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Gnäggande besök på 
Ekhagens äldreboende!
Fin närkontakt med hästar och minnen 
väcktes till liv för de äldre. Sid 7

Mer i detta nummer:
 Möt Björnlunda hemtjänst, sid 3
 Sanna Bråding berörde i Gnesta, sid 4-5
 Nya medarbetare på plats, sid 8-9
 Socialtjänsten har utvecklats, sid 10-11
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Tiden rullar som vanligt på i ett rasande 
tempo – första halvåret av 2019 har 
redan passerat och nu är sommaren 
här. Jag känner mig stolt över det 
arbete som vi alla bidragit med i 
socialförvaltningen under våren, som 
skapar service och omsorg för våra 
invånare i Gnesta.

Ett år har nu gått sedan vi invigde vår nya 
mötesplats Powerhuset. Det är väldigt glädjande 
att se hur samarbetet där har slagit så väl ut. 
Kommunens frivilligverksamhet, anhörigstöd och 
aktivitetscenter samverkar med seniororganisa-
tionerna PRO och SPF för ett gemensamt mål där 
vi vill höja gemenskapen, minska ensamheten och 
öka den psykiska hälsan hos våra kommuninvå-
nare. Vi ser att allt fler hittar till Powerhuset och 
det är riktigt kul att se att vi går åt rätt riktning! 

Vi fortsätter nu arbetet med ”Aldrig ensam 
i Gnesta”. Allt fler tar sig an uppdrag som frivil-
liga i någon form, samtidigt som vi också lyckas 
hjälpa och stötta fler invånare genom dessa ideella 
insatser. På sidorna 8-9 kan du läsa mer om detta 
arbete och vem du kontaktar om du också vill 
hjälpa en medmänniska. 

Att hålla hög tillgänglighet och servicenivå ut 
mot våra invånare är en enormt viktig del i social-
förvaltningens arbete och något vi arbetar hårt för 
att bli ännu bättre på. Varje år genomförs en servi-
cemätning för hela kommunen, som visar vad vi 
är bra på men även var vi kan förbättra oss då det 
kommer till tillgänglighet via telefon och e-post. 
Läs mer om undersökningen och hur vi arbetar 
vidare med detta på sidan 8.

Jag vill tillsammans med hela min lednings-
grupp för socialförvaltningen tacka alla medbetare 
för ett bra första halvår 2019. Vi vill även passa på 
att önska er alla, anställda som kommuninvånare, 
en trevlig midsommar och en riktigt skön sommar!

Ett fint första 
halvår 2019!

I nyhetsbrevet Socialnytt hittar du viktig  information, 
intervjuer och reportage från Socialförvaltningens verk-
samheter, aktiviteter och uppdrag. Socialnytt hittar du 
bland annat på Servicecenter, Powerhuset, Träffpunkten, 
Vårdcentralen, Café Flamman samt på äldreboendena 
Ekhagen och Strandhagen. Du kan också läsa nyhetsbrevet 
digitalt på www.gnesta.se/stodomsorg under Aktuellt 
om Stöd och Omsorg. 

Socialnytt produceras av Josefin Andersson, 
 kommunikatör på Socialförvaltningen, i samarbete med 
förvaltningschef Ann Malmström. Har du funderingar 
kring innehållet eller förslag på vad vi kan skriva om, 
vänligen kontakta Josefin, 0158-275 147,  
josefin.andersson@gnesta.se

  Sanna Bråding berörde på Elektron 
Skådespelerskan och programledaren Sanna Bråding 
delade med sig av sin omvälvande och personliga livsresa.

  Invigningslunch på 
Strandhagen
De boende bjöds på god 
mat och underhållning. 

  Möt Stefan Gjuse
Ny verksamhetschef hos 
Stöd och vägledning.

Om Socialnytt
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Ann Malmström
Förvaltningschef

Ett starkt team hos 
Björnlunda hemtjänst

2018 var ett bra år för Björnlunda 
hemtjänst. Arbetet flöt på, ekonomin 
gick ihop och inte minst – brukarna 
var nöjda. 
– Vi hade ett otroligt bra år och nöjda 
brukare är det bästa kvittot vi kan få, 
intygar Monica Petersson, enhetschef 
för Björnlunda hemtjänst. 
Personal som tillsammans arbetar 
för en bra tillvaro för hemtjänstens 
brukare, är en viktig framgångs-
faktor. Genomtänkt planering är en 
annan del som skapar trygghet för 
både brukare och medarbetare. 
– Kontinuitet är viktigast när jag 
planerar. Att samma personer 
kommer vid ungefär samma tider gör 
tillvaron trygg för brukaren, berättar 
Mona Jonsson, planerare för Björn-
lunda hemtjänst. 

