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Sid 1

Ledare

Assistans blir
tillståndspliktigt
Från reformens genomförande i början av
90-talet fram till idag har det inte krävts att
en assistanssamordnare har tillstånd för att
bedriva sin verksamhet. Med start den 1 janu
ari 2011 sker en ändring av detta. En ny lag
träder i kraft vilket innebär att alla assistans
samordnare, med undantag för kommuner
och funktionsnedsatta personer som själv
sköter sin assistans, måste ha tillstånd från
Socialstyrelsen för att få bedriva assistans
verksamhet.
Jag och Vivida välkomnar denna förändring
eftersom vi hoppas och tror att tillstånds
kravet kan få bort en del oseriösa aktörer
i vår bransch. I skrivande stund är det inte
klart vilka krav som kommer ställas för att få
tillstånd. Vi tror att några av kraven kommer
att vara att den verksamhetsansvarige inte
får vara straffad och att denne har en för
kunskap om assistans (förmodligen någon
form av akademisk examen), men även
att bolaget inte får ha skatteskulder. Mer
information kommer längre fram.
Sedan 1994 då LSS – lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade –
trädde i kraft har brukarna själva kunnat
bestämma vem som ska utföra deras ass
istans. En valfrihet som gett möjlighet för
brukarna att ställa krav och få ökat inflytan

de på hur assistansen genomförs. Valfrihe
ten och den fria etableringsrätten har ska
pat ett enormt utbud av aktörer, stora som
små. Man uppskattar att det finns unge
fär 500 privata och kooperativa assistans
samordnare i dag som har cirka 52 procent
av marknaden. Till det kommer kommu
ner. Den absoluta majoriteten av dessa gör
ett jättebra jobb med sina kunder, men det
finns en grupp som utnyttjar glappet i lag
stiftningen för att sko sig. Förhoppningsvis
kommer detta glapp nu att över tiden för
svinna.
Vivida verkar även för en ökad öppen
het i branschen. Vi tycker att det är en
självklarhet att företag som bedriver en
skattefinansierad verksamhet öppet och
transparent redovisar hur man använder
skattebetalarnas pengar. På vår hemsida
kan du hitta Vividas årsredovisning och läsa
hur vi använder pengarna. Bland annat har
vi investerat vårt överskott i en ny typ av
boende för funktionsnedsatta. Det kan du
läsa mer om längre fram.

Fredric Käll
VD

Telefonnummer och adress
Växel:
Fax:		
Jourtelefon:
Besöksadress:
Postadress:
Sid 2

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

VividaNytt · nr 6 · 2010

Presentation

Här finns Vivida
Vivida Assistans finns på
över 130 arbetsplatser runt
om i Sverige, från Umeå i
norr till Malmö i söder. Vi
hjälper barn, ungdomar och
vuxna med olika funktions
nedsättningar till att kunna
leva ett fullgott liv.

VividaNytt · nr 6 · 2010
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Assistansboendet

Invigning av det första
assistansboendet

Hyresgästerna klippte tillsammans bandet och invigde boendet.

Den 16 september, ett år
efter det att det första spad
taget hade tagits invigdes
Vividas första assistans
boende. Boendet är byggt i
Norra Bro, strax utanför cen
trala Örebro.
Det var de boende var dem
som tillsammans klippte det
band som hade satts upp
vid huvudingången till boen
det. Därefter föklarades
boendet invigt.

Sid 4

En lång process
– Vi började planerna för
det här boendet för unge
fär tre år sedan. Det har det
varit en lång process där vi
hela tiden har arbetat till
sammans med anhöriga till
de som nu bor i boendet för
att allt ska fungera bra. Vi är
mycket nöjda med vad vi till
sammans har åstadkommit,
säger Fredric Käll VD på
Vivida.  
Efter själva bandklipp
ningen bjöds de 50-tal per

soner som kommit på kaffe
och tårta. Det fanns även
möjlighet att titta in i några
av lägenheterna och se hur
de ser ut. Vädret som tidig
are på dagen hade sett
ostadigt ut med en och
annan regnskur klarande
upp och de som satt ute
verkade trivas rätt bra.
Många nyfikna
Många av de nyfikna var
relaterade till de boende
men även andra kom och
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Assistansboendet

Det bjöds på kaffe och tårta.

