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Lotta vill att vi ska lära
oss mer om våld
Samordnaren för våld i nära relationer
berättar om sitt jobb, sid 6.

Information från Socialförvaltningen
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•
•
•
•

Förvaltningens goda exempel, sid 3
Powerhuset firade sitt första år, sid 4
Kick off för frivilligverksamhet, sid 7
Team som utvecklar kvaliteten, sid 8
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Härligt att
hösten är här!
Tänk att vi redan är inne i oktober - vart tar tiden
vägen? Vi har haft en bra sommar där det mesta
i förvaltningen flöt på utan större svårigheter,
tack vare våra medarbetare och vikarier. Nu
ser jag fram emot en höst med intressanta
evenemang, nya satsningar och att få sätta
planen för nästa år.

I början av september ordnade vi en kick off för
frivilligverksamheten – så nu är vi igång på allvar!
Det strömmar in frivilliga. Och minst lika många
människor som behöver stöd och gemenskap. Vi
behöver alltså bli ännu fler som kan ge av vår tid.
Det är en chans att berika både ditt eget liv och
andras, ta den! Frivilligverksamheten är ju en del
av satsningen Aldrig ensam i Gnesta och jag kan
inte nog poängtera hur glad och tacksam jag är
över det här uppdraget och att våra politiker tänker
förebyggande. Tillsammans minskar vi ensamheten och ökar hälsan i vårt samhälle.
Apropå frivilligverksamheten så kan du
snart följa den på Facebook. Redan nu finns vårt
fantastiska anhörigstöd där. Vi lägger ut aktuella
händelser, evenemang och aktiviteter. Det händer
saker hela tiden så missa inte!
Vi blickar framåt och där är arbetet med Framtidsplanen i full gång, likaså budgetarbetet.
Vi filar samtidigt på de sista detaljerna i delårsrapporten. För mig är det riktigt rolig läsning och jag
blir så stolt över allt vi på förvaltningen gjort och
gör.
Trevlig läsning!
Ann Malmström
Förvaltningschef
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Hyllad satsning firade 1 år med öppet hus
Powerhuset och satsningen Aldrig ensam i Gnesta firade
ett år med en välbesökt tillställning.

7
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Hur vet man vad
en sund relation är?
Lotta Brattberg lär oss mer
om våld i nära relationer.

Gunilla gillar
gemenskapen
Gunilla Stegborg är en del
av frivilligverksamheten.

Om Socialnytt
I nyhetsbrevet Socialnytt hittar du viktig information,
intervjuer och reportage från Socialförvaltningens verksamheter, aktiviteter och uppdrag. Socialnytt hittar du
bland annat på Servicecenter, väntrummen på Vårdcentralen och Elektron, på äldreboendena samt på Träffpunkten och på Café Flamman. Du kan också läsa nyhetsbrevet 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
eller önskas en prenumeration på nyhetsbrevet vänligen
kontakta Malin, 0158-275 147
malin.rosell@gnesta.se
Socialförvaltningen
Tel: 0158 - 275 000 (via Servicecenter)
Besöksdress: Åsgatan 13 (Åsbacka) i Gnesta
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Socialförvaltningens goda exempel

Trygg i sin roll för
trygga patienter
Osäkerhet höll på att stå i vägen för Birgitta Larsson när hon fick frågan
om att anta nya utmaningar i sitt arbete som sjuksköterska. I dag
arbetar hon för att vi ska ha en patientsäker vård och omsorg i Gnesta
kommun.
För fyra år sedan fick Birgitta Larsson
frågan om hon ville axla rollen som
MAS, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, i kommunen. En roll som hon
inte alls var säker på att hon skulle
behärska.
- Min första känsla var: nej, det vill
jag inte. Det var förstås osäkerhet.
Kommer jag klar det här?, berättar
Birgitta.
Ett nej blev till ”okej, jag kan testa”.
Och nu fyra år senare är hon inte bara
trygg i rollen och glad över att hon
vågade, hon har också fått utmärkelsen Socialförvaltningens goda
exempel.
- Jag blev verkligen helt överrumplad när jag blev inkallad på möte till
ledningsgruppen och fick en blomma
och höra att jag blivit utsedd till gott
exempel. Vilken ära, jätteroligt!
säger hon.
Patientsäkerheten viktigast
Alla kommuner måste enligt lag ha en
MAS. En MAS har i uppdrag att se till
att den kommunala hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som
finns, så att patienterna får en trygg
och säker vård. Stor del av Birgittas
arbetstid går därför till att upprätta
rutiner som vi ska arbeta efter och
följa upp hur rutinerna följs. Om
rutinerna inte följs behöver Birgitta
utreda och anmäla till IVO (Inspektionen för Vård och omsorg).
- Det är nog den svåraste biten med
mitt jobb. Att behöva ta de obekväma
samtalen med enskilda personer när