De båda tror också att direktkontakt 
med brukarna och ett nära samar-
bete med hemsjukvården bidrar till 
framgången och framhäver vikten av 
att brukarna får vara delaktiga. 
– Vi lyssnar på önskemål och gör 
vad vi kan. Det är ju deras vardag det 
handlar om, säger Monica.

Även om året i stort gick bra var 
det inte alltid en dans på rosor. 
– Vi hade en kämpig sommar. Men vi 
har bra personal som samarbetar och 
gör ett bra jobb även med små medel 
berättar Monica och fortsätter: 
- Vi jobbar verkligen tillsammans. 
Alla bryr sig om brukarna och vill 
göra tillvaron bra för dem.

Brukarens bästa i centrum 
Teamet i Björnlunda hemtjänst 
kommer arbeta på i samma anda och 
är måna om att deras växande arbets-
grupp gör detsamma.
– Det är viktigt att inkludera nya 
medarbetare i en atmosfär där vi 
hjälps åt och jobbar med brukarens 
bästa i centrum, säger Monica. 

Att uppmärksammas som förvalt-
ningens goda exempel ser de som 
hedrande och motivation till att fort-
sätta utföra ett bra arbete. 
– Den här utmärkelsen värmer ett 
planerar-hjärta, skrattar Mona och 
fortsätter: 
– Det känns bra att mitt hårda arbete 

med att få ihop timmar, personal och 
brukare har gett resultat. 

För nomineringen står Anne 
Ringdahl, verksamhetschef för äldre-
omsorgen. 
– Monica och Mona har tillsam-
mans med medarbetare i Björnlunda 
hemtjänst lyckats få kvalitet och 
ekonomi att gå hand i hand. För att 
lyckas krävs känslan av sammanhang 
och ett ansvarstagande från både 
chef, planerare och medarbetare, 
säger hon.  

Bakom det goda resultatet ligger hårt arbete, omtanke om brukarna 
och genomtänkt planering. Björnlunda hemtjänst har utsetts till 
socialförvaltningens goda exempel. 

Monica Petersson och Mona Jonsson hos Björnlunda hemtjänst.

”Nöjda brukare är det 
bästa kvittot vi kan få”

Socialförvaltningens goda exempel

mailto:josefin.andersson%40gnesta.se?subject=
mailto:soc.ledningsgrupp%40gnesta.se?subject=
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Sanna Bråding berörde 
många på Elektron

Sanna Bråding slog som 14-åring 
igenom som skådespelare i tv-serien 
Tre kronor. Hon blev känd och livet 
tog en snabb vändning. Samtidigt 
som hon levde sin dröm ställde 
hon också enormt höga krav på sig 
själv – hon skulle alltid prestera 
på topp, spela in TV flera dagar i 
veckan, plugga på helger och lov för 
att ha toppbetyg i skolan och hon 
skulle alltid vara trevlig mot alla hon 
mötte och göra ett bra intryck. Hon 
skulle visa alla att hon fortfarande 
var samma gamla Sanna och att hon 
orkade med allt som hände i hennes 
liv.

– Jag hade en extrem känslighet 
som tillslut blev för mycket att 
hantera. Jag tog snabba genvägar 
som jag tyckte kändes så smart 
och enkelt just då, men som skulle 
komma att bli en extremt lång och 
jobbig omväg som bara fortsatte, 
berättar Sanna.

Utåt sett var Sanna en hårt jobbande 
medieprofil på väg upp – men på 
insidan var det ett kaos fyllt av 
självhat och ångest. Hon hittade 
därför ett eget sätt för att hantera 
stressen och stänga ute alla känslor 
– hon började kontrollera maten och 

Skådespelerskan och programledaren Sanna 
Bråding besökte Gnesta för att dela med sig av 
sin omvälvande och högst personliga livsresa 
till en stor skara åhörare, som samlats under 
föreläsningen på Elektron.

sin kropp, genom att träna mycket 
och kräkas upp det hon åt. 

– Anorexi är ofta ett sätt att skada 
sig själv för att känna sig värd sitt 
eget liv. Och precis så var det för mig. 
Det blev min grunddrivkraft, om jag 
skadade mig själv skulle jag slippa 
känna och vara värdig att fortsätta 
leva mitt liv.

Sanna Bråding tillsammans med Pernilla Karlsson som agerade frågeställare under 
föreläsningen. Pernilla är enhetschef för Gnesta kommuns dagliga verksamhet, som 
arrangerade föreläsningen med hjälp av statliga medel för Uppdrag psykisk hälsa.

