicera eller behov av
annan hjälp som förutsätter ingående kunskap kan vara berättigade personlig assistans.
Av propositionen från 1996
framgår att personlig assistans
skulle ”avse individuellt anpassade hjälpinsatser åt den som
på grund av sitt funktionshinder
behöver praktisk hjälp i vardagliga situationer”. Därefter följer
”att det främst är personer med
fysiska funktionshinder och med
de mest omfattande behoven”
som ska berättigas personlig
assistans. Ett undantag som
framfördes i propositionen var
för personer med psykiska funktionshinder. De ansågs ”kunna
vara berättigade till personlig
assistans […] i situationer där
karaktären och omfattningen
av det psykiska funktionshindret
ställer krav på sådan praktisk
hjälp som är en förutsättning för
att den enskildes
grundläggande behov skall kunna tillgodoses.”
Det vill säga, regeringens förslag var begränsat till att endast
omfatta de fyra första grundläggande behoven. Därtill sades att
även personer som på grund av
en psykisk funktionsnedsättning
var i behov av hjälp med dessa
grundläggande behov, skulle
vara berättigade assistans.
Efter att ha tagit del av regeringens proposition anförde motionärer synpunkter i socialutskottet som tog sikte på att den
föreslagna lydelsen riskerade att
utesluta vissa redan assistansberättigade från lagen. I motionerna uppmärksammades personer
med autism, förvärvade hjärnskador som leder till initiativlöshet och bortfall av minne och tal,
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JURIDIK
och de som av medicinska skäl, till
exempel shunt och epilepsi, behöver
assistans.

psykiska funktionshinder vara helt
ur stånd att själv klara sin hygien
eller få i sig mat.”

Till följd av motionärernas synpunkter framgår av betänkandet att ”för
barn med omfattande omvårdnadsbehov under hela eller stor del av
dygnet kan personlig assistans även
innefatta nödvändigt personligt stöd
på grund av t.ex. epilepsi, extrem infektionskänslighet, hjärtsjukdom eller andningsproblem.” Utskottet var
även noga med att påpeka att ett införande av en definition i LSS av begreppet personlig assistans inte fick
innebära att någon grupp som då i
praxis omfattades av lagstiftningen
helt utestängdes från insatsen biträde av personlig assistent. Utskottet
skriver även följande, vilket HFD tagit fasta på i HFD 2015 ref. 46.

Av stor vikt är att utskottet endast
avser att ge exempel på i vilka andra sammanhang assistans kan
komma att vara aktuellt, utöver
vid fysiska funktionsnedsättningar.
Citatet ovan kan svårligen tolkas
som en uttömmande lista om det
läses i ljuset av följande citat från
betänkandet.

”Personer med enbart psykiska
funktionshinder t.ex. bör även i
fortsättningen vara berättigade till
personlig assistans i vissa speciella
fall, nämligen där karaktären och
omfattningen av det psykiska funktionshindret medför behov av hjälp
med de grundläggande behoven.
En person kan t.ex. på grund av sitt

”Insatsen personlig assistans skall
förbehållas krävande eller i olika
avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig
karaktär. Avgörande bör vara att
den enskilde behöver personlig
hjälp för att klara sin hygien, för att
klä sig och klä av sig, för att inta
måltider eller för att kommunicera
med andra. Avsikten bör emellertid
vara att assistansen därutöver också skall ges i andra situationer där
den enskilde behöver kvalificerad
hjälp och som ingår i det dagliga
livet. För barn med omfattande
omvårdnadsbehov under hela eller
stor del av dygnet kan personlig
assistans även innefatta nödvän-

digt personligt stöd på grund av
t.ex. epilepsi, extrem infektionskänslighet, hjärtsjukdom eller
andningsproblem.”
Det var detta förslag som riksdagen införde som svensk lag,
och inte det ursprungliga förslaget från regeringen. Mot
bakgrund av det nyss sagda
torde det stå klart att det femte
grundläggande behovet existerar och utgör en generalklausul
avsedd att fånga in den grupp
funktionsnedsatta som är assistansberättigade, men som inte
faller in under de fyra första
grundläggande behoven. Detta har även bekräftats genom
rättspraxis och myndigheternas
publikationer (se HFD:s dom i
mål nr 5472-10, RÅ 2008 ref.
17 samt Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 8948-12,
Kammarrätten i Jönköpings
dom i mål nr 191-14, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr
1032-11 och Kammarrätten i
Sundsvalls dom i mål nr 302809). Försäkringskassans kriterier
innan HFD 2015 ref. 46 kan kort
summeras enligt följande:

