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Ledare

Finanskrisen i fokus
Nästan dagligen ser man rubriker om varsel
och om finanskris. Konkurserna duggar tätt
och media skriver gärna om hur illa det går.
Många frågar hur finanskrisen påverkar oss.
Assistenter frågar om de kan bli av med jobbet? Frågorna är befogade. Hur ser framtiden ut för personer som har insatsen personlig assistans och hur påverkas branschen som
helhet?
Assistansersättningen är en skattefinansierad insats. Det innebär att Regeringen varje år fastställer ett timbelopp (247 kr
för 2009). I dessa tider kan vi räkna med
att ökningen till nästa år inte blir i samma
omfattning som tidigare år (ca 10 kr för
2009), vilket är fullt förståligt. Att Regeringen sänker beloppet är dock osannolikt. Konsekvenserna blir därför att löneökningarna
förmodligen inte kan ske i samma takt för
2010 som för 2009.
Inga signaler
Det finns heller inga signaler på att Försäkringskassan kommer att inskränka rätten till assistansersättning. Den förändring, vad den nu må bliva, väntas först till
juli 2011. Man skulle därför kunna säga att
det inte finns någon oroa sig för. Bortsett
från en faktor stämmer detta. Alla arbets-

givare med kollektivavtal (privata som kommunala) oroar sig inför nästa år. Nivån för
lönehöjningarna 2010 sattes under högkonjunkturen och kommer därför, med största
sannolikhet, att vara högre än höjningen av
timbeloppet. Eftersom lönekostnaden representerar nästan 90% av ersättningen och
eftersom kommunal inte har visat någon
förståelse för det ekonomiska läget är alla
arbetsgivare mycket oroliga för hur facket
kommer att agera i nästa lönerörelse.
Ljus framtid
På det stora hela ser dock framtiden ljus ut.
Finanskrisen snuddar vid oss men vi drabbas inte på samma sätt som industrin och
det är någon vi skall vara glada för. Drastiska besparingskrav slår alltid hårdast mot de
svaga. Som det nu ser ut slipper vi dem.
Fredric Käll, VD

Årsredovisningen
publicerad
Nu finns Vivida Assistans årsredovisning
för 2008 publicerad på Vividas hemsida
www.vivida-assistans.se. Öppenhet är
viktig så syna oss gärna i sömmarna.

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 förstå s bra att ringa på 019-555 43 55.
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Noterat

En möjlighet
till fordonssöd
För den som har svårigheter
att förflytta sig med hjälp av
allmänna kommunikationer
eller på egen hand kan få bilstöd.
Det finns tre olika typer av
stöd. Man kan få bidrag
för inköp av en bil, anpassning av bil och även körkort. Dessa bidrag gäller
främst för vanliga person
bilar men även för andra
typer av fordon. För att få
bilstöd måste du antingen
ha ett bestående funktionsnedsättning eller ha ett barn
med funktionsnedsättning.

/kundbloggen

Många orsaker
Grunden för att få bilstöd
är att man ska 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 rörelseförmåga,
dålig balans med mera.
Rätt till bilstöd
Det är också viktigt att
påpeka att det inte är funktionsnedsättningen utan
konsekvenserna av funktionsnedsättningen som
avgör v em som har rätt till
bilstöd. Försäkringskassan
gör en bedömning från fall
till fall där man ser på de
extra svårigheter en funktionshindrad eller en föräld-

er till en funktionshindrad
har. Hänsyn tas också till
andra eventuella hjälpmedel som kan göra det svårare eller lättare för personen
att använda allmänna kom
munikationer.
För mera information se Försäkringskassans hemsida.

Skulle du vilja
blogga?

Hygienprodukter
från Vivida

Vivida söker nu en assistent
som skulle vilja blogga om
sitt liv och sina upplevelser.
För mera information kontakta din personalansvarige
alternativt kontakta webbredaktör Rasmus Hammarlund
på rasmus.hammarlund@
vivida-assistans.se, det går
också bra att ringa på telefon 019- 555 43 55

Du har väl inte missat att du
kan beställa hygienprodukter till din arbetsplats från
Vivida. Utbudet hittar du
på Vivida Assistans hemsida
www.vivida-assistans.se, det
går också bra att kontakta
Hans Wennberg på telefon
019-555 43 50 så berättar
han mer. Du kan också kontakta din personalansvarige
för mera information.
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Träff med en av Vividas assistenter

Linda Koski
Namn:

Linda Koski

Ålder:

24

Bor:

Västerås

Familj:

Sambo
och katt

Intressen: baka, laga
mat, trädgården
Gör:

