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Som rubriken avslöjar så förväntar jag 
mig ett lite tuffare år för förvaltningen 
där vi måste arbeta hårt för att hålla 
budget. Samtidigt behöver vi våga satsa 
– inte minst på förebyggande arbete för 
att klara framtidens utmaningar.

En sådan satsning är frivilligverksamheten. 
Få saker gör mig så varm i hjärtat som våra 
medmänniskor i den. Insatsen de gör, inte bara 
för enskilda individer utan för hela kommunen, 
är fantastisk. Därför känns det så bra att vi kan 
ge tillbaka i form av utbildning. För även om den 
kommunala kassan inte svämmar över när det 
kommer till pengar, så finns här kompetens och 
kunskap i mängder. Och den vill vi dela med oss 
av!

Något som också gläder mig är resultaten från 
brukarundersökning på boendestöd som nyligen 
genomfördes. Både för att brukarna verkligen får 
vara delaktiga i utvecklingen av arbetet framåt och 
också för det goda betyg personalen får.

Även om vi väntar oss tuffa tider ekonomiskt 
så kan vi i socialnämndens årsredovisning lätt se 
att det händer en himla massa bra saker. Och så vill 
vi fortsätta. Vi får helt enkelt spendera smart och 
satsa på sådant som ger mycket tillbaka i det långa 
loppet.

Sist men inte minst: jobba hos oss i sommar! 
Vi söker engagerade sommarvikarier  till olika 
verksamheter i förvaltningen. Om du vill ha ett 
arbete där du verkligen gör skillnad i människors 
vardag är du varmt välkommen med din ansökan. 
Du hittar mer informationom tjänsterna på 
gnesta.se/ledigajobb.

Vi sparar och 
satsar

I nyhetsbrevet Socialnytt hittar du viktig  information, 
intervjuer och reportage från Socialförvaltningens verk-
samheter, aktiviteter och uppdrag. Socialnytt hittar du 
bland annat på Servicecenter, väntrummen på Vårdcen-
tralen och Elektron, på äldreboendena samt på Träff-
punkten och på Café Flamman. Du kan också läsa nyhets-
brevet digitalt på www.gnesta.se/stodomsorg under 
Aktuellt om Stöd och Omsorg. 

Socialnytt produceras av Malin Rosell,  kommunikatör på 
Socialförvaltningen, i samarbete med förvaltningschef Ann 
Malmström. Har du funderingar kring innehållet, önskas 
en prenumeration på nyhetsbrevet vänligen kontakta 
Malin, 0158-275 147,  
malin.rosell@gnesta.se

  Birgit och Sanna ses varje vecka
Genom frivilligverksamheten får Birgit besök av Sanna 
varje vecka.

 Politiker på sittgympa
Sittgympan på Träff-
punkten gästades av 
politiker.

  Bli språkvän
Bidra till att en annan 
människa lättare kommer 
in i samhället.

Om Socialnytt

Stöd & Omsorg | Nr 1 2020 

Socialförvaltningen
Tel: 0158 - 275 000 (Servicecenter)
Besöksdress: Åsgatan 13, Gnesta
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4

Trevlig läsning!

Ann Malmström
Förvaltningschef
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Anki jobbar med hjärtat

Anki Löfgren har arbetat i olika delar 
inom socialförvaltningen sedan 1989. 
Inom daglig verksamhet har hon 
arbetat sedan 2005.
- Jag stormtrivs, det är lika kul nu 
som då. Våra brukare är de mest 
fantastiska som finns, konstaterar 
hon. 

Rotation i verksamheten
Till vardags arbetar Anki på daglig 
verksamhet. Vanligtvis på Åsbacka, 
men vid tidpunkten för intervjun har 
hon sin arbetsplats på dagverksam-
heten Flamman, eftersom hon och 
hennes kollegor roterar i verksamhe-
terna.
- Här på Flamman arbetar jag mycket 
med motivation till delaktighet. Vi 
har bland annat bakning till Power-
huset och Flammans bokcafé. På 
Åsbacka arbetar jag bland annat med 
hantverksgruppen och i stora arbets-
rummet där vi har olika arbetssta-
tioner, berättar hon. 