Personen på bilden har ingenting med texten i artikeln att göra.
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1. att egenvården är mycket omfattande
2. att brister i omsorgen kan medföra risker för den enskildes hälsa,
eller
3. att tillstånd kan uppstå som kräver akut vård.
Dessutom krävs det:
1. att den enskilde inte självständigt kan hantera situationen
2. att ingående kunskap krävs,
samt
3. att det finns en viss frekvens och
allvarlighetsgrad i den medicinska
problematiken.
I HFD 2015 ref. 46 ombads SKL och
Socialstyrelsen avge yttrande och
båda uttryckte att assistans kunde
beviljas för aktiv tillsyn trots avsaknaden av en psykisk funktionsnedsättning. Det avgörande rekvisitet
var enligt de båda myndigheterna
huruvida det krävdes ingående
kunskap om den enskilde.
Omtolkningen leder bland annat till
en kostnadsövervältring på kommunerna. Detta är en naturlig följd
av att de grundläggande behoven
inskränkts och att det därmed är
färre som når upp till de nödvändiga 20 timmarna som krävs för
att beviljas assistansersättning från
Försäkringskassan. Till följd av att
tillsynen även fortsättningsvis kan
komma att beviljas som ett annat
personligt behov finns det en risk
att ett flertal stora beslut flyttas
från Försäkringskassan till kommunerna.
För de som har kommunbeslut,
men nu får minskade grundläggande behov, eller de som har
Försäkringskassebeslut som enbart grundar sig på aktiv tillsyn på

grund av medicinsk problematik
innebär förändringen istället att
de helt förlorar sin rätt till assistans. Konsekvensen blir att dessa
personer förlorar sin rätt att leva
ett liv likt andra, och ansvaret flyttas över på deras anhöriga eller
den redan ansträngda sjukvården.
Resultatet av HFD 2015 ref. 46 är
således oundvikligen att de troligtvis mest utsatta i samhället, de
kroniskt sjuka, får en försämrad
livssituation och fråntas sin trygghet i vardagen.
Avslutningsvis kan även konstateras att Försäkringskassan väljer att
tolka domen extensivt och i ljuset
av propositionen, utan hänsyn
till socialutskottets betänkande.
Vid en bedömning av det femte
grundläggande behovet krävs
nu oundvikligen enligt prejudicerande domstolsavgöranden att
den enskilde lider av en psykisk
funktionsnedsättning, utöver det
sedan tidigare fastställda krav på
ingående kunskaper. Därutöver
har Försäkringskassan lagt till ytterligare två kriterier som saknar
uttryckligt stöd i lagstiftningen eller domstolspraxis. Enligt Försäkringskassan ska dels hjälpbehovet vara en följd av den psykiska
funktionsnedsättningen, och dels
ska behovet av ingående kunskap
vara kopplat till något av de andra
fyra grundläggande behoven.
Kravet på en koppling mellan
den ingående kunskapen och de
övriga grundläggande behoven,
samt kopplingen mellan den psykiska funktionsnedsättningen och
hjälpbehovet har Försäkringskassan tagit från en proposition från

1996 vilket utgjorde ett försök av
regeringen att genomföra besparingar (detta framgår redan av
namnet på propositionen). Något annat stöd för dessa kriterier
finns ej.
Försäkringskassans tillämpning av
propositionen vid tillämpningen
av 9 a § LSS är felaktig och strider
mot svensk grundlag. Anledningen till att en sådan tolkning strider
mot grundlagen är att propositionen utgör regeringens förslag.
Ett förslag som sedermera lagts
fram till riksdagen, och som riksdagen bearbetat. Propositionen i
sin ursprungliga form saknar således värde vid uttolkningen av
gällande rätt i den mån riksdagen
anfört någonting annat. För att
åstadkomma en korrekt tolkning
av gällande rätt ska propositionen läsas i ljuset av betänkandet,
där propositionens uttalanden vid
konflikt får ge vika för betänkandet och riksdagens uttalanden.
I frågan om det femte grundläggande behovets utformning
har riksdagen gjort ändringar i
förslaget som medför att propositionen i dessa delar förlorar
i värde. Genom att Försäkringskassan nu tillmäter regeringens
proposition större betydelse än
riksdagens betänkande åsidosätts
den i 1 kap. 4 § regeringsformen
fastställda ordningen ”riksdagen
stiftar lag”. En sådan tolkning
försvårar ytterligare för de mest
utsatta i samhället att tillgodogöra sig sina rättigheter.

