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NYTT ÅR - 2019 

Nu har hela Januari gått och vi är redan inne i början av Februari. Hoppas ni 

alla har haft en bra månad och att början av 2019 har börjat fint för er alla. Vi 

vill passa på att tacka alla för att ni deltog i vår medarbetarundersökning och 

vi inväntar nu utfallet av denna. Vi har lite tankar om vad vi behöver utveckla 

och väntar med spänning om det stämmer in med vad resultatet visar. Vi 

återkommer naturligtvis med information om detta när vi pratat med Lotta 

och Göran på Alice Survey. 

Vi kommer snart börja semesterplaneringen och vill därför att ni alla tänker 

till hur just ni önskar det i sommar. En del av semestern blir ju beroende av 

hur kunderna tänker sin semester men tillsammans ska vi försöka göra det 

bästa av sommaren. Ju tidigare vi börjar planeringen desto bättre blir det 

dock för alla. Hör av er till oss om det är något speciellt ni undrar över.  

Vi kommer i februari betala ut rester av semesterersättningen för 

semesteråret 1 maj 2017 - 30 april 2018.  

Nya anställda 

Sedan sist har vi stärkt Jonis Assistans med Verica, Cecilia och Linus. Vi vill 

önska dom hjärtligt välkomna till Jonis Assistans! Hjälp dom att känna sig 

välkomna och hjälp dom att lyckas i jobbet! 

 

 

”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 

Vi vill påminna om stormöte den 21 februari kl 17-19.30. Vi kommer 

hålla till på Industrigatan som vanligt och vi bjuder på något att äta under vårt möte. Vi vill också säga att 

anhöriga som är anställda är välkomna. Vi tycker det är viktigt att ni också är med och delar med er av 

erfarenheter och att vi tillsammans gör detta på bästa sätt. Vi vill i framtiden göra er som anhöriga mer 

delaktiga i vårt arbete på Jonis Assistans. Vi återkommer om detta och vi kommer att ta kontakt med er för att 

samtala mer kring detta för att höra vad just ni tycker. 

VÅRA VÄRDEORD 

 

• Stolthet 

• Mod 

• Trivsel 

• Delaktighet 

 

 

 



 

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

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

behöver undra om alla läst information. Vi vill också påminna om att 

pmöten som vi har en gång per månad är obligatoriska. Finns det 

hinder för att delta vill vi att ni så tidigt som möjligt meddelar detta 

till oss. 

Vi ser just nu över våra möjligheter till friskvård. Vi kommer meddela 

er så fort som möjligt men det lutar åt att möjligheten kommer 

grundas i en procentuell del i förhållande till hur mycket man jobbar.  

Den 29 mars inbjuder vi till en After Work hemma hos oss på 

Lövåsgatan 30 mellan 18 - 20. Vet ni redan nu att ni kan och vill 

komma, hör gärna av er till oss då. Vi behöver veta hur många som 

kan komma så vi kan planera på bästa sätt. Hjärtligt välkomna 

allihopa! 

UTREDNING LSS 

Den 10 januari offentliggjordes LSS utredningen som pågått under en 

lång tid. Vi har varit med om en genomgång av den här, ganska 

omfattande, utredningen. Dagen efter utredningen offentliggjordes 

ändrades dock det politiska läget i Sverige med samarbetet mellan S, 

MP, C och L. En del av de punkter kring samarbetet mellan dessa partier innehåller punkter kring LSS 

utredningen och det kommer troligtvis därför bli en del förändringar. Så fort vi har lite mer information kring 

detta återkommer vi. Om det är någon av er som ändå önskar en liten genomgång kring huvudpunkterna i LSS-

utredningen, hör då av dig till oss så löser vi det.  

AVSLUTNINGSVIS 

Vi vill önska er alla en fortsatt trevlig månad. Tveka aldrig att höra av er till oss om det är något ni undrar över 

eller vill prata om. 

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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