Det blev trevligt fika.

Många var nyfikna på det nya boendet.

var väldigt nyfikna och tyck
te att det hade blivit väldigt
fint.
Det finns fortsatt ett stort
behov av anpassade bostä
der för funktionsnedsatta
och Vivida börjar nu med
projekteringen av nästa
boende. Är du intresserad
av en bostad eller känner
du någon som är det? Kon
takta då Patrik Anshelm
019-555 43 02 för mer
information eller gå in på
www.vivida-assistans.se.
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Anki Bergström, en av initiativtagarna, höll tal.
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Träff
 Namn: Sofia Sutinen  Ålder: 30  Bor: Västerås  Gör: Personlig assistent  På fri
tiden: Magdans, umgås med vänner och familj  Senast lästa bok: Kroppen talar till dig
 Senast sedda film: Invictus
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Personliga Sofia
hypnotiserar
Solen tittar fram i ett Västerås där sommaren går mot sina allra sista dagar
och hösten knackar på dörren.

Till café Brogården har Sofia Sutinen kommit
för att prata, dricka kaffe och förklara det
där med hypnos.
– Jag kom in på hypnos som en metod,
ett behandlingssätt för rökavvänjning.
Metoden jag arbetar med kallas Cesam
metoden™ och är en så länge ganska
okänd i Sverige. Jag var med den första
klassen som utbildades i det här för ungefär
två år sedan.
Mångsysslare som går sin egen väg
Att arbeta personligt har alltid Sofia gillat,
sedan hon var 17 år gammal har hon arbe
tat som personlig assistent. Sofia är även
utbildad som barnskötare, massör och per
sonlig tränare.
– Jag har alltid gillat att gå min egen
väg, vilket har lett till att jag valt alternati
va utbildningar istället för högskoleutbild
ningar.
Vid sidan av arbetet som personlig assis
tent driver Sofia ett eget företag. Där arbe
tar hon främst arbetar med hypnos och
rökväjning. Hypnos är
enligt Sofia ett väldigt
laddat ord och många är
skeptiska och en av de
vanligaste frågorna hon
får är om det verkligen
fungerar.

– Det fungerar! En annan sak är att
många är rädda för att förlora kontrollen.
Men du kan aldrig få en person att göra
något mot dennes egen vilja. Tillståndet för
hypnos kan liknas det med att man dag
drömmer eller stunden precis innan man
ska somna och koppla av.
Drömmer om att flytta
Den tid som blir över mellan arbetet som
personlig assistent och hennes studier där
hon för tillfället studerar energi psykologi
går till vänner och familj, kela med katten
som hon har lärt gå på toaletten, meditera
eller träna magdans.
– Jag hittar kraft i livet genom att göra
saker som ger mig glädje, det kan vara att
umgås med vänner och familj eller dansa
magdans. Jag försöker att alltid vara lyhörd
på mig själv och göra det jag trivs med.
I framtiden drömmer Sofia om att flytta
utomlands. gärna till Spanien och England.
Hon hoppas även kunna skriva en bok och
uppträda med sin magdans.