Tillgång till artikeln i dess helhet finns dels i den tryckta versionen av Juridisk Tidskrift 2015/16, Häfte
4, s. 934 eller mot betalning på www.juridisktidskrift.se/content.asp
Häfte 4, s. 934, Rätten till personlig assistans inskränks av HFD efter oväntad förarbetstolkning.
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ASSISTANSENS DAG

Assistansens dag lyfte
framtiden för personlig
assistans
I drygt 20 år har insatsen personlig assistans gett människor med olika typer av funktionsnedsättningar möjlighet till ett självständigt liv.
Det tycker vi på Vivida är något att vara stolt över. Den 2 juni firade vi
därför för andra gången Assistansens dag, en temadag vi instiftat för
att lyfta och uppmärksamma alla de positiva aspekterna av insatsen
personlig assistans. Drygt 150 personer kom och lyssnade till spännande
föreläsningar, testade olika aktiviteter och berättade om sina erfarenheter om insatsen.
TEXT: MALIN BRAUER

Berör drygt 20000 personer
Insatsen personlig assistans berör inte bara drygt 20000 assistansberättigade i Sverige, utan
den involverar och sysselsätter
ett stort antal människor såsom
anhöriga och anställda vid myndigheter, företag och organisationer.
- Reformen från 1994 har inneburit en rad positiva förändringar för personer med funktionsnedsättningar och den har ökat
deras möjligheter till ett självständigt liv. Men, vi vet också
att den orsakat en omfattande
debatt, och att den står inför en
rad utmaningar framöver om
den ska överleva, säger Fredric
Käll, VD
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Temadag för att fira och uppmärksamma
Trots att så många människor
upplever assistansreformen som
oerhört positiv och viktig, är det
till största del de negativa aspekterna av reformen som lyfts
fram i olika sammanhang. Fusk,
oseriösa företag och utnyttjade
människor är det som får ta plats
i rampljuset när personlig assistans ska diskuteras. Vi som arbetar på Vivida tröttnade på detta
2014. Under ett möte diskuterades vad vi skulle kunna göra för
att förändra den bild omvärlden
har av assistansbranschen. Olika
förslag diskuterades, och funderingar om olika temadagar kom
upp. Våra tankar resulterade

tillslut i att vi instiftade en temadag om assistans. Syftet med
Assistansens dag är alltså att fira
och uppmärksamma de positiva
aspekterna med insatsen.
150 personer deltog
Den 2 juni i år var det dags att
för andra gången fira Assistansens dag. På dörren till Vividas
kontor på Aspholmen i Örebro
vajade ballongerna och vi bjöds
på en av försommarens vackraste
dagar med strålande solsken. Totalt besökte drygt 150 personer
Assistansens dag i Örebro för att
samtala och få nya intryck.
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Många olika programpunkter
Under dagen erbjöds besökarna
flera olika typer av programpunkter. Föreläsningar blandades med
debatter, olika aktiviteter i form
av bland annat rullstolsrace och
måleriverkstad. Bland föreläsarna
fanns familjen Krantz. Ulrika och
Micke tog på ett engagerande
sätt med de som lyssnade på en
resa om livet och kampen som
föräldrar till en autistisk pojke. Föreläsningen berörde verkligen på
djupet!
Bengt Westerberg föreläste
Under eftermiddagen föreläste
också Bengt Westerberg, före
detta socialminister och folkpartiledare, om grunden till personlig
assistans och om den rapport han
12 - VIVIDANYTT 3 - 2016

skrivit på uppdrag av bland andra
Vårdföretagarna. På ett tydligt
och lättförståeligt sätt berättade
Bengt om sin rapport och sin syn
på situationen för branschen och
om sina tankar om framtiden för
den.
Paneldebatt om branschens
framtid
Slutligen möttes Bengt Westerberg, Inga-Kari Fryklund som är
förbundsdirektör för Vårdföretagarna och Therese Karlberg, chef
för Assistansersättningen hos
Försäkringskassan i en debatt om
situationen i assistansbranschen
och några av de kommande händelserna som radikalt kommer
förändra förutsättningarna för
den, exempelvis frågan om efter-

skottsbetalning.
Många spännande samtal
Utöver föreläsningar fanns också
en mässa med en rad utställare
som arbetar kring personlig assistans. Medverkade gjorde ett 20tal utställare, bland andra Örebro
Kommun,Handikappföreningar
och olika företag. Bland borden
hördes många spännande samtal.
Återkommer 2017
Dagen blev mycket lyckad, och
vi på Vivida är oerhört glada och
tacksamma för alla er som på ett
eller annat sätt var med oss under
dagen. Assistansens dag återkommer naturligtvis 2017!
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EFTERSKOTTSBETALNING