Sannas bästa tips till 
dem som hamnat i ett 
destruktivt beteende:

  Försök ifrågasätta varför 
du lever som du gör och hitta 
kraften inom dig för att våga be 
om hjälp och våga anförtro dig 
åt någon. 

  Inse att du har ett problem 
och att du bara har två vägar 
att gå, antingen fortsätter du 
eller så slutar du. Det finns 
inget mitt i mellan. 

  När du väl tar tag i din 
grundproblematik, det som du 
flyr ifrån, då behöver du inte 
fly längre. Då har du heller 
inte behov längre att ta till de 
saker som är din flykt, som 
exempelvis mat, alkohol eller 
droger.   

  Du måste få bort alla onda 
tankar om dig själv. För det 
mesta handlar ju mycket om 
det – rösten i ditt huvud som 
säger åt dig att du inte är värd 
bättre. Förstå att du är det! 

  Våga visa dig sårbar och 
öppen, så att du kan läka. 
Varenda människa har skelett i 
garderoben, du är inte ensam. 

  Livet blir sällan som man 
tänkt sig. Det blir oftast bättre. 
Men det är du själv som måste 
se till att göra det bra. Det är 
bara du som kan förändra ditt 
liv, ingen annan kan göra det 
åt dig!

Fängelset blev vändpunkten
Samtidigt som Sannas karriär fort-
satte i en rasande fart, med uppdrag 
inom både TV och radio, utvecklade 
hon ett destruktivt beteende med 
anorexi följt av missbruk av alkohol 
och droger. Det hela kulminerade 

Det var många som ville ta del av Sannas fängslande livshistoria - upp mot 120 personer kom till föreläsningen på Elektron.

2008 då hon blev gripen av polis i det 
egna hemmet och dömd till fängelse 
för narkotikabrott. Men det var också 
då som hon nådde vändpunkten i sitt 
liv. 

– Jag vågade inte själv be om 
hjälp. Även om det såklart var väldigt 
jobbigt när polisen knackade på 
dörren och jag insåg vad det innebar, 
att jag skulle förlora allt, så förstod 
jag även att det här är min chans. Det 
var nu jag nått den absoluta botten 
och det var nu jag kunde använda det 
för att vända mitt liv.

– Skulle jag gå tillbaka till det livet 
jag levde innan så skulle jag inte leva 
speciellt länge till, så illa var det. Så 
jag valde en annan väg. Det skulle 
göra ont och det skulle komma att 
krävas enormt mycket av mig under 
många år, men jag är så tacksam för 
att jag gjorde det vägvalet och att jag 
nu är där jag är idag och mår bra!

Alla kan förändra sina liv
Med både föreläsningen samt boken 
och självbiografin För mycket av allt, 
vill Sanna dela med sig av sina livser-
farenheter och försöka hjälpa andra. 
Framför allt vill hon belysa hur vi alla 

”Samma egenskaper 
som tog mig till den 
absoluta botten, tog 
mig också därifrån”

besitter kraften att förändra våra liv. 
– Det som ibland kan ses som 

egenskaper som är utanför normen, 
kan också vara de superkrafter som 
räddar ditt liv. För mig var det ju så, 
att samma egenskaper som tog mig 
till den absoluta botten, tog mig också 
därifrån. 

Sanna menar också att vi alla är 
så lika, men bara har olika sätt att 
hantera oss själva på och olika sätt att 
fly på. 

– När vi väl förstår det, att vi alla 
har en sårbarhet längst in som egent-
ligen är en styrka om vi vågar visa 
den, då dömer vi varandra mindre. 
För den du dömer är ofta den som 
speglar dig själv och de sidor hos dig 
som du inte tycker om. När vi förstår 
det så är det lättare att ta tag i sitt 
liv och sluta döma både sig själv och 
andra.

– Livet är inte spikrakt för någon 
av oss, och det kan lika gärna vara 
du som hamnar snett imorgon. Jag 
hoppas att folk ska känna sig upplyfta 
och inspirerade av min berättelse och 
känna, kan hon förändra sitt liv så 
kan jag!  

Foto: Robert Eldrim
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De boende på nya äldreboendet Strandhagen har 
bjudits på ingivningslunch med underhållning, 
följt av plantering av ett symboliskt äppelträd 
ute i trädgården. 