Jobbar som
personlig
assistent

Utbildad: Kondior
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Linda drömmer om en
gård på landet
Linda Koski från Västerås är utbildad konditor och letar just nu efter en gård någonstans i
Mälardalen. Där skulle hon vilja leva självförsörjande med sin familj.
Solen ligger på i Västerås, parkerna är fulla
med folk som solar och har det skönt. Uteserveringarna är också de fulla med folk.
Linda Koski som från början kommer från
Kolbäck berättar över en kopp te om hur
hon har det i sin vardag. Hon arbetar som
personlig assistent hos Vivida och har gjort
det sedan 2007. I sin utbildning är hon också konditor.
- När jag tog studenten
funderade jag på vad jag
ville bli, jag har alltid tyckt
om att baka mycket därför
föll valet på det efter att jag gått ut naturvetenskapliga programmet. Jag fick tag på
en konditor/bagar utbildning i Jönköping
som jag gick. Jag jobbade som det ett tag
sedan efteråt innan jag via min faster fick
jobb på ett gruppboende i Hallstahammar.
Det var på den vägen jag hamnade inom
vården.

kanske några höns, nån ko kanske, solceller på taket – kort sagt miljövänligt och ekologiskt.
- Ja det vore roligt att hitta något gammalt (billigt) hus att få rusta upp och sätta
min egen personliga prägel på. Att få leva
självförsörjande i den mån det går är också

”gör inte samma gamla
vanliga sockerkaka”

Inget för småkakor
Att vara konditor och assistent är förstås
inte fel. Bland annat bakade Linda en tårta
till en kund när denne fyllde år. En mycket
uppskattad Hjortonfromage-tårta. Tårtor är
också det Linda gillar bäst att göra, däremot
är småkakor ingen höjdare.
Just nu drömmer Linda om att köpa en
gård någonstans med mycket mark. Där
skulle hon vilja vara självförsörjande med
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något jag och min familj hoppas att göra.
Att kunna klara sig utan kommunalt vatten och avlopp, uppvärmingskostnader och
elbolagens elektricitet till exempel.
Våga testa
Slutligen ger Linda med sig några tips om
hur man lyckas med baket.
- Våga testa något nytt, gör inte samma
gamla vanliga sockerkaka. Det finns ju flera
bra receptböcker och recept på nätet. Det
är oftast inte så svårt eller avancerat som
det i första anblicken verkar. Gör man fel är
det bara att testa igen! I sommar står jakten
på ett hus överst på listan. Linda och hennes familj hade planer på en resa till Sydafrika men det får vänta ett tag. Drömmen om
en gård är trots allt det som Linda längtar
mest till just nu.
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Noterat

Mitt län: Södermanland
Ett landskap på en bit över
8 000 kvadratkilometer som
har ett innevånare antal på
över en miljon, välkommen
till Södermanland.
Gräns vid slussen

Eskilstuna har Parken
Zoo med djur från världens
hörn, ett av de mest väl
kända och besökta är den
vita tigern. Här finns också
flera åk- attraktioner för
större och mindre barn.

Södermanland eller Sörmland som man också säger
har väldigt mycket att erbjuda. Här finns förstås den
södra delen av Stockholm
med dess skärgård. Gränsen går någonstans vid Slussen. Men Södermanland har
så väldigt mycket mera att
erbjuda.

I Nyköping finns Skavsta
Airport som flyger människor runt om i världen. För
den som är historiskt intresserad finns här också Nyköpings hus som har spelat en
viktig roll under medeltiden
i Sverige. Bland annat sägs

Boktips

Uppdrag: Skyddsängel
• Arto Paasilinna
En solig majdag samlas femhundra änglar i Kerimäki
kyrka för att gå den årliga
grundkursen i skyddsänglaskap. En av kursdeltagarna
är den vid 82 års ålder framlidne lektorn i religions
kunskap, Sulo Auvinen. Som
människa var han lite av
den klantiga typen som ofta
hamnade i besvärliga situationer.
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Folkmängd:
cirka 1,1 miljoner
Yta:
8 388 kvadratkilometer
Landskapsblomma:
Vit näckros
Landskapsdjur:
Fiskgjuse

Nyköping

Nyköpings gästabud ha
utspelat sig här.
Nynäshamn, även det
beläget här finns en stor
hamn som bland annat har
färjor till Gotland, men härifrån kan man även åka till
Lettland och Polen.

Vivida gratulerar!
Den 24 juni fyller
• Patrik Zettergren,
Vividas revisor 50 år

I juli fyller
• Patrik i Stockholm 40 år
• Beatrice i Stockholm 30 år
• Gunnar i Västerås 50 år
• Johanna i Västerås 30 år

I augusti fyller
• Per-Åke i Stockholm 40 år
• Torbjörn i Nyköping 30 år
• Lennart i Västerås 80 år
• Clara i Uppsala 20 år
• Anna i Västerås 30 år
• Maria i Trosa 40 år
• Gunn-Britt i Västerås 60 år
• Louise i Stockholm 60 år

Vivida vill förstås gratulera alla er andra
som också fyller år i juli och augusti
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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Sommar