Avbrott i vardagen
Anki är legitimerad HLR-utbildare 
och håller utbildningar för medar-
betare i hela förvaltningen. Vårens 
utbildningstillfällen är redan full-
bokade och det finns dessutom en 
kölista.
- Det är jätteroligt. Dels att få träffa 
alla medarbetare från olika verksam-
heter, dels att få ett avbrott i arbets-
vardagen.  Jag är alltid nervös inför 
en utbildning men de jag hittills haft 
har varit uppskattade. Deltagarna 

säger ofta att de är glada att få den 
här möjligheten. För det är så viktig 
kunskap att ha. 

Trygg med sin kunskap
Hon vet själv hur viktigt det är att ha 
aktuell kunskap att luta sig emot om 
en akut situation uppstår.
- Jag har fått använda min HLR-kun-
skap vid ett tillfälle i verkligheten. 
Det är ju dumt att säga att det var 
spännande, men det är intressant 
att se hur man reagerar när det är på 
riktigt. Det är ju en sak att göra det 
på en docka, en annan när det är i 
en riktig situation med en människa. 
Men jag var faktiskt otroligt lugn och 
trygg med min kunskap och fokuse-
rade bara på det jag skulle göra.

Ett härligt, starkt engagemang och med en förmåga att se helheten 
för såväl individ som verksamhet - möt Anki Löfgren som är 
Socialförvaltningens goda exempel.

Socialförvaltningens goda exempel

Starkt engagemang
Anki nominerades till utmärkelsen 
Socialförvaltningens goda exempel 
av enhetschef Pernilla Karlsson.  
Pernilla säger att ”Anki har ett 
jättehärligt starkt engagemang och 
möter personers olika behov. Hennes 
inställning är att vilja lösa problem 
och hon har ett helhetstänk för såväl 
individ som verksamhet.”
- Jag blev paff. Jätteglad förstås men 
också snopen. Lilla jag, liksom. Men 
det är verkligen jätteroligt att bli 
uppmärksammad, att få veta att det 
jag gör är bra, säger Anki. 
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Birgit och Sanna träffas en gång i veckan genom 
kommunens frivilligverksamhet. Tillsammans med 
Sanna kan Birgit minnas sin ungdoms äventyr - och 
våga planera för morgondagens.

- Med Sanna kan 
jag prata om allt
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Länge funderade frivilligsamord-
nare Åsa Gustafsson på vem hon 
skulle sammanföra Sanna med. 
Sanna hade kontaktat Åsa för att få 
göra en frivilliginsats. Sanna själv 
visste att hon ville träffa en äldre dam 
eftersom hon kände att hon saknade 
kontakt med den generationen. Åsa, 
som träffar alla som vill ha eller 
som vill göra en insats, gick igenom 
personerna på sin lista utan att känna 
att någon av dem kändes perfekt för 
Sanna. Personligheter ska matchas, 
kanske gemensamma intressen 
likaså.

- Ja, du var lite stressad över att 
inte ha hittat någon du tyckte passade 
mig. Men så ringde du en dag och sa 
”jag tror att jag har hittat en dam till 
dig”, berättar Sanna med ett leende.

Håller minnen vid liv
Damen som Åsa sammanförde Sanna 
med är Birgit. Det går inte att undgå 
glädjen i Birgits ögon när hon ser på 
Sanna. Hon lägger ofta sin hand på 
Sannas och säger ” det här har jag 
redan berättat för dig”, när hon drar 
en av sina många berättelser från ett 
långt, händelserikt liv. Birgit gillar att 

berätta om sitt liv och för henne blir 
det ett sätt att hålla minnena vid liv, 
förklarar hon.

Birgit berättar målande och 
levande om äventyr i andra länder, 
om föreställningar hon gjort, roller 
hon spelat under sin långa karriär 
vid teatern. Hon berättar också om 
sorgen i att behöva lämna sitt älskade 
hus i Stjärnhov - ”men jag förstår att 
det inte funkar, så stort och med alla 
trappor”, lägger hon till förnuftigt - 
och om ensamheten som ibland är 
överväldigande.

- Jag har aldrig haft problem med 
ensamhet. När jag har valt den själv. 
Jag funderar ibland på varför ensam-
heten kan kännas så enorm vissa 
stunder, säger Birgit. 