En officiell invigning ägde rum i 
mitten av mars och förklarade det 
nya äldreboendet som öppnat. Men 
det var i maj som de boende fick sin 
alldeles egna invigning då de verk-
ligen hunnit komma på plats i huset.
– Vi ville att alla som bor här på 
Strandhagen skulle få möjlighet 
att känna att de flyttat till ett nytt 
boende och därför har vi lagt vår 
invigningslunch lite senare, berättade 
enhetschef Anders Hallinder medan 

lunchen dukades fram. 
– Vi äter lite finare lunch idag 

följt av en god efterrätt. Personalen 
har även dukat fint med blommor 
och vårt finporslin som används vid 
speciella tillfällen. Vi försöker göra 
det där lilla extra som vi tror att våra 
boende uppskattar, fortsatte han. 

Glada över invigningen
Liveunderhållning från både Scen-
konst Sörmland samt sångaren Jard 

Samuelson fick de boende också ta 
del av. Socialnämndens ordförande, 
Ingrid Jerneborg Glimne, planterade 
även ett symboliskt äppelträd som 
Strandhagen fått som gåva.

– Att plantera ett äppelträd är av 
tradition en handling som symbol-
iserar spirande optimism. Min 
förhoppning är att trädet nu ska stå 
här ute under många år och glädja 
de äldre i vår vackra trädgård här på 
Strandhagen, sa Ingrid innan hon 
satte spaden i jorden. 

Både underhållningen och maten 
uppskattades av många boende som 
var nöjda och glada över den trevliga 
invigningen.  

Efter en uppskattad god lunch planterade socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne ett symboliskt äppelträd i 
Strandhagens trädgård, med assistans från enhetschef Anders Hallinder. Under det sista ledarforumet under 2018, där alla kommunens chefer deltar, 

stod digitalisering i fokus. Bland annat genomfördes en omröstning för vilken 
verksamhet som genom digitalisering haft mest verksamhetsnytta i kommunen. 
Vinnaren blev socialförvaltningens satsning på ”Vårdplanering över video”. 
– Under 2018 har vi fått igång vårdplanering över video. Satsningen innebär 
att vi kan delta i vårdplanering på distans digitalt, vilket sparar oss både tid och 
pengar, förklarar Guy Olsson, IT-samordnare hos socialförvaltningen.

Vårdplanering över video är en del av ett större projekt i länet där även 
Region Sörmland är högst involverade. Socialförvaltningen har köpt in fyra 
videokonferensutrustningar för att hänga med i utvecklingen.
– Istället för att möten mellan kommun, Region Sörmland, brukare och anhö-
riga sker på sjukhusen så sker det istället via en datorskärm. Där kan alla se och 
prata med varandra genom att koppla upp sig och logga in på en utsatt tid.  

Digitaliseringspris till socialförvaltningens utvecklingstänk!

Gnäggande besök på 
Ekhagens äldreboende!
Hallå där…

Att arbeta för digitalisering är en viktig del i social för-
valtningens utvecklings strategier – därför är det extra roligt 
att förvaltningen vunnit pris för just digitalisering med mest 
verksamhetsnytta i Gnesta kommun. 

Vikarierande kommunikatör hos socialförvaltningen

Uppskattad invigningslunch 
på Strandhagen

I sommar går socialförvaltningens 
kommunikatör, Josefin Andersson, 
på föräldraledighet. Under tiden hon 
är hemma och tar hand om barn, tar 
jag hand om hennes arbetsuppgifter. 
Jag heter Malin Rosell, om du känner 
igen mig sedan tidigare så är det 
kanske för att jag närmast kommer 
från kommunens Servicecenter där 

jag hjälpt er invånare och besökare 
med ärenden och frågor. 

Jag ser fram emot att skapa 
tillgänglig kommunikation som 
inspirerar, engagerar och leder till 
förändring. Har du en idé om något 
jag borde skriva om i Socialnytt? Hör 
gärna av dig! Jag finns på:
malin.rosell@gnesta.se.  

Guy Olsson tillsammans med den stora 
digitaliseringspokalen.

… Lena Weber från Loftfaris 
Islandshästförening i 
Björnlunda, som besökte 
Ekhagens äldreboende för sin 
årliga påskritt.

Hur kom ni på idén?
– En av tjejerna som var med och 
startade föreningen hade ridit påsk- 
och julritter till ett äldreboende på 
orten där hon bodde tidigare. Alla 
tyckte att det var en kul idé och även 

Ekhagen nappade på idén. Så nu har 
vi gjort det här sedan 2014.

Hur var responsen?
– Det var mycket uppskattat. I år 
var det fint väder och då blir det lite 
mer ”närkontakt” när alla kan vara 
ute. Är det dåligt väder får vi nöja oss 
med att hälsa genom fönstret. Vi har 
bara fått positiv respons från boende, 
anhöriga och personal. 
– Flera av de boende ser fram emot 
vårt besök, någon brukar till och med 
samla på sig morötter i sin väska för 

att kunna bjuda på, då blir hästarna 
extra glada! 

