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VARMT VÄLKOMNA TILLBAKA  

efter en solig sommar, hoppas alla känner sig utvilade och redo för hösten.  

Vi kommer från och med nu skicka ut ett nyhetsbrev en gång i månaden med 

lite allmän information till både våra kunder och alla våra anställda. Vi 

kommer skicka ut det i slutet på varje månad och har ni något speciellt som 

ni tycker ska vara med här - kontakta oss då. Tanken med detta är att kunna 

hålla alla uppdaterade vad som händer hos oss men också hur vi jobbar för 

att stärka varandra.  

Vi har sett över vår värdegrund samt Jonis-anda och valt ut fyra ord som vi 

tycker representerar vårt värdegrundstänk. Dessa ord är de du ser till 

vänster. Vi kommer jobba mycket med de här orden under vårt 

novembermöte och även under andra p-möten. Vi vill att dessa ord ska 

genomsyra vår verksamhet både när det gäller våra medarbetare och kunder. 

Vår önskan är att ni alla funderar lite på vad de här orden betyder för just 

dig. 

Vi vill välkomna nya anställda 

Företaget växer och just nu är vi 47 anställda och 5 kunder.  

De senaste anstäldla är: Martin Magnusson, Gustav Norén, Torbjörn Elardt, 

Tova Johansson samt Kicki Olofsson 

Vi får alla jobba för att de ska känna sig välkomna och trivas i vår Jonis-anda 

 

 

”Jonis-andan” 

 Vi arbetar för att alla ska trivas och må bra för att vi alla ska 

kunna prestera så bra som möjligt. Vi visar alla ett stort 

personligt engagemang och vi är stolta över vår verksamhet 

och vårt yrke. Vi är modiga och vi har alla hjärtat i fokus. 

KOMMANDE UTBILDNINGAR OCH SAMMANKOMSTER 

Vi kommer ha p-möten som rullar varje månad med 

undantag för var tredje månad då vi lägger en utbildningshalvdag 

tillsammans. Vi vill på detta sätt skapa möjlighet för människor att 

mötas men också ha regelbundna träffar där vi också utbildar och 
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lär oss nytt. Vi har också skaffat en webbaserad LSS- kurs som just 

nu en grupp testar. Faller detta väl ut kommer vi att låta alla 

genomföra denna.  

Förutom dessa träffar kommer vi också under december månad ha 

julfestligheter tillsammans. Dessa kommer se lite olika ut beroende på 

vilken kund det är och vi återkommer om detta vid senare tillfälle. 

Den 12 oktober är det dessutom AW hemma hos oss för medarbetare 

mellan 18-20. Kontakta oss och meddela om ni kan komma så vi vet 

ungefär hur många vi blir. 

DETTA TOGS UPP PÅ FÖREGÅENDE STORMÖTE 

På vårt förra stormöte var vid 15 stycken. Vi började med att lyssna på en 

liten bit av sommarprataren Jonas Waltenius som berättade hur det är att 

vara helt beroende av andra människor. Finns att lyssna på SVT play. Gör 

gärna det, det var ett mycket fint sommarprogram. 

Vi berättade också lite om vår organisation som vi fått ändra lite pga av att vi 

vuxit så mycket under våren. Dagliga akuta händelser, Oscar eller Janne. 

Ekonomi Janne. Personalfrågor, Maria. Vi pratade också om att vi har 

önskemål om inga onödiga samtal eller sms på helger och kvällar men 

naturligtvis vid akuta ärenden når ni oss dygnet runt. 

Vi pratade vidare om vad en frisk arbetsplats är och gick därefter över till att 

prata och lära oss lite mer om LSS-lagen. Vi pratade avvikelser, gav exempel     

och pratade om hur viktigt detta är för att vi hela tiden ska kunna bli bättre 

och lära oss mer. Vi pratade också lite om risker i jobbet och hur vi gör 

riskanalyser regelbundet. 

Avslutningsrundan visade att alla var nöjda över kvällen – kul att lära känna 

varandra, bra innehåll och bra diskussioner. 

AVSLUTNINGSVIS 

Vill vi önska alla en fortsatt trevlig vecka och helg. Glöm inte bort 

vikten av att vi ska ha det bra tillsammans. Viktigt är hur vi bemöter 

varandra och att vi hela tiden tänker på att vi ska prata MED varandra och 

inte OM varandra för då ökar chansen att vi alla trivs och mår bra. 

 

Varma hälsningar, 

                      Maria och Janne 

 

 

Kontakta oss 

Jonis Assistans 

Lövåsgatan 30 

57140 Nässjö 

0708-918440, 070-5646468 

maria@jonisassistans.se, 

janne@jonisassistans.se 

www.jonisassistans.se 
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