Birgitta Larsson, MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska

vi brister i våra rutiner. Men det är ju
allvarligt, patientsäkerheten är viktigast så det är ju något jag måste göra,
säger Birgitta.
En stor anledning till att förvaltningen har valt Birgitta som ett gott
exempel är hennes hårda arbete med
just alla rutiner och riktlinjer. Ett
väldigt stort uppdrag som har tagit
många timmar i anspråk.
Förvaltningschef Ann Malmström
är tacksam över Birgittas insats, och
säger i sin motivering att ”Birgitta
har gjort ett fantastiskt arbete för
att utveckla MAS-rollen och hon
har tittat på patientsäkerheten och
kvalitetssäkrat den genom rutiner,

”Min första känsla
var: nej det vill jag
inte”
riktlinjer och en plan för internkontroll”.
För Birgitta är en av de bästa bitarna
med arbetet att hon gör något som
leder vidare och som lever vidare:
- Jag vill ju inte sitta och göra en
massa saker som ingen följer.
Att få göra en förändring, det känns
viktigt.

4 | Socialnytt | Information från Socialförvaltningen i Gnesta kommun | Nr 3 2019

Hyllad satsning firade
1 år med öppet hus
Powerhuset och satsningen ”Aldrig ensam i Gnesta” firade sitt första
framgångsrika år den 23 augusti med en välbesökt tillställning.
Hårt arbete, samverkan och ett modigt beslut att arbeta förebyggande
ger resultat.
Fredagen den 23 augusti stod regnet
som spö i backen. Trots det var det
högtryck på Dagagatan 22 i Gnesta,
när Powerhuset fyllde 1 år. Inbjudna
gäster, vana besökare och nyfikna
debutanter fick närapå trängas i det
hus som på bara ett år blivit en självklar mötesplats i Gnesta.
Förutom tal, tilltugg och trumpetfanfar bjöds det på smakprov från
aktiviteterna som under året fyllt
huset. De stående torsdagsträffarna

med spännande teman, studiecirklar
med alltifrån Engelsk konversation
till Träslöjd för damer - här finns
alltid något som utmanar både
händer och huvud. Ann Malmström,
chef för Socialförvaltningen i Gnesta
kommun är nöjd över att så mycket
har hänt på bara ett år och att mötesplatsen fyller sitt syfte.
-Det är full fart här, det är verkstad
nästan varje dag, året om, konstaterar hon.
Hon får medhåll från Jan Ancker,

Margareta Bergdahl, ordförande PRO och Jan Ancker, ordförande i SPF arbetar hårt för
att Powerhuset ska vara en attraktiv mötesplats