Kontakt med andra
Att motverka ensamhet och bryta 
isolering är just det som frivillig-
verksamheten finns till för. Sanna 
och Birgit träffas en gång i veckan. 
Under ett par timmar umgås de och 
pratar om det som varit och det som 
är. Om handarbetet på Birgits väggar. 
Om Sannas barn. Om ursprunget 

”Jag har aldrig haft 
problem med ensamhet. 

När jag har valt den 
själv.”

till efternamnet, som de faktiskt 
delar. Någon gång har det blivit en 
promenad.

- Jag ser Sanna som min väninna. 
Jag kan prata med henne när jag 
känner mig ledsen. Jag kan prata om 
allt med Sanna, ler Birgit.

Under vårt samtal ringer det 
plötsligt på Birgits telefon. Birgit 
svarar och försäkrar att hon ringer 
tillbaka senare. En av damerna som 
bor i huset, förklarar hon när hon 
lagt på. Där Birgit bor finns det 
fler damer som bor ensamma. Med 
uppmuntran från bland andra Sanna 
har Birgit börjat få kontakt med flera 
av dem och hon har planer på att så 
småningom ta sig till mötesplatsen 
Träffpunkten. I den takt som känns 
trygg blir förhoppningsvis den stora 
känslan av ensamhet lite mer  
sällsynt. 

Maria Bauer föreläste på Powerhuset

Powerhusets torsdagsträff 
den 13 februari handlade 
om konflikthantering i nära 
relationer.
 
Maria Bauer, en av Sveriges främsta 
föreläsare inom konflikthantering 
gästade Powerhuset den 13 februari. 
Inför ett fullsatt hus berättade hon på 
ett lättillgängligt sätt om konflikthan-
tering, hot och våld.
Torsdagsträffarna på Powerhuset är 
öppna för alla. Inbjudna föreläsare 

berättar om vitt skilda ämnen. Under 
våren kommer du bland annat kunna 
träffa kommunens advokatservice, 
värdera mässing och silver samt 
lyssna på socialnämndens ordförande 
som tillsammans med kollegor från 
kommunen besökte ett flyktingläger i 
Jordanien. 
Du hittar hela vårens program på 
www.gnesta.se/powerhuset eller på 
sidan 10 i det här numret av Social-
nytt. 
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Politiker på besök i 
verksamheterna
Anna Ekström (M) 
är kommunalråd i 
Gnesta tillsammans 
med Johan Rocklind 
(S). Som en del av sin 
introduktion har Anna 
besökt kommunens 
verksamheter. Besöken 
har imponerat på 
kommunalrådet och har 
förhoppningsvis gett 
både ökad kunskap och 
en dos träningsvärk.

Roger Eriksson, Åsa Gustafsson, Britt Meik, Sanna Nordin, Gunilla Stegborg och Anna Ekström utanför Powerhuset i Gnesta.

- Nu öser vi på, säger aktivitetssam-
ordnare Veronica Dittmer och drar 
upp volymen på musiken. Det är 
fullsatt på Träffpunktens populära 
sittgympa som leds av Eva Dahlqvist 
från frivilligverksamheten. 
-Ja, vi brukar väl vara runt 25 
personer varje gång, berättar Eva 
samtidigt som hon hjälper deltagarna 
till sina platser.

Just den här dagen har sittgympan 
två nya deltagare. Anna Ekström (M), 
kommunalråd, och Socialnämndens 
ordförande Ingrid Jerneborg-Glimne 
(M) hoppas att dagens besök på Träff-
punkten ska ge både träningsvärk och 
möjlighet att träffa människor och få 
en inblick i kommunens arbete.

- Det är så roligt att verkligen få 
komma ut i våra verksamheter och 
se allt som pågår, förklarar Anna 
Ekström. 

Introduktion i 
verksamheterna
Anna Ekström är ny kommunalråds-
kollega till Johan Rocklind, efter 
Ann-Sofie Lifvenhage. Som en del 
av sin introduktion besöker Anna 
kommunens olika verksamheter och 
enheter, för att få större kunskap och 
förståelse för det arbete som görs.
Socialförvaltningen har många 
verksamhetsområden och Anna 
Ekström får besöka några av dem 
under dessa introduktionsveckor. 
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Aktivitetssamordnare Veronica Dittmer med gympaledare Eva Dahlqvist. Anna Ekström och Ingrid Jerneborg-Glimne 

Förutom nämnda träningspass på 
Träffpunkten, så får hon vara med 
hemtjänsten under en arbetsdag, 
besöka Ekhagens äldreboende och 
lära sig mer om arbetet på Stöd och 
vägledning, där bland annat social-
tjänsten ingår. 