EFTERSKOTTSBETALNING
- ett kalkylerat sätt att
förstöra assistansreformen?
Från och med den 1 oktober i år inför Försäkringskassan efterskottsbetalning av assistansersättningen. De flesta har kanske hört talas om det, men få har förstått vad det kommer att innebära. I denna artikel kommer jag att försöka förklara varför den genomförs
och hur det kommer påverka oss alla.
TEXT: FREDRIC KÄLL

Efterskottsbetalningen genomförs
som ett led i att försöka få kontroll
på de utbetalningar Försäkringskassan gör. De har i sina egna uppskattningar konstaterat att det allt för
ofta sker felutbetalningar och att det
då är svårt för myndigheten att kunna kräva tillbaka pengarna. Innan jag
fortsätter, vill jag understryka att jag
är för hårdare tag mot fuskare och
ett mer ansvarsfullt sätt att hantera
utbetalningar. Men den skada en
ökad kontroll medför för alla, inte
bara fuskarna, måste alltid vägas
mot den nytta en ökade kontroller
medför. Som exempel kan nämnas
att ha återkrav på alla felutbetalningar även om det bara rör sig om
50 kronor kanske inte är rimligt om
det kostar 150 kronor att genomföra
dem. I fallet med efterskottsbetalning. Försäkringskassan har lättare
att stoppa en utbetalning om de
misstänker fusk, men priset för den
kontrollen är en utslagning av halva
den privata assistansmarknaden. Åtgärder och konsekvenser står inte i
proportion till varandra.
Idag – förskott
I dag fungerar systemet så att en
person som har fått ett beslut om assistansersättning får välja vem denne
vill köpa tjänsten av (om han/hon
inte väljer får personen hemkom14 - VIVIDANYTT 3 - 2016

munen som anordnare). I samband
med valet ska han/hon skriva under
ett papper där han/hon talar om till
vem Försäkringskassan ska betalt
för den köpta tjänsten. Med andra
ord ingen skillnad mot att köpa en
städtjänst av ett privat städbolag.
Möjligen med den skillnaden att det
är Försäkringskassan som betalar
inte köparen. Betalningen görs därefter till anordnaren med en summa
som motsvarar det beslutade antalet
timmar multiplicerat med schablonbeloppet. Denna betalning görs den
20:e i arbetad månad, d.v.s. den
månad assistansen utförs. Anordnaren ska sedan senast den 5:e två
månader senare ha skickat in tidrapporter för de arbetade timmar som
assistenterna utförts till Försäkringskassan. Den assistansberättigade
ska också senast samma datum ha
skickat in en räkning som styrker att
assistansen utförts. Efter sex månader kontrollerar Försäkringskassan
hur många timmar som utförts mot
hur många timmar som betalts ut
och om de inte är det samma kommer en avräkning göras på utbetalningen månad 7.
I morgon - efterskott
Från och med den 1 oktober ändras
detta system till att bli så att utbetalning av assistansersättningen görs

till anordnare först efter det att alla
tidrapporter och räkningen för varje
kund kommit in till Försäkringskassan (och stämmer!). Rent praktiskt
innebär detta att första möjliga utbetalningstillfället kan bli den 20:e i
månaden efter den arbetade månaden. Detta förutsätter dock att anordnaren har fått in samtliga tidrapporter och räkningen senast den 1:a
efter den arbetade månaden! Det är
en hel månad tidigare än i dag.
Om vi antar att detta är genomförbart innebär det att det blir ett glapp
på en månad i utbetalningarna från
idag. Det låter inte så mycket, men
om man ser det i faktiska pengar
innebär det att Vivida inte får betalt
under en månad men fortfarande har kvar alla betalningar. I rena
pengar innebär det en kostnad på
cirka 16 miljoner kronor som uteblir. Pengar som vi måste hitta någon annanstans. I vårt fall genom
en kredit på banken. En sådan kredit kostar också pengar. I vårat fall
kostar den 2,5 miljoner kronor per
år. Pengar som måste tas från annat
i verksamheten. 16 miljoner kronor
förutsätter dock att alla tidrapporter och räkningar kommer in senast
tre dagar efter att sista arbetspasset
avslutats. Med tanke på att vi har
två dagars postgång och att den