ordförande i SPF Seniorerna, som
tillsammans med PRO:s ordförande
Margareta Bergdahl är en av de
drivande krafterna bakom Powerhuset.
-Jag är förvånad över allt vi har
hunnit med, säger han.
Fler frivilliga behövs
Powerhuset är en del av satsningen
”Aldrig ensam i Gnesta”. Att ofrivillig
ensamhet är närmast en folksjukdom
är känt, och med satsningen är
förhoppningen att kommunens invånare ska få möjlighet till meningsfulla
aktiviteter och social samvaro som
leder till friskare, gladare invånare.
Grundpelaren i verksamheten är
frivilliginsatser. Genom dessa kan
människor både få och ge stöd, känna
samvaro och inspireras att testa nya
aktiviteter.
-Att våra medborgare får vara med
och göra skillnad minskar ensamheten och ökar den psykiska hälsan.
Jag är 100 % säker på att både de
som får stöd och de som ger stöd mår
bättre, säger Ann Malmström.
Någon som också var nöjd med
dagens tillställning var Åsa
Gustafsson, frivilligsamordnare i
Gnesta kommun. I Åsas uppdrag
ligger att hitta människor som vill
göra en insats för andra.
-Det har verkligen varit en
givande dag. Jag har knutit så många
kontakter och fick flera nya frivilliga
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på bara ett par timmar, konstaterar
hon glatt.
Tillsammans med Veronica
Dittmer, kommunens aktivitetssamordnare, arbetar Åsa Gustafsson för
att få fler frivilliga att engagera sig
och dela sin kunskap med andra.
-Bland Powerhusets besökare finns
så mycket energi och engagemang
och eftersom vi har fler mötesplatser
i Gnesta kommun behövs alltid fler
frivilliga som till exempel kan leda
studiecirklar, förklarar Veronica
Dittmer.
Modiga politiker
Den unika satsningen med Powerhuset har nått långt utanför kommunens gränser som ett gott exempel på
hur man kan arbeta för att motverka
ofrivillig ensamhet och öka folkhälsan. Många kommuner hör av
sig och vill veta mer om vad och hur

Gnesta har gjort. Men bakom satsningen ligger inte bara samverkan
och hårt arbete. Att Gnestas politiker har valt att tänka förebyggande
är en förutsättning för framgången
och något som Ann Malmström
lyfter fram.
-Jag är så glad över att vi fått det
här uppdraget, och att vi fått fria
händer att utveckla det.
Också Peter Sikström, generalsekreterare i SPF Seniorerna, hyllar i
sitt 1-årstal Gnestas politiker
-Det krävs otroligt mycket mod från
både politiker och tjänstemän att
göra en sådan här satsning. Och
vågar man så går det och det kan
bli riktigt bra, säger han. Nu har vi
Powerhuset som förebild när vi reser
runt i landet.
Powerhusets eldsjälar fortsätter nu arbetet med att förvalta
och utveckla detta första framgångs-

”Att våra medborgare
får vara med och
göra skillnad minskar
ensamheten och ökar
den psykiska hälsan”
Ann Malmström,
Chef Socialförvaltningen

rika år. De sedvanliga torsdagsträffarna fortsätter under hösten, nya
studiecirklar drar igång, samarbeten
inleds. Till exempel planeras det
för ett Teknikcafé i samarbete med
ungdomar från fritidsgården Chill,
en aktiespargrupp och landskapscirklar. Tack vare alla människor som
frivilligt arbetar för att ingen ska
behöva vara ensam i Gnesta ska det
både finnas något för alla att göra
och någon för alla som bara vill prata
väder över en kopp kaffe.

Frivlligsamordnare Åsa Gustafsson, anhörigkonsulent Anu Näsman och aktivitetssamordnare Veronica Dittmer knöt många nya
kontakter under Powerhusets 1-årsfirande
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Lotta Brattberg:

Hur vet man vad en
sund relation är?
Kommunens samordnare för våld i nära relationer påminner
om att det inte alls är något som bara händer andra och
uppmanar alla att lära sig mer.

Lotta Brattberg har djup kunskap
kring våld i nära relationer. Och just
kunskap är något hon satsar mycket
på i sin roll som samordnare för våld
i nära relationer:
- Det är viktigt att vi ökar kunskapen
kring vad våld är. Och att vi har
perspektivet att våldet finns runt om
oss. Det kan vara du själv, en granne,
en kollega eller en vän som lever i
en destruktiv och våldsam relation.
Och det handlar inte bara fysiskt
våld, utan minst lika mycket om det
psykiska.
Lotta är kommunens samordnare för våld i nära relationer. En
del av hennes uppdrag är att erbjuda
alla medarbetare i Gnesta kommun
utbildning i frågan. Och även om
Lotta själv är placerad på Socialförvaltningen, så är hennes arbete övergripande och något som rör kommunens samtliga förvaltningar:
- Vi måste alla dra åt samma håll och
jobba för att främja en positiv utveckling. Det kan till exempel handla om