Frivillighet viktigt
En av dagarna besöker hon Power-
huset. Här får hon träffa frivilligsam-
ordnare Åsa Gustafsson och delta-
gare i frivilligverksamheten, alltså 
personer som gör ideella insatser 
för andra människor i kommunen: 
Gunilla Stegborg engagerar sig i en 
man från socialpsykiatrin, Britt Meik 
tar hand om husdjur när deras ägare 
är på sjukhus, Sanna Nordin besöker 
en ensam, äldre dam och Roger 
Eriksson är språkvän till människor 
som behöver öva på att prata svenska 
och vill komma in i det svenska 
samhället.
- Det var riktigt roligt att få träffa 
några av våra frivilliga personligen, 
och sen också se den betydelse de 
har i praktiken för bland annat våra 
äldre, säger Anna Ekström om mötet 
på Powerhuset.
Samtalet med representanterna från 

”Det var riktigt roligt att 
få träffa några av våra 
frivilliga personligen .”

Anna Ekström 
Kommunalråd

frivilligverksamheten bjuder på både 
många skratt och en stor dos allvar, 
där vikten av öppenhet, medmänsk-
lighet och det ideella engagemanget 
blir en gemensam slutsats.
- Jag tror att det är jätteviktigt att det 
är just ideellt och bygger på frivil-
lighet, säger Sanna Nordin och får 
medhåll från samtliga.

Imponeras av engagemanget
Om Sittgympan på Träffpunkten gav 
träningsvärk eller inte får vara osagt. 
Besöken i förvaltningens olika verk-
samheter har i alla fall gjort intryck 
på kommunalrådet:
- Jag är imponerad av den verk-
samhet som bedrivs, precis som jag 

Fakta/Kommunalråd
Kommunalråd är politiker som jobbar hel- 
eller deltid med sina uppdrag i kommunen. 
Det skiljer dem från de flesta andra förtroen-
devalda i kommunen, som för det mesta är 
fritidspolitiker.

vet att mina politikerkollegor Johan, 
Ingrid och Harke är.  Jag är glad 
över att se den kunskap, stolthet 
och engagemang som medarbetarna 
förmedlar. Alltifrån hemtjänsten 
till kvalitetsutvecklingsteam med 
support från exempelvis IT, handläg-
gare, samordnare och frivilliga, säger 
hon.
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Kompetensutveckling 
för frivilliga
För att på bästa sätt kunna möta och förstå 
människor som har demenssjukdom behövs 
mer information och kunskap. Därför bjöds 
frivilligverksamhetens deltagare in till uppskattad 
kompetensutveckling i ämnet.

Frivilligverksamheten är en plats för 
ideellt arbete. Här samlas personer 
som oavlönat bidrar till ett fris-
kare, öppnare samhälle genom att 
göra insatser för andra människor. 
Som frivillig träffar man människor 
med olika bakgrund och behov. 
Ökad kunskap och förståelse för 
till exempel sjukdomar och andra 
svårigheter är därför ett viktigt inslag 
i frivilligverksamheten.

- För oss är det ett sätt att ge till-
baka till alla fantastiska människor 
som gör frivilliginsatser. De uttrycker 

ett behov av mer kunskap inom vissa 
områden, för att kunna förstå och 
bemöta personerna de träffar i sina 
uppdrag, berättar Åsa Gustafsson, 
frivilligsamordnare i Gnesta 
kommun.

Ökad kunskap om demens
Demenssjukdom är ett sådant 
område, där efterfrågan på mer 
kunskap har resulterat i en basut-
bildning i demens för frivilligverk-
samheten. Depression, ensamhet och 
isolering är relativt vanligt i demens-

sjukdom. Och att motverka ensamhet 
är ju kärnan i frivilligverksamheten.

Viktoria Axzell, kommunens 
demenssamordnare och tillika 
Silviasyster, är den som håller i 
utbildningen:

- Demenssjukdom leder många 
gånger till att människor tappar 
initiativförmågan. Det är så viktigt 
att den som är demenssjuk får hålla 
kontakten med medmänniskor, och 
där kommer ni in, förklarar hon för 
deltagarna på dagens utbildning.