EFTERSKOTTSBETALNING

1:a ibland infaller på en lördag,
kommer sannolikt detta inte alltid
att fungera. Vad som händer då är
att Försäkringskassan inte betala ut
några pengar. Summa Vivida måste
ligga ute med i det läget är då plötsligt inte 16 miljoner kronor utan 32
miljoner kr.
Kraven på assistenter och kunder
att redovisa arbetad tid och att inkomma med en underskriven räkning kommer därför att bli mycket
stora.
Konsekvenser
Vivida har sedan länge ett elektroniskt tidredovisningssystem (ViTid)
som gör att assistenter inte behöver
skicka tidrapporter per post till oss.
Det räcker med att godkänna dem
i systemet. Den nya betalningsrutinen innebär dock att alla anordnare kommer vara väldigt hårda mot
assistenter som inte godkänner sina
tidrapporter i tid. Sannolikt kommer den assistenten inte få lön den
månaden. Samma sak gäller för den
assistansberättigade. Om en assistansberättigad av olika anledningar
inte kan eller har förmåga att varje månad kunna skicka sin räkning
till anordnaren i tid kommer dessa
sannolikt sägas upp av anordnaren.
Ingen kommer att ha råd att ha kvar
den typen av assistansberättigade.
Min erfarenhet av branschen säger
mig tyvärr att detta kommer gälla
en stor grupp funktionsnedsatta.
Dessa kommer ha svårt eller till och
med omöjligt att hitta en anordnare
som vill tar emot dem. Deras möjlighet till valfrihet kommer starkt att
begränsas.
Hur ser framtiden ut?
Sedan 2013 har uppräkningen av
assistansersättningen varit 1,4 %.
Löneökningarna har för samma period varit 2,2 %, reglerat av kollek-

tivavtal. I år slog också avskaffandet
av ungdomsrabatten in. Sammantaget har det inneburit att den genomsnittliga marginalen för branschen
sjunkit från 5 % till 0,5 %. Drygt en
tredjedel av anordnarna kommer gå
att minus i år. I det läget genomför
Försäkringskassan efterskottsbetalningen. Anordnarna har inga margi-

Nya rutiner fr.o.m september
Tidrapporter måste godkännas senast den 1:a
Räkningen måste vara hos oss
underskriven senast den 1:a
Försäkringskassan måste
ha samtliga tidrapporter
och räkning senast den 5:e
annars uteblir ersättningen
den månaden

naler kvar, då lägger Försäkringskassan på dem ytterligare en kostnad
som motsvarar 1 till 2 % av den totala omsättningen. Matematiken är
enkel. Det kommer att bli en massiv
utslagning av antalet anordnare till
hösten. Nästan alla små och mindre
anordnare kommer lägga ner eller gå
i konkurs. Kvar blir enbart de stora
och mycket stora som har finansiella
muskler att överleva och så de oseriösa som har skyhöga vinster och
knappast påverkas överhuvudtaget.
Just den grupp som Försäkringskassan vill komma åt med införandet av
efterskottsbetalning.
Som medborgare i Sverige måste
man ifrågasätta om lämpligheten
med att införa denna förändring och
om skadan som kommer uppstå,
överväger nyttan med ökad kontroll?
Jag överlåter till er läsare att själva
dra den slutsatsen. Man kan också

ställa sig frågan om det inte finns ett
alternativt motiv, men det överlåter
jag också åt er att spekulera i.
Vivida kommer att klara införandet
av efterskottsbetalning eftersom vi
är tillräckligt stora för att kunna utverka en kredit hos banken. Jag tror
dock inte att så många fler kommer
att göra det. Försäkringskassan är
medvetna om detta och har informerat kommunerna att ett stort
antal assistansberättigade kommer
stå utan anordnare till hösten. Få
kommer dock att välja kommunen
så vi räknar med ett stort antal förfrågningar under hösten från assistansberättigade där deras tidigare
anordnare gått i konkurs eller väljer
att lägga ner. Detta kommer bli ansträngande för oss alla att hantera
all de krav som omställningen medför. Ni assistenter måste godkänna
era tidrapporter mycket tidigare än
ni behöver i dag och ni kunder måste få in räkningen till oss dagen efter
den sista i månaden. Tillsammans
tror jag dock att vi fixar detta påfund
som Försäkringskassan hittat på.
Inte för att göra det bättre för de assistansberättigade utan för sig själva.
Ge inte upp!
Assistansreformen har alltid handlat
om delaktighet och valfrihet. Sannolikt kommer dessa ord snart vara
tagna ur det förflutna. Reformen
håller på att rämna och ingen verkar vara beredd att stå uppför den.
Nu gäller det att stå stabilt, rida ut
stormen och hoppas att gräset blir
grönare på andra sidan kullen!

Om ni har frågor hur detta
påverkar din grupp.
Kontakta din assistanschef!
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SOMMARTIPS

Sommartips för
lek- och badsugna!
Sommaren är här och lagom till semestrarna vill vi passa
på och tipsa om några fina ställen att besöka!