att man inom samhällsbyggnadsförvaltningen får kunskap om våld för
att kunna ”bygga in trygghet” i sina
projekt.
Unga särskilt sårbara
Enligt Lotta Brattberg får vi inte
heller glömma att vissa grupper är
särskilt sårbara. Därför görs en extra
satsning på att uppmärksamma våld i
ungas relationer.
- Hur vet man vad en sund relation
är när man är ung? Hur vet man
vad som är ok och inte, vad man
ska gå med på eller inte. Vi behöver
uppmärksamma mekanismerna
tidigt, menar Lotta.
I oktober ges en föreläsning på temat
Våld i ungas relationer. Tillsammans
med stiftelsen 1000 möjligheter
hoppas Gnesta kommun kunna
uppmärksamma frågan och öka
kunskapen för att vi alla ska lära oss
att se signaler och få mod att söka
eller erbjuda stöd och hjälp.

Föreläsning om våld i ungas relationer
Måndagen den 14 oktober, kl. 13.00-16.30, Elektron, Gnesta
Så många som var femte ung har varit utsatt för brott i en relation, enligt BRÅ.
Hur ser våldet i ungas partnerrelationer ut? Hur påverkas det av till exempel
porren och populärkulturen? Vad säger de unga själva? Föreläsningen ger
kunskap och verktyg för stärka arbetet med att motverka våld i ungas partnerrelationer och riktar sig i första hand till dig som träffar många unga i ditt arbete.

Lotta Brattberg är samordnare för våld i
nära relationer

Hit kan du vända dig
Socialkontoret i Gnesta kommun
0158 - 275 145
Vårdcentralen i Gnesta
0158-524 10
Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

Socialnytt | Information från Socialförvaltningen i Gnesta kommun | Nr 3 2019 | 7

Nu är vi igång!
Den 9 september var det
kick off för kommunens
frivilligverksamhet med
föreläsning, fika och fina
samtal.
En besöker en 91-årig kvinna ett
par gånger i veckan för trevliga
samtal. En annan gillade idén om
att sjunga allsång till 40- & 50-talshits, en tredje vill dela sitt intresset
för litteratur med andra. Här finns
också nya som ser fram emot sitt
första uppdrag. Gemensamt för
alla är att de är en betydelsefull del
av Gnesta kommuns frivilligverksamhet.
Frivilligverksamheten i
Gnesta är inte ny. Däremot satsar
kommunen större och bredare nu
än tidigare.
- Vi vill jobba förebyggande. Gör vi
inte det nu så får vi som kommun,
alla kommuner, svårt att klara
framtidens utmaningar, säger Ann
Malmström, chef för Socialförvaltningen som tillsammans med
frivilligsamordnare Åsa Gustafsson
hälsar välkommen till dagens
kick-off.
Åsa Gustafssons vision är att
skapa en hållbar frivilligverksamhet
där alla kan arbeta tillsammans,
som en grupp med olika uppdrag
utifrån allas individuella förutsättningar. Tanken är att samla
gruppen med jämna mellanrum,
kunna erbjuda ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte men
också möjlighet till utbildning och
föreläsningar som kan berika deras
frivilliginsatser.
Denna första sammankomst
samlade inte bara individer med
olika erfarenheter, bakgrund
och uppdrag – här finns också
en gemensam, samlad tro på att
samtal, möten och aktiviteter med
andra människor ger en rikare tillvaro och ett friskare samhälle.

Gunilla Stegborg är en del av frivilligverksamheten i Gnesta kommun

Gunilla gillar
gemenskapen
Bjud på dig själv och våga lyssna. Och ta hjälp av Åsa!
Det är Gunilla Stegborgs tips för dig som vill ta dig an
frivilliguppdrag.
Gunilla Stegborg har kommit till
frivilligverksamhetens kick off för att
träffa gruppen. Hon är märkbart nöjd
över sitt beslut att ta sig an frivilliguppdrag.
- Jag får så mycket tillbaka. Efter
första mötet bara sprutade jag energi.
Det var så härligt, säger hon.
Gunilla, som tidigare varit god man åt
personer med demens, träffar nu en
äldre kvinna för att bara sitta ner och
prata. Inga ekonomiska förpliktelser.
Bara samtala. Efter att hon bestämt
sig för att inte ta sig an fler uppdrag
som god man upplevde Gunilla en
tomhet.
- Som god man var det ju inte samma
utbyte. Nu får jag verkligen sitta och