Se och förstå symtom
Frivilliginsatserna ska på inget sätt 
ersätta annan vård och omsorg, utan 
syftar till att hjälpa människor att 
bryta ensamhet och isolering som 
ofta följer med andra svårigheter. 
Däremot kan de som träffar exem-
pelvis äldre personer i sina uppdrag 
lära sig att se och förstå symtom på 
demenssjukdom

- Det är så viktigt att vi kan sprida 
information och öka kunskapen 
kring demenssjukdom, säger Viktoria 
Axzell. Tillsammans kan vi hjälpas 
åt så att människor med demens-
sjukdom kan ha det så bra som 
möjligt. Och där är frivilliginsatserna 
jätteviktiga, förklarar hon.  

Vill du också bli en del av frivillig-
verksamheten?

Då är du varmt välkommen att ta 
kontakt med frivilligsamordnare Åsa 
Gustafsson.
E-post: asa.gustafsson@gnesta.se
Telefon: 0158 - 275 932 

Demenssamordnare Viktoria Axzell håller utbildning för frivilligverksamheten
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Viktigt jobb väntar - 
vi söker sommarvikarier
Till sommaren 2020 söker vi engagerade, ansvarsfulla vikarier till 
Socialförvaltningen. Om du vill ha ett meningsfullt arbete där din insats 
gör skillnad i människors vardag är du varmt välkommen att ansöka.
Fullständig beskrivning hittar du på gnesta.se/ledigajobb

Gnesta stödboende

På Gnesta Stödboende bor 
ensamkommande unga som är 
mellan 16 och 21 år.

Arbetsbeskrivning
Arbetet handlar om att stötta 
ungdomarna i deras vardag, till 
exempel genom tillsynsbesök, 
enskilda samtal och läxhjälp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare 
erfarenhet av att arbeta med 
ungdomar. Du har minst 
gymnasieutbildning och har 
gärna fyllt 25 år.

Funktionsnedsättning
 
Funktionsnedsättnings- 
området består av boenden, 
daglig verksamhet, boendestöd 
och personlig assistans för 
personer med psykiska, fysiska 
och begåvningsmässiga funk-
tionsnedsättningar.

Arbetsbeskrivning
Arbetet handlar om att peda-
gogiskt och praktiskt stötta 
våra brukare utifrån deras 
behov. Beroende på vilken 
verksamhet det är kan det till 
exempel handla om att ge stöd 
i vardagliga sysslor i hemmet, 
personlig omvårdnad eller vid 
gemensamma och enskilda 
aktiviteter. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad 
socialpedagog, behandlingsas-
sistent, omsorgsassistent eller 
liknande eller har arbetslivs-
erfarenhet av målgrupperna. 
Meriterande är kunskap om 
tydliggörande pedagogik, 
autism och utvecklingsstör-
ning.

Äldreomsorgen
 
Äldreomsorgen i Gnesta 
kommun består av Ekhagen 
(Björnlunda) och Strandhagen 
(Gnesta) som är två särskilda 
boenden för äldre, Kortvården 
som är ett kortvårds- och 
växelvårdsboende samt Gnesta 
hemtjänst och Björnlunda 
hemtjänst. 

Arbetsbeskrivning
Daglig vård och omsorg av 
de äldre, till exempel av- och 
påklädning, personlig hygien, 
medicinering, måltider och 
social samvaro. I arbetet har 
du också kontakt med anhöriga 
och sjukvårdspersonal samt 
utför social dokumentation.

Kvalifikationer
Vi värdesätter lämplig omvård-
nadsutbildning - gärna under-
sköterska - men viktigast är att 
du har en fantastisk förmåga 
att ge människor stöd och 
hjälp och att du är genuint 
omtänksam, engagerad och 
ansvarstagande i ditt arbete.

Läs mer om tjänsterna på 
gnesta.se/lediga jobb

Vi vill ha din 
ansökan senast 
den 31 mars 2020.
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På torsdagar klockan 13 kan 
du bege dig till Powerhuset 
för att vara med på de 
populära torsdagsträffarna. 
Här är vårens program. Med 
reservation för ändringar.

