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NYÅRSAFTON 

Idag är det nyårsafton och sista dagen på 2018. Under det här året har vi på 

Jonis Assistans vuxit och blivit större. Vi uppskattar förtroendet vi får från 

våra kunder man naturligtvis också från alla medarbetare och anhöriga. Vi 

ser med spänning fram emot 2019 och vad som kommer hända men vi ser 

också fram emot att tillsammans fortsätta i den anda vi har börjat. 

Nya anställda 

Under december månad har vi anställt Pernilla och vi hälsar henne varmt 

välkommen. Se till att ta väl hand om henne när ni träffas så hon känner sig 

extra välkomna. 

 

 

”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. 

UTBILDNINGAR OCH SAMMANKOMSTER 

Den webbaserad LSS- kurs som en grupp testat har inte fallit så väl ut 

som vi tänkte. Gruppen gav oss bra feedback och synpunkter vilket 

har lett till att vi letar vidare. Är det någon av er som känner någon 

som kan utveckla webbaserade kurser, hör av er till oss då. 

Vi vill återigen påminna om att vi behöver alla läsa mail och sms som 

skickas ut. Vi behöver också en kvittens på att ni läst mail eller sms så 

inte vi behöver undra om alla läst information.  

Nya karensregler börjar gälla imorgon 1 januari. Detta innebär i 

korthet att karens inte längre räknas per dag utan på en period som är 

20 % av en normal arbetsvecka. Syftet är att uppnå en mer rättvis 

självrisk vid sjukfrånvaro. Mer information kommer på pmöte i januari. 

 

 

VÅRA VÄRDEORD 

 

• Stolthet 

• Mod 

• Trivsel 

• Delaktighet 

 

 

 



   FRISK ARBETSPLATS 

Vi vill återigen påminna om vad vi tillsammans definierat som en frisk 

arbetsplats. En arbetsplats där vi trivs och mår bra för att kunna 

prestera så bra som möjligt. När vi går in i det nya året är det viktigt 

att vi har med oss detta och att det är vi tillsammans som skapar våra 

friska arbetsplatser. 

Vi har hjärtat i fokus 

Vi bryr oss om varandra 

Vi hjälper varandra 

Vi pratar inte skit utan MED varandra istället för OM 

Vi jobbar åt samma håll och för en god kommunikation 

Det ska finnas glädje och uppskattning 

Vi ska underlätta för varandra och dela information 

Vi ska ha möten och allt behöver inte alltid vara lika 

Vi jobbar med avvikelser och har ordning och reda 

Vi har en chans att utvecklas och vi har en chef som bryr sig 

Vi är inte rädda för att säga nej och vi vågar bryta negativa trender 

Vi vågar ta ansvar och vi vågar prova nytt 

 

AVSLUTNINGSVIS 

Vi kommer nu i januari att åka iväg på en liten semester. Alla arbetsledare är noggrant informerade och kommer att ha 

kontinuerlig kontakt med oss om något inträffar. Om ni behöver någon hjälp kan ni också ringa till Oscar då han är 

tillgänglig under tiden vi är borta. Vi finns naturligtvis också men är det något akut – ring Oscar. 

Vill vi önska alla en trevlig nyårsafton och ett riktigt Gott Nytt År. Och som ni vet, glöm inte bort vikten av att vi ska ha det 

bra tillsammans. Tänk på 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 

JONIS ASSISTANS 

Lövåsgatan 30 

57140 Nässjö 

 

 

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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