Minnen väcks till liv
Att besöken gör gott för både boende 
och personal bekräftas av Monica 
Petersson, enhetschef på Ekhagen. 
– Hos många boende väcks minnen 
från barndomen, där många använde 
hästen i jordbruket. Alla ser fram 
emot besöket från hästarna och 
efteråt pratar de om hästarna hela 
dagen. Vi är så glada och tacksamma 
att de kommer till oss, säger hon.  

mailto:malin.rosell%40gnesta.se?subject=
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Arbete för tillgänglighet och service
En årlig servicemätning via 
telefon och e-post visar vad 
vi är bra på samt var vi kan 
förbättra oss, då det kommer 
till tillgänglighet och service. 

För socialförvaltningens del har 
mätning gjorts inom Individ- och 
familjeomsorg, äldreomsorg samt 
funktionsnedsättningsområdet. 
Resultaten visar bland annat att 
tillgängligheten, med upp mot 83 
% lyckade kontaktförsök med en 
handläggare via telefon, är i princip 

oförändrad sedan 2017. Däremot 
har andelen frågor som blivit besva-
rade på ett bra sätt, minskat något 
hos Individ- och familjeomsorg 
samt äldreomsorg, medan siffrorna 
inom funktionsnedsättning har 
blivit bättre. Svarstider över e-post 
har förbättrats där 75-90 % har 
fått svar inom ett dygn, men det 
finns ändå förbättringspotential på 
området. 

Med anledning av resultaten har 
socialförvaltningen infört åtgärder 

för att kunna förbättra tillgänglig-
heten och servicenivån. Även om 
Gnesta kommun i många år haft en 
riktlinje för e-posthantering, så har 
socialförvaltningen nu tagit fram en 
egen rutin för detta. Den ska säker-
ställa en hög kvalitet kring e-post-
hanteringen externt samtidigt som 
den även ska både underlätta och 
kvalitetssäkra arbetet medarbetare 
emellan. Rutinen berör bland annat 
svarstider, korrekta avsändarsigna-
turer, frånvarohantering och hante-
ring av mötesbokningar.  

Anhörigstöd, aktivitetscenter
och frivilligverksamhet

Namn? Åsa Gustafsson

Vad gör du i ditt yrke?Jag 
samordnar ideella resurser för att 
kunna erbjuda hjälp och stöd för 
alla från 18 år och uppåt. Min driv-
kraft är att få vara en del av det 
viktiga förebyggande arbetet med 
att bryta ensamhet och psykisk 
ohälsa hos kommunens invånare. 

När började du? I december 
2018.

Vad jobbade du med innan? 
Som kurator på habiliteringen i 
Södertälje. Jag är utbildad soci-
onom och tror att det bidrar till att 
jag ser på människan utifrån ett 
helhetsperspektiv.

Vad är viktigast för dig i 
ditt uppdrag? Att direkt se 
och få feedback på att männi-
skors livskvalitet förbättras och 
att livsglädjen sprider sig inom 
kommunen. Jag brinner för att det 
ska skapas utrymme för verkliga 
möten i vardagen, där man kan 
samtala om både stort som smått. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb? Jag vet att jag gör något 
på riktigt för andra människor 
och detta skapar en känsla av inre 
tillfredställelse. Att vi också är ett 
fartfyllt och kul arbetsteam där 
kreativiteten flödar, med en trygg 
chef som backar upp oss. 

Nu finns ett nytt gäng medarbetare på plats som ansvarar 
för att ge anhöriga stöd, ordna med aktiviteter samt driva 
kommunens frivilligverksamhet.

Gnesta kommuns anhörigstöd finns 
till för att stötta, underlätta livssitu-
ationen samt skapa en ökad livs-
kvalitet för dig som är anhörig och 
stödjer en närstående. 
– Här kan du få information, delta i 
olika anhörigträffar eller andra aktivi-
teter, samt få rådgivning och stöd. Du 
kan få en medmänniska att prata med 
och få möjlighet att träffa andra som 

befinner sig i samma situation som 
dig, berättar nya anhörigkonsulenten 
Anu Näsman.

Frivilligverksamheten erbjuder 
aktiviteter där människor förenas och 
ges möjlighet till social samvaro. Fler 
frivilliga behövs alltid och frivil-
ligsamordnare Åsa Gustafsson tar 
därför gärna emot tips.