12 mars 
Bostadstillägg 
Eric Ericsson, PPM

19 mars
Ebba von Eckerman 
Britt-Marie Andersson

26 mars 
Flyktingläger i Jordanien 
Ingrid Jerneborg-Glimne, Helene 
Pettersson och Angelica Markström 
Zunko.

2 april
God man-föreningen 
Ingrid Gullerström

16 april
Kommunens advokatservice
Elsa Fagerholm

23 april 
Värdera mässing/silver 
Jan Ancker och Karin Forsgard

7 maj
Framtidsfullmakt
Elinor Yanki

14 maj
Osteoporosföreningen, 
benskörhet
SKPF

28 maj
Konsumentrådgivning
Gnesta kommun

Du behöver inte vara medlem i PRO 
eller SPF för att delta. Fri entré och 
fika till självkostnadspris.

Våren på 
Powerhuset

Som språkvän engagerar du dig 
frivilligt för att göra det lite lättare 
för personer som nyligen kommit 
till Sverige att etablera sig i sitt nya 
hemland. 
Vad ni gör när ni träffas kommer ni 
överens om tillsammans. Ni kanske 
tar en promenad, går till ett café 
och fikar eller bara sitter ner och 
samtalar. Poängen är att din vän 
får öva på att prata svenska och lär 
känna det svenska samhället, samti-
digt som du lär känna nya kulturer. 
Det är helt enkelt ett sätt brygga 
broar mellan människor och kulturer. 
Och det som börjar som ett språkvän-
suppdrag kanske blir en vänskap för 
livet. 
     
Vem kan bli språkvän?
• Du som är etablerad i samhället 

och kan språket, infödd svensk 
eller med invandrarbakgrund, 
och vill göra en ideell insats på 
fritiden kan bli språkvän.

• Du kan vara en enskild person 
eller en familj.

• Om du vill bli språkvän så 
anmäler du ditt intresse till 
kommunens frivilligsamordnare, 
Åsa Gustafsson: asa.gustafsson@
gnesta.se eller 0158-275 632

Är du en nyfiken person som vill lära känna nya människor 
och kulturer? Då kan uppdraget som språkvän passa dig. Du 
anmäler ditt intresse till kommunens frivilligsamordnare.

Vill du lära känna 
nya människor?

”Målet med språkvän är 
att underlätta en social 

integration för nyalända 
och skapa genuina möten 
möten mellan människor. 
Det är ett sätt att bygga 

broar mellan människor, 
förebygga fördomar och 

bidra till ett samhälle 
där alla kan känna sig 

inkluderade.”

Från sidan språkvän.se



11 | Socialnytt | Information från Socialförvaltningen i Gnesta kommun | Nr 1 2020

Testa något nytt i vår
Här finner du ett urval av de aktiviteter som ordnas 
runt om i kommunen. För mer information och fler 
aktiviteter, besök gnesta.se/evenemang

Spela i sällskap
 
Måndagar 14.00 - 16.45 
Vi spelar olika spel och förbättrar samtidigt vår tanke-
förmåga, minne och förmåga till problemlösning.
Träffpunkten, Torggatan 16 B, Gnesta
Ledare: Dan Glimne

Handträning i form av 
bakning
 
Tisdagar jämna veckor, 9.30 - 12.00 
Bakning är ett sätt att koppla av, en sysselsättning som 
inte kräver så mycket fysisk kraft men som ändå tränar 
dina muskler och leder i händer och armar. Genom 
bakning kan du bibehålla din styrka, dessutom är det 
en trivsam
Ekhagen, Hagvägen 1, Björnlunda
Ledare: Pia Bergenhall

Handarbete
 
Onsdagar 14.00 - 16.00
Handarbete är inte bara mysigt, det är dessutom 
bra för hälsan! När du arbetar med händerna frigörs 
endorfiner, ett må-bra hormon som får dig att varva 
ned och sänka både blodtryck och puls. Ta med dig ditt 
eget material så handarbetar vi tillsammans.
Träffpunkten, Torggatan 16 B, Gnesta
Ledare: Margareta Holm och Antoinette Sjöberg