Skånes Djurpark
En park med nordiska djur. Barnvänligt och populärt utflyktsmål och varma sommardagar kan
man ta en tur i vattenrutschkanan och leka i
barnpoolen. I djurparken finns rävar, björnar,
ståtliga älgar och många andra nordiska djur. Här
finns flera hundratals vilda (och tama) djur och en
massa annat kul för hela familjen! Här får stora
som små uppleva nordiska djur, i sina rätta miljöer. Här finns gott om lekmöjligheter och härlig
natur med fina picknick- och grillmöjligheter och
bra promenadvägar genom djurparken.
Parkens tillgänglighetsanpassning
Djurparken är tillgänglighetsanpassad så till vida
att rullstolsburna gäster kan ta sig runt i parken.
Parken är bitvis kuperad. Tillgänglighetsanpassade toaletter finns i entréhuset bredvid Barnens
Lantgård, samt vid Björnbergets Servering. Samtliga rast- och grillplatser är tillgänglighetsanpassade.
Skånes Djurpark har en rullstol för utlåning. Denna bör förbokas på info@skanesdjurpark.se
Ledsagare eller personlig assistent har fri entré
i sällskap med personer med funktionsnedsättningar.
Läs mer på www.skanesdjurpark.se
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SOMMARTIPS

Sagostigen
Sagostigen är ett annorlunda sagoland med välgjorda
interiörer från sagor för barn mellan 2 och 12 år. Du
hittar denna ekologiska och KRAV-märkta idyll utanför
Malmköping, mitt i Sörmlands vackra natur. Här kan
barnen leka, fika, rida på ponnyer, klappa djur, fynda,
se teaterföreställningar och ha barnkalas.
Lek, teater och ponnyridning
Utmed stigen finns ett lekområde med pariserhjul,
hoppslott, studsmattor, karuseller, traktorer, lådbilar,
dressinbana, sandlåda för de minsta och mycket mer.
Vid lekområdet hittar ni också vår loge, där vi erbjuder
teaterföreställningar för barn.
Under sommarlovet, juni till augusti, finns även ponnyridning. Under säsongen kan man besöka bondgårdens djur, till exempel får med lamm, hästar, grisar, ko
med kalv samt kaniner. Djuren finns bland annat i hagarna runt stigen och lekområdet samt vid stallbacken.
Sagostigen är delvis anpassad för rullstolsburna på
grund av terrängen och de rekommenderar att alltid
ha en ledsagare med vid besöket.
Läs mer på: www.sagostigen.se

Leksand Sommarland
Leksand Sommarland har ett brett utbud av aktiviteter.
Här finns ett populärt vattenland, ett sommarland med
mängder av olika stationer att aktivera alla lekfulla gäster och även ett motorland med bland annat en populär
gokartbana.
De flesta ytor och attraktioner sammanbinds av breda
asfaltsvägar, väl lämpade för rullstolar. Här och var kan
det dock vara lite kuperat, värt att ha i åtanke. Givetvis
är även toaletterna anpassade med breda dörrar etc. Det
finns en mängd aktiviteter i parken. Fråga gärna personalen, eller ta hjälp.
Vill du ta en tur med vårt häftiga Sommarlandståg som
åker runt hela parken? Vi fixar detta med hjälp av en
praktisk hiss som lyfter rullstolen på tåget.
Läs mer på www.sommarland.nu
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KUND- OCH ASSISTENTTRÄFF - TOM TITS

Kund- och assistentträff
på Tom Tits Experiment
En gråmulen dag i april samlades ett
30-tal kunder, anhöriga och assistenter i Södertälje för att tillsammans
uppleva Tom Tits och alla de experiment och upplevelser som finns där.
Det blev en härlig dag där alla fick
uppleva naturvetenskap och teknik
utifrån sina egna förutsättningar och
vi på Vivida är glada att så många ville
följa med!
Har du förslag på aktiviteter du skulle
vilja att Vivida arrangerade? Maila ditt
förslag till asa.lamu@vivida.se
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RECEPT

