PassalBladet
Visste du?
Visste du att Stefan Löfvén i ett tal i Västerbotten
den 20 februari sa att det inte finns några planer på
att ta bort rätten till assistans för barn under 1 2 eller
äldre över 80. Detta med anledning av den läckta lss-

Värmland
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mars

Semesterönskemål
Meddela din koordinator när du önskar att ha semester så
snart som möjligt under mars månad.

Lönebesked

utredningen. Och Gunilla Malmborg, särskild utredare,
menar att det som framkommit inte alls är förslag utan
diskussionsunderlag. På Passal har vi svårt att tro att de
här förslagen eller diskussionsunderlagen kommer att bli
verklighet.

Fr o m maj får man som assistent inget lönebesked via mail.
Det har med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att
göra. Då måste man istället ha en digital brevlåda, Kivra eller
E-boks. Ni behöver således gå in på någon av deras
hemsidor och registrera er (kivra.com eller e-boks.com).

Förändringar är sannolikt att vänta men att de skulle
bli så stora och drabba så många, det tror vi inte på.

Hänt på Passal

Det kan vi inte tro. Och de förändringar som eventuellt
blir ligger långt fram i tiden. Men likväl är informationen
som har läckt mycket uppseendeväckande. Och vi
konstaterar, i likhet med Bengt Westerberg, att de
farhågor som har funnits om vad utredningen kan
komma att föreslå besannas i det kapitelutkast som nu
ligger på bordet.

För att värna assistansen är det bra att följa diskussionen
och dela information på t ex sociala medier. Det finns
också ett antal namnlistor som man kan välja att skriva
på för att utöva påtryckning den vägen. För det behövs

sannolikt att vi kämpar, att vi gör våra röster hörda.
Tillsammans är vi starka. Glöm inte det!

Semmelfika

Vi tackar alla som kom till vårt semmelfika på Fettisdagen.
Det är alltid lika trevligt att träffas.
Fettisdagen infaller 47 dagar före påsk. Dagen är därmed
rörlig och kan infalla som tidigast 3 februari och senast 9
mars. Men det kanske ni redan hade koll på?

Grattis till alla assistenter &
kunder som fyller jämnt i mars!
Emelie i Ödsmål fyller 20 år den 4 mars
Emelie i Göteborg fyller 20 år den 6 mars
Anette i Kristinehamn fyller 50 år den 8 mars
Birgit i Munkedal fyller 65 år den 1 3 mars
Ellen i Forshaga fyller 20 år den 1 6 mars
Rebecka i Göteborg fyller 60 år den 1 9 mars
Nagham i Göteborg fyller 30 år den 21 mars
Annelie i Kungsbacka fyller 65 år den 22 mars

AKTIVITETER OCH UTBILDNINGAR
Arbetsledarutbildning

Övriga utbildningar och aktiviteter

Passals arbetsledarutbildning som erbjuds kunder och
anhöriga startar i mars. Den första träffen har temat
Arbetsmiljö & Arbetsrätt. Den äger rum den 8 mars kl 1 3.001 6.00 samt kl 1 7.30-20.30. Man närvarar vid ett av dessa
tillfällen. Kursansvarig för detta tema är Maria Nilsson.

Introduktionsutbildning

Vi går igenom arbetsrätt, alltså den lagstiftning som reglerar
förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Hur ser vårt
avtal ut gällande anställning, anställnings avslut, arbetstidslag
etc. Vad finns det att förhålla sig till när det gäller
assistenternas arbetsmiljö – fysisk arbetsmiljö, psykosocial
arbetsmiljö, policys, riktlinjer, roller inom assistansen.

En spännande förmiddag som syftar till att ge assistenten en
kunskapsgrund att stå på inför arbetet som personlig
assistent. Genom utbildningen hoppas vi att assistenten blir
trygg i sin yrkesroll och därmed kan utföra sitt arbete
professionellt.
När
onsdagen den 7 mars kl 1 3.00 - 1 6.00
Var
Passals kontor, Kasernhöjden 3A i Karlstad
Anmälan Anmäl dig till din koordinator eller
till Johan om du arbetar i vikariepoolen.
Meddela ev. specialkost då vi bjuder på fika.

Vi hoppas med utbildningen skapa en ökad förståelse för alla
parter. Vi hoppas också att du i din roll som arbetsledare ska
få verktyg för att känna dig trygg och säker med din assistans
och dina assistenter. Tillsammans skapar vi kvalitet.
Frågor och diskussion välkomnas!
När

torsdagen den 8 mars kl 1 3.00 - 1 6.00
torsdagen den 8 mars kl 1 7.30 - 20.30
Var
Passals kontor, Kasernhöjden 3A i Karlstad
Anmälan Anmäl dig till din koordinator.
Meddela gärna ev specialkost då vi bjuder på fika.

Påskfika

Kunder, assistenter och anhöriga är varmt välkomna på
påskfika i slutet på månaden.

Instagram: @passalassistans
Har du bilder du vill dela med oss?
Mejla till: bjorn.augustsson@passal.se

Facebook: @passal. se

När
Var

onsdagen den 28 mars kl 1 4.00 - 1 6.00
Samtliga Passals kontor i Värmland Karlstad, Kristinehamn och Karlskoga
Anmälan Ingen föranmälan krävs

Vi lägger kontinuerligt upp inlägg och
information om Passal och assistansvärlden.
Har du tips och ideér för PassalBladet, får du gärna
kontakta bjorn.augustsson@passal.se.
Passal AB, Skeppet Ärans väg 1 9, 426 71 Västra Frölunda, växel 01 0-707 78 00 info@passal.se www.passal.se

