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Anastasia Georgiadou får Näringslivsmedalj för framstående
entreprenörskap
Den 14 april mottog Anastasia Georgiadou, grundare och ägare av Svensk Personlig
Assistans AB, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm. Kungliga
Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen delas ut av HKH Prins Carl Philip. Högtidstalare vid mötet är
Fryshusets Anders Carlberg.
Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag –
och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under
stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att
inspirera andra.
Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala
ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.
Anastasia Georgiadou om medaljen
– Bara att bli nominerad till Näringslivsmedaljen känns väldigt hedrande. Jag blir rörd av att få den.
Det är viktigt för yngre kvinnor framför allt i invandrarfamiljer att se att det går att lyckas i det
svenska samhället. Min egen förebild var Pippi Långstrump säger Anastasia Georgiadou.
Motiveringen lyder
Anastasia Georgiadou har skapat Svensk Personlig Assistans AB. År 1994 kom lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS. Det blev startskottet för en ny bransch med många bolag.
Flera av dessa har sedan övergått i större koncerner. För Anastasia Georgiadou är dock själva ägandet
viktigt – det ger kunder, anhöriga, medarbetare och intressenter ett ansikte på den i verksamheten som
ytterst garanterar en god service.
Efter 16 år har företaget växt organiskt till en omsättning på 150 milj kr och 350 anställda på 7 orter i
Sverige.
– Jag har min bror att tacka för att företaget startades. Först hjälpte jag honom med att söka och
anställa personliga assistenter. Därefter kom många andra som behövde min hjälp. Så många att mina
barn och min man till slut sade ifrån. Då skapade jag företaget för att kunna fortsätta att hjälpa till men
på arbetstid. Att få välja vem som kommer hem och hjälper, att de kommer på rätt tid och plats är
grundförutsättningar. Liksom hjärta, hjärna och magkänsla, det ska kännas rätt, tryggt och respektfullt.
Konkurrensen är hård, men branschen kommer att självsaneras genom att man numera måste söka
tillstånd hos Socialstyrelsen för att få starta assistansbolag, säger Anastasia Georgiadou.
Övriga mottagare 2011 är Lars Ander, Nya Wermlands-Tidningen AB, Karlstad, media
Efva Attling, Efva Attling Stockholm AB, design
Lars Göran Blank, Jula AB, Skara, kedjeföretag, maskiner för hushåll och yrkesfolk
Karl Hedin, Karl Hedin AB, Västanfors, emballage, sågverk och handelsföretag
Torsten Jansson, New Wave Group AB, Dingle, profil- o sportkläder, gåvor, heminredning
Laurent Leksell, Elekta AB, Stockholm, medicinsk teknik
Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland, Visby, färjetrafik mm
Marianne Ränk, Einar Mattsson AB, Stockholm, fastigheter, bygg och förvaltning
Jens och Ulf Spendrup, Spendrups Bryggeri AB, Vårby, bryggeri
För ytterligare information kontakta
Anastasia Georgiadou, 08-517 09 110, Anastasia@svenskpersonligassistans.se
Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646,
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