samtala med en annan person. Och vi
har så många gemensamma nämnare. Hon är siffermänniska, det är jag
med, skrattar Gunilla.
Gunilla uppskattar också att få ingå i
en grupp av andra frivilliga. Det blir
som kollegor att prata med. Om det
man gör, om svårigheter och möjligheter. Förutom de andra frivilliga har
de Åsa Gustafsson, frivilligsamordnare. Åsa är den som kopplar ihop den
som vill ha stöd med en som kan ge
stöd. En förutsättning för att det blir
så bra, menar Gunilla:
- Åsa var med vid första mötet,
det kändes så skönt. Hon kan koppla
ihop människor, så att vi känner
gemenskap.
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Rätt personer för
rättsäker brukaromsorg
Möt trion som i dagsläget
bildar kvalitetsteamet. Mari,
Ida och Julia identifierar och
analyserar hur förvaltningen
mår.
Nästan allt arbete i Socialförvaltningen styrs av lagar. För att veta att
förvaltningen efterlever de lagar den
ska och för att veta att förvaltningen
arbetar mot sina uppsatta mål, finns
det en grupp personer som utreder,
analyserar och utvärderar det arbete
och de insatser som görs.
- Man kan väl säga att vår uppgift är
att se till att rätt saker görs av rätt
person, i rätt tid och på rätt sätt,
sammanfattar Mari Önnevall som är
kvalitetsutvecklare på Socialförvaltningen och som tillsammans med
kollegorna Ida Claesson och Julia
Sundberg bildar kvalitetsteamet.
Kvalitetsteamet är en förvaltningsövergripande funktion, de jobbar
alltså med och för alla enheter i Socialförvaltningen och är både som
en slags kontroll över att verksamheten levererar det den ska och som
stöd för ledningsgrupp och chefer
i planering och utveckling av verksamheten.
- Även om det är cheferna som
ansvarar för att deras verksamhet
når sina mål kan ju vi ta fram
underlag för att se om de är på rätt
väg, berättar Mari Önnevall.
Kompletterar varandra
Det är en relativt ung grupp, alla tre
har arbetat i ungefär ett år. De har
hittat sina platser, sitt sätt att jobba.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden delas upp. Både utifrån rollbeskrivning, kompetens och intresseområde. Medan Mari är den som
håller samman det strategiska

Ida Claesson, Mari Önnevall och Julia Sundberg är i dagsläget kvalitetsteamet
I teamet ingår även MAS:en, som du kan läsa mer om på sidan 3

kvalitetsarbetet är det Ida och Julia
som bedriver och initierar utredningar för att förvaltningen ska
utvecklas och kvaliteten förbättras.
Mari är sedan den som tillsammans
med cheferna omvandlar dessa utredningar och analyser till aktiviteter. En
uppdelning som passar dem alla och
som även här innebär att rätt person
är på rätt plats:
- Jag gillar analyserandet och att ta ut
det viktiga ur stora mängder material, för att se hur vi kan förbättra
våra verksamheter utifrån faktisk
kunskap. Marie brinner för implementering och starta nya projekt
så hon driver på vårt gemensamma
arbete ute på enheterna. På det sättet
kompletterar vi varandra väldigt bra,
säger Ida.
- Ja, vi har verkligen börjat hitta
gemensamma ramar och former för
hur vi ska jobba, fyller Julia i.

Det här gör kvalitetsteamet
också:
Hanterar klagomål och
synpunkter som kommer in till
förvaltningen via kommunens
hemsida.
Skriver fram ärenden till
nämnden.
Omvärldsbevakar, till exempel
har koll på lagändringar som
påverkare förvaltningens arbete.
Sammanställer förvaltningens
återkommande rapporter, såsom
framtidsplan, delårsrapport och
årsredovisning.
Reviderar rutiner och riktlinjer.