”Jag försöker att alltid
vara lyhörd på mig själv
och göra det jag trivs med”
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Tema: Assistansersättning

Sökprocessen
från behov till beslut

Vad händer
i första steget?
– En funktionsnedsatt eller
dennes anhörig tar kontakt
med oss för att be om hjälp
att söka assistans. Vivida
Assistans ser på vilka möjlig
heter som finns bland annat
med medicinskt underlag.
Hjälpbehovet utreds för att
kunna skickas in som ansö
kan.
Hur söker man?
– Ansökan om personlig
assistans skickas till kommu
nen. Om ansökan är mera
än 20 timmar i veckan skick
as även ansökan till försäk
ringskassan. Vi gör tillsam
mans en tidsredovisning för
att specificera hjälpbeho
vet. När den är godkänd av
kunden skickas den också
in. Tillsammans går vi också
genom det som myndighe
ter kan tänkas fråga om vid
hembesöket.
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Vad händer
vid hembesök?
– En av myndigheter
na tar kontakt med oss för
att boka in ett hembesök.
Antingen kommunen eller
Försäkringskassan. Kun
den och Vivida Assistans
bestämmer tillsammans vart
mötet ska se, oftast i hem
met. Vi kommer till kunden
en stund innan själva hem
besöket för att prata och
diskutera det som har kom
mit upp. Vi är med under
hela besöket och även kvar
en stund efteråt för att reda
ut sådant som kan vara
oklart.
Vad händer sen?
– Ett tag efter hembesöket
skickar Försäkringskassan
ett förslag till beslut (före
dragnings-PM). Där redogör
de vilket beslut de tänker ta.
Nu ges också möjlighet för
kunden och Vivida att yttra

Johan Håkansson,
jurist på Vivida för
klarar sökprocessen
för personlig assi
stans.
oss, dvs. påpeka eventuella
felaktigheter och eller miss
förstånd.
När får jag veta?
– Ytterligare ett par veck
or senare kommer själva
beslutet som kan verkstäl
las. Skulle något i beslu
tet vara fel diskuterar kun
den och Vivida Assistans om
beslutet ska överklagas till
Länsrätten. Att överklaga till
länsrätten är en lång pro
cess och skulle beslutet vara
till kunden och Vividas nack
del även där finns möjlighet
att gå vidare till kammarrät
ten och slutligen regerings
rätten.
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Tema: Assistansersättning

Frågor och svar om

assistans
ersättning
Vad är egentligen Assistansersättning?
– Assistanstansersättning är
ett stöd från Försäkringskas
san som betalar ut stöd till
de personer som är i behov
av det. Assistansersättning
en grundas på ett schablon
belopp. Det beloppet fast
ställs av regeringen varje år
och som 2010 ligger på 252
kronor.
Vem kan få Assistansersättning?
– Om en person har ett
hjälpbehov där man utgår
från de grundläggande
behoven att äta, klä på sig,
sköta sin hygien och kom
municera utåt. Det kan
också röra personer som
har en utvecklingsstörning,
betydande och bestående
begåvningsmässiga funk
tionsnedsättningar efter en
hjärnskada i vuxen ålder
eller personer med varak
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tiga fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar. En
person som är drabbad av
något av detta kan få
Vad ska Assistansersättningen räcka till?
– Grundläggande är att
assistansersättningen ska
räcka till att ge den per
son som får ersättningen
en möjlighet att leva ett så
normalt liv som möjligt. Det
innebär till den största delen
att ha anställda personliga
assistenter som hjälper per
sonen i dennes vardag. Den
som får personlig assistans
kan antingen välja att ta
hand om sin assistans själv
eller låta ett företag som
Vivida ta hand om assistans
samordningen. En del av
assistansersättningen som
förvaltas av exempelvis Vivi
da kommer då gå till kostna
der som administrativa och
även utbildningar.