– Ser du medmänniskor i din vardag 
som behöver en frivillig vän, någon 
att prata med eller som har behov av 
att öka sin livskvalitet? Tveka inte att 
kontakta mig.
– Jag letar även efter människor som 
vill vara med och göra skillnad för 
en annan människa eller bidra med 
sina kunskaper i en studiecirkel eller 
gruppaktivitet. Känner du dig manad 
till detta, då platsar du i vår nya fram-
växande frivilliggemenskap!

På mötesplatsen Träffpunkten 
i centrala Gnesta arbetar Veronica 
Dittmer som ny aktivitetssamord-
nare. Där får människor möjlighet att 
träffa andra, umgås, äta mat och delta 
i trevliga aktiviteter för både kropp 
och själ. 
– Aktiviteternas syfte är att bibe-
hålla välbefinnande och god hälsa 
för olika målgrupper i samhället. 
Genom ett nära samarbete med 
frivilligsamordnaren arbetar vi för 
visionen ”Aldrig ensam i Gnesta”, där 
vi främjar psykisk hälsa och vill få fler 
människor att aktivera sig och delta i 
sociala sammanhang.  

Frivilligsamordnare

Namn? Anu Näsman

Vad gör du i ditt yrke? Jag 
jobbar med att stötta anhöriga 
som vårdar och stödjer sina 
närstående som är kroniskt sjuka 
eller har en psykisk eller fysisk 
funktionsnedsättning. Det sker 
både via enskilda samtalsstöd, 
hembesök enligt önskemål eller 
genom anhöriggrupper.

När började du? I februari 2019.

Vad jobbade du med innan? 
Jag kommer från hemsjukvården 
här i Gnesta kommun. Har jobbat 
som sjuksköterska i 18 år och haft 
många olika uppdrag både inom 
kommun och landsting. 

Vad är viktigast för dig i ditt 
uppdrag? Att jag får hjälpa 
människor! Att finnas där för dem 
som behöver stöd i sin vardag. För 
mig är det viktigt att synliggöra 
anhörigstödet i Gnesta kommun 
så att alla anhöriga vet om möjlig-
heten till stöd.  

Vad är det bästa med ditt 
jobb? Att utveckla och utvecklas 
och det får jag verkligen göra i 
mitt jobb! Jag får samarbeta med 
många olika verksamheter och 
träffa nya människor varje dag. 
Att få se att jag har gjort någons 
vardag lite lättare är den bästa 
belöningen för mig.

Anhörigkonsulent

Namn? Veronica Dittmer

Vad gör du i ditt yrke? Mitt 
uppdrag är att planera och initiera 
aktiviteter på mötesplatsen Träff-
punkten tillsammans med frivillig-
samordnaren och frivilliga, samt 
att samordna kring aktiviteternas 
genomförande. Jag bygger även 
upp ett kontaktnät med andra 
verksamheter och föreningar som 
kan vara aktuella för att kunna 
genomföra fler aktiviteter.
 
När började du? I januari 2019.

Vad jobbade du med innan? 
Som skolsköterska.

Vad är viktigast för dig i ditt 
uppdrag? Att uppmuntra och 
stötta de frivilliga som är aktivi-
tetsledare så de vill fortsätta sina 
uppdrag, samt att hitta nya frivil-
liga till nya aktiviteter. Jag lägger 
stor vikt vid bemötande. Det ska 
kännas trevligt och välkomnande 
att komma till Träffpunkten. Jag 
vill också arbeta för att bredda 
Träffpunktens målgrupp, vilket 
idag främst är pensionärer. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb? Att se glädjen hos de frivil-
liga som leder aktiviteter och hos 
de som deltar, samt hos de som 
bara vill komma hit och äta lunch 
och träffa andra.

Aktivitetssamordnare
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Nya samverkansmöjligheter, satsningar på öppenvård och uppsökande 
verksamhet tillsammans med en förändrad organisation – det är en del 
av det förändringsarbete som utvecklar Gnestas socialtjänst.   

I oktober 2017 tog en ny verksam-
hetschef över dåvarande Individ- och 
familjeomsorgen i Gnesta kommun 
(idag Stöd och vägledning). I nära 
samverkan med politiken och social-
förvaltningen lade nytänkande och 

framåtsträvan då grunden för ett 
omfattande förändringsarbete hos 
socialtjänsten som pågått sedan dess.

– Vi har genomgått en förvandling 
från en statisk traditionell verk-
samhet till en utvecklande dynamisk 

arbetsplats. Här får vi medarbetare 
ta plats och växa vilket skapar stimu-
lans, engagemang och ett högt servi-
cetänk, berättar Jenny Gustafsson, 
utvecklingssekreterare på Stöd och 
vägledning. 