Sommargott!
Mousse
4/5 dl färska jordgubbar
1 dl vispgrädde
75 g vit choklad
1 äggula (rumstempererad)
Botten
4 savoiardikex
4 msk konc flädersaft
Flädergelé
1/2 gelatinblad
1/2 dl konc flädersaft
1 krm vaniljsocker
2 msk vatten
Till servering
maränger, jordgubbar och
citronmeliss
Så här gör du:
Mousse: Mixa jordgubbarna med stavmixer till en puré. Vispa grädden till fast konsistens.
Smält den vita chokladen över vattenbad. Vispa upp äggulan tills den blir fluffig.
Häll chokladen över äggulan, rör runt så att det blandar sig. Blanda i grädden och jordgubbspurén.
Botten: Bryt kexen och fördela i glas (1 glas per port).Häll först på flädersaften och sedan moussen.
Låt glasen stå i kylen i 2-3 timmar.
Flädergelé: Blötlägg gelatinbladet i kallt vatten ca 5 minuter. Ta upp och smält i kastrull med saft,
vatten och vaniljsocker. Låt svalna något och häll över moussen.Ställ kallt minst 1 timme.
Servering: Dekorera glasen med brutna bitar maräng,
skivade jordgubbar och en kvist citronmeliss.

Njut!

Lägenhet för dig med
funktionsnedsättning
Just nu har vi lediga lägenheter på
Vivida Assistansboende. Vill du veta mer är
du välkommen att kontakta Åsa Lamu
019-555 43 25, asa.lamu@vivida.se
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eller läs mer på www.vivida.se
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ANNONS

Uthyres:

KRÖNIKA

Per-Johans tankar
Jag är en man mellan femtio och sextio som har ett
neurologiskt funktionshinder sedan födseln.
TEXT: PER-JOHAN INGBERG

I en tidigare krönika här i Vividanytt tonade jag ut min mycket personliga musikaliska resa i slutet av 1960-talet… då
gav jag ett litet löfte om att fortsätta med
mitt 1970-tal, om och när tillfälle gavs.
Detta tillfälle har nu kommit.
Inom musik, som inom mycket annat
här i världen, är det svårt att sätta tydliga och skarpa gränser för när någonting
börjar och när någonting slutar. 1940-talet gled över i 1950-talet, liksom 1950-talet i 60-talet, så skulle 1960-talet övergå i
70-talet osv. Att Billie Hollieday, Frank Sinatra, Elvis Presley, Chuck Berry, The Beatles, Rolling Stones, The Supremes, ABBA,
Donna Summer, Madonna och Michael
Jackson är exempel på stora fixstjärnor
under sin tid; betyder inte att de uppfann
respektive genre, men de och deras team
lade betydelsefulla pusselbitar och avsatte omisskännliga avtryck, avtryck som fått
betydelse för den vidare utvecklingen.
I slutet av 1960-talet kom musikalen
”Hair” (1967) och rockoperan ”Tommy”
(1969), den förstnämnda komponerad av
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Galt MacDermot text James Rado & Gerome
Ragni och den sistnämnda av the Who.
1970 revolutionerade två britter: Andrew
Lloyd-Webber & Tim Rice musikalscenen
både genom valet av tema: Jesus lidande och
död; och hur de behandlade detta i ”Jesus
Christ Superstar”. 1976 lanserade de ”Evita”
som bygger på Eva Peróns, andra hustru till
Argentinas president Juan Perón, liv. Genom
dessa två rockoperor/musikaler stiger Andrew
Lloyd-Webber fram som en av de absolut
främst kompositörerna på musikalscenen under 1900-talets senare decennier. Andra verk
av honom är: ”Cats”, ”Starlight Express”
samt ”Phantom of the Opera”.
I 1970-talets Sverige blir två motpoler tydliga, kommersiell pop och rockmusik å ena
sidan, samt den politiska musikrörelsen å den
andra. I den här framställningen lämnar jag
den s.k. proggrörelsen därhän, det finns säkert de som är mera insatta i den än jag.
För oss som lyssnade på Sveriges Radios
topplistor och andra återkommande popprogram dök snart Björn Ulvaeus och Benny

KRÖNIKA

I en tidigare krönika här i Vividanytt tonade jag
ut min mycket personliga musikaliska resa i slutet
av 1960-talet.. Då gav jag löfte om att fortsätta
med mitt 1970-tal, om och när tillfälle gavs. Detta
tillfälle har nu kommit.

Per-Johan, krönikör

Andersson upp som ”nygamla” bekantskaper,
nu mer i egenskap av låtskrivare. Hep Stars där
Benny Andersson var organist, pianist och låtskrivare, splittrades 1969 och Björn Ulvaeus
lämnade Hootenanny Singers 1974. Redan
1971 hade Ulvaeus fått erbjudande om att bli
delägare i Polar Music, vars huvudägare då var
Stig ”Stikkan” Anderson, känd musikmakare.
Björn Ulvaeus tackade ja, under förutsättning
att vännen och kompositörspartnern Benny
Andersson också erbjöds denna chans, och så
blev det.