Spela Priffe
 
Torsdagar 13.30 - 17.00
Priffe är ett gammalt spel som spelades av våra far- och 
morföräldrar innan Bridge kom. Vi spelar mest för att 
har roligt men vi välkomnar alla, även vinnarskallar. 
Inga förkunskaper krävs.
Smedjevägen, Björnlunda
Ledare: Gunilla och James Tersmeden

Frukostklubben
 
Torsdagar 9.00-10.00
Vill du äta frukost tillsammans och ha en trevlig prat-
stund på morgonkvisten? Faktum är att man kan bli 
lyckligare och känna ett ökat välbefinnande av att äta 
tillsammans
Träffpunkten, Torggatan 16 B, Gnesta
Värdinna: Margareta Holm

Sittgymnastik på Ekhagen
 
Fredagar 10.00 - 11.00
Det finns ett samband mellan motion och ökad livs-
längd respektive förhöjd livskvalitet. När du utövar 
fysisk aktivitet minskar du risken för att få sjukdomar 
som är vanliga i högre åldrar
Ekhagen, Hagvägen 1, Björnlunda
Ledare: Pia Bergenhall

Din aktivitet?

Alla våra aktivitetsledare är är en del 

av Gnesta kommuns frivilligverk-

samhet. Vill du också leda en aktivitet 

eller dela ditt intresse med andra? 

 

Hör av dig till 

aktivitetssamordnare  

veronica.dittmer@gnesta.se

eller frivilligsamordnare

asa.gustafsson@gnesta.se



12 | Socialnytt | Information från Socialförvaltningen i Gnesta kommun | Nr 1 2020

Från stöd till sysselsättning

Valfrihet inom 
hemtjänsten
Den som behöver stöd och 
hjälp för att klara vardagen i sitt 
hem kan ansöka om hemtjänst hos 
kommunen. I Gnesta kommun kan 
den som har fått sin ansökan om 
hemtjänst beviljad därefter välja 
vilken verksamhet som ska utföra 
hemtjänsten.
Lagen om valfrihetssystem ger 
kommuner möjlighet att öppna för 

Ungefär ett år har gått sedan vuxen-
utbildning, integration och arbets-
marknad blev en del av Socialför-
valtningen. Förändringen gjordes 
eftersom det fanns ett behov av 
att samordna kommunens arbete 
och insatser kring dessa frågor. 
Ett resultat av den förändringen är 
Mötesplatsen Gnesta. Här kan du 
få stöd och hjälp med att skriva CV, 
söka jobb/studier och andra ärenden 
som rör arbetsmarknad och syssel-
sättning. 

- Mötesplatsen är ett lyckat samar-
bete mellan våra verksamheter och 
den har verkligen blivit en ”mötes-
plats” för människor i behov av 
stöd och vägledning, säger Helene 
Pettersson, rektor för vuxenutbild-
ningen, och Angelica Markström 
Zunko, enhetschef för Stöd till arbete. 

Varje torsdag slår Mötesplatsen 
Gnesta upp dörrarna för de kommun-
invånare som av olika anledningar 
står utanför arbetsmarknaden. Här 

välkomnas de av ett allsidigt team 
med gemensamt mål att få människor 
till egen försörjning och självstän-
dighet. Arbetsvägledare, språkpe-
dagog, arbetsmarknadssamordnare, 
studie- och yrkesvägledare samt 
integrationssamordnare möter, moti-
verar och följer upp de insatser som 
erbjuds kommunens medborgare. 
Precis den typen av samarbete 
som var tanken när organisationen 
förändrades. 

Människor står av olika 
anledningar utanför 
arbetsmarknaden. På 
Mötesplaten Gnesta får de 
hjälp, stöd och motivation 
för att på sikt komma ut i en 
varaktig sysselsättning.

Mötesplatsen Gnesta
Adress 
Åsgatan 13, hus 6

Öppettider 
Torsdagar 9.00-12.30

Läs mer på gnesta.se

privata utförare inom den kommu-
nala omsorgen. I Gnesta kommun går 
det att välja mellan den kommunala 
hemtjänsten och ett privat företag 
som heter Lindalens Omsorg AB. 
När ett företag vill erbjuda hemtjänst 
måste de först ansöka och bli 
godkända hos kommunen. För att du 
ska känna dig trygg vilken omsorg du 
än väljer, ansvarar också kommunen 
för att utvärdera och följa upp alla 
verksamheter som är godkända 
hemtjänstutförare. 