Satsning på öppenvård
Att socialtjänsten har öppnat 
dörrarna innebär dels att man nu 
rent bokstavligen har gjort om till en 
mer öppen och välkomnande entré in 
till socialkontoret. Det innebär också 
att man i det förändringsarbete som 
pågått gjort en stor satsning på både 
uppsökande verksamhet och öppen-
vård. 

– Vi vill göra flera öppna insatser 
tillgängliga till barn, unga och vuxna 
som bor i Gnesta, där man alltså kan 
få hjälp utan att behöva ett bistånds-
beslut. Det är ett förebyggande arbete 
för att förhindra ohälsa och öka 
välmåendet i samhället, förklarar 
socialnämndens ordförande Ingrid 
Jerneborg Glimne. 

Under våren 2018 öppnade därför 
Gnestas nya Råd- och stödmottag-
ning. Dit kan alla vända sig för att 
få stöttning i frågor som rör den 
egna livssituationen, anonymt om 
man så önskar och utan att behöva 
hamna i något register. Även Gnestas 
ungdomsmottagning har utveck-
lats och personalen utbildas bland 
annat inom både HBTQ och terapi. 
Målet är att kunna nå och hjälpa Jenny Gustafsson, utvecklingssekreterare, och Christoffer Appelgren, handläggare, i 

entrén till socialtjänsten som nu gjorts om och blivit mer välkomnande. 

Socialtjänsten har 
öppnat dörrarna

”Vi vill göra flera 
öppna insatser 

tillgängliga till barn, 
unga och vuxna”
Ingrid Jerneborg 

Glimne, ordförande i 
socialnämnden

”Här får vi 
medarbetare ta 

plats och växa vilket 
skapar stimulans, 

engagemang och ett 
högt servicetänk”

Jenny Gustafsson, 
utvecklingssekreterare

fler ungdomar oavsett kön, identitet 
eller bakgrund. Nu pågår dessutom 
slutspurten för att under 2019 kunna 
starta upp den efterfrågade familje-
centralen i Gnesta.

Samverkan bygger broar
Samverkan i olika former är en viktig 
del av socialtjänstens arbete och 
något som utvecklats det senaste 
åren.  
– Det är ett sätt att bygga broar. Till-
sammans med andra verksamheter 
och professioner samordnar vi våra 

Enheten stöttar och 
hjälper barn, ungdomar, 
vuxna och familjer som 
befinner sig i utsatta 
situationer. Ansvarar för 
olika stödinsatser och 
preventiva insatser.

Enhetschef: Kalpana Westerlund

Vad jobbade du med innan 
Kalpana? Jag har en bakgrund 
som konsult inom socialtjänsten 
i andra kommuner. Jag har också 
tidigare arbetat inom kriminal-
vården.

Hur leder du din enhet? Tillits-
baserat och genom att finnas till 
för medarbetarna. Jag är mån om 
att involvera och kommunicera. 
För mig är det viktigt att mina 
medarbetare känner att vi arbetar 
och löser saker tillsammans.

Utredning och Stöd

Enheten arbetar för att 
motverka arbetslöshet 
och stöttar de som står 
utanför arbetsmarknaden. 
Ansvarar även för 
integration och stöd till 
nyanlända.

Enhetschef: Angelica Markström 
Zunko

Vad jobbade du med innan 
Angelica? Jag har jobbat i 
kommunen sedan 2017 och innan 
det kommer jag från en roll som 
teamledare på Migrationsverket i 
Flen.

Hur leder du din enhet? 
Coachande och med ödmjukhet 
inför mina medarbetares kompe-
tens. Jag behöver inte kunna allt 
för att mina fantastiska medarbe-
tare är de som kan sitt jobb bäst.

Stöd till arbete

Enheten erbjuder ämnes-
studier på grundläggande 
och gymnasienivå, 
yrkesutbildningar, Svenska 
för invandrare (SFI) och 
särskild utbildning för 
vuxna (Lärvux).

Enhetschef: Helene Pettersson

Vad jobbade du med innan 
Helene? Min enhet är nyinflyttad i 
verksamheten för Stöd och vägled-
ning men jobbet som rektor har jag 
haft i 6,5 år. Jag har varit chef i 20 
år, varav ungefär 8 år i kommunen.

Hur leder du din enhet? 
Eftersom jag leder en relativt liten 
enhet kan jag vara en tillgänglig 
och närvarande chef som fokuserar 
på att både medarbetare och elever 
mår bra och utvecklas.