Fredric Käll, VD på
Vivida ger svar på
frågor om assistans
ersättning, vad det
är, vem som kan få
det och vad det ska
gå till.
Vad är Assistansomkostnader?
– Assistansomkostnader är
en del av assistansersätt
ningen som ska gå till att
genomföra en bra assistans.
Dessa omkostnader är i stort
sätt uteslutande tänkt att
användas för de omkostna
der som en personlig assis
tent har sitt arbete att utfö
ra assistansen. Det kan
exempelvis röra sig om kost
nader vid resor, inköp av
olika varor till arbetsplatsen
som ska underlätta arbetet
för assistenten.
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Medarbetarundersökningen
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medarbetar
undersökning

För fjärde året i rad har Vivi
da Assistans genomfört en
enkätundersökning bland
sina medarbetare, resultatet
har nu publicerats på Vivida
Assistans hemsida.
På hemsidan www.vividaassistans.se finns ett selek
tivt urval av de frågor som
besvarades. Frågorna är
inte utplockade efter hur
de tillfrågade svarade utan
bygger på frågornas inne
börd. Enkät undersökning
en genomfördes under
senvåren och den tidiga
Sid 10

sommaren där 203 av de
personer svarade på frågor
som berörde deras arbetssi
tuation och arbetsmiljö, vad
de tyckte om företaget med
mera.
– Det här är en viktig del
i vårt arbete för öppenhet
och att vi tycker det är vik
tigt att vara lyhörda för vad
medarbetarna tycker om
Vivida som företag, vad vi är
bra på men också vad vi kan
göra bättre, säger Fredric
Käll VD på Vivida.

Nyfiken
på ut
bildning?
Vivida anordnar bland
annat grundutbildning
ar för personlig assis
tent, arbetsledareutbild
ning, lyftteknik, första
hjälpen, brandskyddsut
bildning med mera. Kon
takta Malin Odell-Kugel
berg på 019-555 43 80
för mera information.
Läs mer på www.vividaassistans.se

Möjlighet
till
friskvård
Du vet väl att du som
anställd på Vivida har
rätt till ett friskvårdsbi
drag. Ett bidrag för att
du som anställd exem
pelvis ska kunna gå på
gym, få massage eller
utföra annan enkel trä
ning eller avslappning.
För mera information
kontakta din personal
ansvarige.
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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
019-31 21 90
www.hygienshoppen.se
info@hygienshoppen.se

Sista sidan
Xxxxxxxx

Vivida gratulerar!
I november och december skulle Vivida vilja gratulera
de som fyller jämnt nämligen
I november
• Guy i Katrineholm 60 år
• Jennie i Torslanda 30 år
• Louisa i Åkers Styckebruk 30 år
• Isabella i Heby 20 år
• Sabina i Örbyhus 20 år
• Paulina i Tierp 20 år

I december
• Kristina i Ransta 60 år
• Jessica i Gnesta 30 år
• Sandra 30 år
• Linn i Motala 20 år

Ett stort grattis till er och till alla er andra som fyller år
i november och december.

Hej!

Mitt namn är Sofia Johnnerfelt och
jag jobbar som personalansvarig på Vivi
da. Jag har varit här sedan hösten 2010. Som
personalansvarig hjälper jag mina kunder bland
annat med rekrytering av assistenter och ser till att
de får den hjälp de behöver från Vivida. Jag ser
också till att assistenterna som jobbar hos oss
har det bra.
När jag inte jobbar tycker jag
bland annat om att resa,
umgås med familj och
vänner och
sjunga i
kör.

Vivida finns på Facebook:
www.facebook.com
Facebook är helt gratis
och finns på svenska.

Boktips
Strindbergs Stjärna
Av Jan Wallentin
Ett lik som visar sig vara
hundra år gammalt hittas i
en gruvgång i Dalarna. Liket
håller ett kors i ett krampak
tigt grepp i sin hand.
Så långt kan Jan Wallentins
Strindbergs stjärna påmin
na om vilken svensk korv
med bröd-deckare som
helst. Men när det visar sig
att korset är en del av en
nyckel, där den andra delen
utgörs av en stjärna, och att
denna nyckel öppnar ned
gången till underjorden, där
en närmast metafysisk kun
skap ligger förborgad - ja,
då förstår man att detta är
en äventyrsroman av ett mer
ovanligt slag.