Vad ska du göra
i sommar?
Det finns mycket att göra på semestern. Men hur är det om
man har en funktionsnedsättning? Vivida Nytt tog reda på
lite hur det står till med tillgänglighet för funktionsnedsatta
på tre av de största nöjesparkerna.
Kolmårdens djurpark har
stora avstånd mellan de
olika attraktionerna. Men
gångvägarna är asfalterade
och det går också att ta sig
runt med bil. Det finns en
körväg där man kan stanna
till för att se på djuren i närheten. Kolmården som är
Kolmårdens barnavdelning
är en av Sveriges största
handikappanpassade barnanläggningar. En assistent
per betalande funktionsnedsatt går in gratis, kom ihåg
att ta med Assistentlegitimationen! Det finns ramper
vid de flesta stora attraktionerna och flera anpassade toaletter på området för
funktionsnedsatta.
Liseberg

Även Liseberg erbjuder
också bra tillgänglighet för
funktionsnedsatta. Här går
en assistent in gratis tillsammans med sin funktionsnedsatta som betalar. Om
funktionsnedsättningen är
sådant att du inte kan tillgodogöra dig en väsentlig
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del av parkens utbud erbjuder Liseberg fri entré för
dig som är funktionsnedsatt. Liseberg tillhandahåller också ett begränsat antal
rullstolar. Det finns också
utanför Huvudentrén och
Södra Entrén parkerings
platser avsedda för funktionsnedsatta. Vid ingångarna finns det också kassor
som är anpassade för rullstolar.

finns särskilda VIP-åkband
för personliga assistenter att
hämta ut. De flesta attraktionerna har tillgänglighet
för rullstolar. Önskar man
åka igen är det bara att sitta
kvar.
För mera information
besök:
www.kolmarden.se
www.liseberg.se
www.gronalund.com

Gröna Lund

På Gröna Lund betalar
besökande funktionsnedsatt
medan en medföljande personlig assistent har fri entré.
Kom ihåg att visa upp intyg.
För att enklast ta sig mellan områdena i Gröna Lund
rekommenderar parken att
använda de två stora entréerna. Du som funktions
nedsättningar passerar fritt,
säg bara till innan. Som personlig assistent åker du fritt
tillsammans med din kund
vid uppvisande av intyg. För
personer med icke synliga funktionsnedsättningar

Saknar du
Assistent-ID?
Som assistent kan du få
ett Assistent-ID från Vivida som visar att du är
personlig assistent hos
oss. För mera information
kontakta din personal
ansvarige.
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Xxxxxxxx
Yoga

En avslappnande stund
i Västerås
Stämmningen i den stora samlingssalen hos
Café Malmaberg i Västerås är harmonisk,
lugn och avslappnad. Här pågår nämligen ett
yoga-pass.
Det är Marika Janssson som håller i yogan
för de drygt 15 personer som kommit för
att få en lugn och avslappnande stund. Från
en CD-spelare hörs lågmäld avslappnade
musik medan Marika ber deltagarna sluta
ögonen och andas.
- Kundalini-yoga som vi hade idag är en
typ av yoga som är till stor del meditativ
och övningar främst för överkroppen, berättar Marika.
Bra träning
Deltagarna följer med, alla på sitt sätt med
sina förutsättningar och man gör bara det
man känner är rätt för en själv. Marika tror
att yogan kan vara bra träning för den med
en funktionsnedsättning.
- Genom att lösa upp spänningar i överkroppen, skapa kroppsmedvetenhet samt

Öppet hus
på Vivida
Den 11 september är det öppet hus
på Vivida, varmt välkommna till oss på
kontoret för att se hur vi har det. Vi
bjuder på Kaffe/te och tårta.
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Marika Jansson håller i Yogan.
mentalt lugn i kropp och sinne, samt öka
sin andningskapacitet genom djup andningen kan det kanske förhoppningsvis hjälpa
till med träningen, säger hon.
Lyckliga deltagare efteråt
Efter passet stannar många kvar och pratar
med varandra och med Marika om passet.
Många är mera nyfikna på detta med yoga
och det verkar finnas en vilja och lust att
fortsätta. Responsen från deltagarna kunde
alltså inte vara bättre.
- Det var kanonbra, jag fick många fina
kommentarer efteråt, kul att se deltagarnas engagemang för yogan. Den finaste
responsen för mig är att se lyckan deltagarnas ansikten under och efter passet.
Marika genomförde passet tillsammans
med föreningen NHR i Västerås och på frågan om hon kan tänka sig att göra det igen
var svaret absolut.
Kundalini-yoga är en form av fysisk och
mental träning som består av ett antal olika
tekniker som använder hjärnan, sinnet och
kroppen för att skapa en kommunkation
mellan sinnet och kroppen. Den här formen
av yoga (det finns flera) fokuserar på att
växa i både kropp och själ.
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