Vuxenutbildningen

resurser och skapar gemensamma 
lösningar för att ge barn, unga och 
vuxna ett effektivare stöd utifrån 
en helhetssyn, berättar Kalpana 
Westerlund, enhetschef för Utred-
ning och stöd.
Socialtjänsten deltar bland annat i 
GOT – samverkan mellan Gnesta, 
Oxelösund, och Trosa kommuner. 
Man samverkar även med både 
Barnahus Nyköping, familjeråd-
givningen i Södertälje kommun 
samt Region Sörmland, Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan. 
Samarbeten med universitet och 
högskolor pågår också för att gynna 
studier och utveckling. 

Samverkan med skolan, Polisen 
och fritidsverksamheter pågår också 
för att barn och unga dels ska ha 
en ökad skolnärvaro med ett bättre 
stöd, samt för att skapa ett tryggare 
Gnesta med mer delaktighet från 
ungdomarna. Det är också genom 

detta samarbete som en ny form av 
uppsökande verksamhet, fältarbetet 
”Soc på stan”, drog igång under förra 
året. Där lämnar socialtjänsten 
kontoret för att istället röra sig ute 
i samhället där de får möjlighet att 
möta både ungdomar och vuxna på 
ett helt annat sätt. 
– Fältarbete är ett jättebra sätt 
för att tidigt försöka fånga upp 
ungdomar som kan behöva ett extra 
stöd. Vi ser gärna ett utvecklat 
samarbete även med andra aktörer 
för att få fler aktiva vuxna på stan, 
förklarar Ingrid Jerneborg Glimne.

Fortsättning på nästa sida!
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Han beskriver sig själv som en lugn, strategisk ledare med lång 
erfarenhet. Stefan Gjuse, ny verksamhetschef för Stöd och 
vägledning, leder med tillit och skapar inte problem som inte finns. 

Efter det senaste årets kraftiga 
utveckling är det nu dags för medar-
betarna på Stöd och vägledning att 
landa i nya arbetssätt och förändrad 
organisation. För Stefan Gjuse 
och hans medarbetare handlar det 
inledningsvis om att samla upp var 
verksamheten står och ta sig tid att 
reflektera innan de tar nästa steg. 
– Nu gäller det att fokusera på stabi-
litet, professionalitet och hitta lugn 
och trygghet i det vi gör, säger han.

Tanken var egentligen att gå till-
baka till att arbeta inom staten, efter 
flera år som chef inom Nyköpings 
kommun. Istället föll valet på Gnesta, 
en betydligt mindre kommun. 
– Jag lockades av den lilla kommu-
nens möjligheter och fördelar med 
kortare vägar för beslut och kommu-
nikation, förklarar Stefan.  
– För en mindre kommun som 
Gnesta är det också så väldigt viktigt 
med samverkan, bland annat med 
andra kommuner, för att hitta 
gemensamma lösningar på framti-
dens utmaningar. Där tror jag att jag 
kan bidra med ett brett nätverk tack 
vare min långa erfarenhet, fortsätter 
han.

När han pratar om sitt ledarskap 
är det framför allt två saker som 
Stefan återkommer till – tillit och 
mod. 
– Tillit är att jag litar på att alla är 
på sitt jobb för att de vill det och att 
mina medarbetare får utrymme att 
utvecklas. Det handlar också om att 
vi måste lita på varandra och på vår 
egen förmåga.

 Det andra begreppet i det han kallar 
något av en ledarskapsfilosofi är mod, 
att våga.  
– I offentlig förvaltning där allt är 
viktigast gäller det att våga priori-
tera och våga välja bort. Det är en 
komplex verksamhet vi arbetar i och 
vi måste våga fatta beslut, även de 
som är svåra.  

Nya verksamhetschefen: 
– Vi måste våga fatta svåra beslut

Stefan Gjuse, ny verksamhetschef hos Stöd och vägledning.

Organisationen har föränd-
rats med nya enheter
Socialtjänsten har även förändrat 
sin organisation. Nu är verksam-
heten uppdelad i tre enheter där nya 
enhetschefer har tillsatts samtidigt 
som flera nya medarbetare också 
har rekryterats. Nu finns inte längre 

några konsulter kvar på plats. Det 
medför att man nu får mer stabilitet 
och kontinuitet i arbetet, samt lättare 
kan arbeta framåt i en samman-
svetsad personalgrupp.

Verksamhetschefen Mats Engström 
har nu lämnat Gnesta kommun och 

gått vidare till andra uppdrag.
– Jag är väldigt nöjd med den utveck-
ling som skett hos socialtjänsten 
under min tid i Gnesta. Nu lämnar 
jag med stolthet över stafettpinnen 
till nya verksamhetschefen Stefan 
Gjuse som redan är på plats, säger 
Mats.  

Fortsättning från föregående sida