därpå 1974, blev man Europamästare med
”Waterloo”; det var dock inte förrän den
internationella lanseringen var ett faktum,
som namnet ABBA kom på plats. Även
om Björn Skifs version av ”Hooked On A
Feeling” var tidigare ut på internationella
listor, får man nog beteckna ABBA:s vinst i
”Eurovision Song Contest” som början för
”det svenska musikundret”.
/Per-Johan Ingberg

I början blev det framgångar med redan
etablerade artister som Lill-Babs ”Välkommen
till världen”, ”Ljuva sextital” med Brita Borg.
Själva spelade Björn och Benny in ”Hej gamle
man” med sina egna fästmöer Agnetha och
Anni-Frid som kör. Allt eftersom blev denna
konstellation mer och mer aktiv. 1973 ställde
gruppen upp i den svenska uttagningen till
Schlagerfestivalen med låten ”Ring, Ring”.
Den gången gick det inte hela vägen, men året
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Måla stenar tillsammans

Att pyssla behöver inte kosta så mycket och kan vara en perfekt
avslutning på en rolig utomhusdag. Att samla ihop ett gäng stenar
från stranden, trädgården eller skogen, och sedan förvandla dessa
till egna små konstverk med lite färg är fantastiskt roligt!
Det enda ni behöver för att komma igång är:
Stenar
Hobbyfärg eller akrylfärg
Målarpenslar i olika storlekar
En behållare med vatten
En palett att blanda färg på
Genomskinligt nagellack (för att få en blank yta)

Dela med er av era ideér!
Vi vill gärna se vad ni skapar där
ute. Ta en bild på ditt pyssel och
maila in till oss! vivida@vivida.se

Lycka till!

Kalendarium 2016
Datum

Utbildning/aktivitet

Ort

22 september
4 oktober
15 oktober
27 oktober
17-18 november

Kurs: HLR Vuxen + HLR Barn
Kanelbullefika
Skåneaktivitet
Kurs: HLR Vuxen + HLR Barn
Arbetsledarutbildning

Västerås
Örebro
Örebro
Skåne
Örebro

Kalendariet uppdateras hela tiden, håll utkik på hemsidan för mer information kring våra
aktiviteter. Har du frågor eller tips om kommande aktiviteter? Hör av dig till Åsa Lamu eller
din assistanschef.
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Viktig information angående
Vividas akuttelefon
Tidigare var Vividas akuttelefon öppen för akuta bemanningsfrågor fram till 23:00 och från 06:00.
Vi har nu ändrat tiderna, och från och med 20 juni är
akuttelefonen öppen för akuta bemanningsfrågor fram till
22:00, och den öppnar igen 07:00. Det innebär att man
mellan 22:00-07:00 inte kan ringa till akuttelefonen med
frågor som rör bemanning då assistanschefen under dessa
tider inte arbetar med bemanningsfrågor.
Akuttelefonen är dock precis som tidigare öppen för
samtal som gäller akut sjukdom hos kund, dödsfall eller
arbetsplatsolycka.

Kom ihåg!

Boktips!

Lämna in din tidrapport i tid!
Utnyttja ditt friskvårdsbidrag!
Njut av sommaren!

Ja må
dom leva!
Vivida vill gratulera alla
kunder och medarbetare
som fyller jämnt under
augusti och september

AUGUSTI
Sandra i Söderhamn - 30 år
Maria i Boxholm - 40 år
Ellinor i Katrineholm - 20 år
Helena i Åtvidaberg - 50 år
Anita i Tierp - 50 år
Marcus i Hallstahammar - 30 år

SEPTEMBER
Det här precis så här en sommarbok ska vara: Avkopplande, kravlös,
lagom med kärlek och bekymmer.
Sommaren har anlänt till det lilla fiskeläget i Cornwall och Polly
Waterford kunde inte vara lyckligare. Men brisen som sveper genom
staden verkar bära något olycksaligt
med sig. Hennes vän Selina har precis
blivit änka, och Polly vet något som
helt kan ödelägga vännens steg mot
återhämtning.....

Kristina i Domsjö - 40 år
Roula i Hägersten - 40 år
Sara i Surahammar - 30 år
Juan i Västerås - 40 år
Lars i Örebro - 70 år
Linda i Arboga - 30 år
Fredrik i Krylbo - 40 år

ttis
a
r
g
t
r
o
t
S
till er!

Häng med oss
på Facebook!
Här delar vi aktuella händelser, roliga tävlingar och
mycket mer.
Gilla oss du också!
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Vivida
Assistans
- Med högre kvalitet!

Vivida Assistans är ett rekommenderat R-företag
sedan 2008 med guldlicens sedan 2014

www.vivida.se

