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Tack alla för ett fint 2018!
Julen närmar sig med stormsteg och snart har
vi lagt ytterligare ett år bakom oss. Det har hänt
mycket bra saker inom förvaltningen under 2018
och ännu mer står på tur under nästa år.

l Även frivilligverksamheten växer

i Gnesta – det kan ni läsa mer om i
detta nummer.

l Efter mycket förarbete är vi nu i

startgroparna för den nya familjecentralen – mötesplatsen där föräldrar och
barn får ett lättillgängligt stöd från samhällets olika aktörer. Hälsofrämjande, förebyggande
och stödjande!

Det som inte är så positivt för 2018 kan sammanfattas med ett enda ord – ekonomin. VOF
kommer dessvärre att göra ett stort underskott
2018, av olika skäl. Inför 2019 måste alla vara
väldigt mycket mer kostnadsmedvetna, göra
täta uppföljningar och analyser och hålla den
budgetram vi fått. Vi måste hitta smartare och
effektivare sätt att arbeta på för att kunna möta
de volymökningar, krav och behov som vi vet
kommer. Det gäller för alla oavsett var i kommunen vi arbetar.

l De stora investeringar som VOF gjort i väl-

färdsteknik inom LSS (genom statliga välfärdsbidrag). Digitala hjälpmedel som surfplattor, appar
tidshjälpmedel, SMART-board och AKKA- platta har köpts in till våra dagliga verksamheter för
att bidra till våra brukares personliga utveckling.
l Gnesta kommun är bäst i Sörmland då det

Med det sagt vill jag nu hellre fokusera på

kommer till att ha lägst nattfasta på våra äldreboenden. Detta är något som vi arbetat hårt
med och det är kul att se när det ger resultat! Vi
berättar mer om den färska nattfastemätningen i
nästa nummer.

allt det positiva som hänt 2018! Här följer ett
urval:

l Kommunens nya öppna Råd- och stödmot-

tagning som invigdes under våren – genom att
göra flera öppna insatser tillgängliga till barn,
unga och vuxna vill vi förebygga ohälsa och
öka välmåendet i samhället.

Stort tack till alla medarbetare i VOF för
era fina insatser under året. Nu blickar vi
framåt mot 2019 – ett år där vi blir Socialförvaltningen med mycket spännande
på gång!

l ”Aldrig ensam i Gnesta” och Power-

huset – vårt viktiga samarbete med PRO
och SPF där vi tillsammans arbetar för
att främja hälsa och minska den ofrivilliga ensamheten.

God Jul och ett Gott Nytt År!
Ann Malmström
Förvaltningschef
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Namnbyte för nämnd och förvaltning!
Efter beslut i både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige står det nu
klart att både Vuxen- och omsorgsnämnden samt Vuxen- och omsorgsförvaltningen kommer att byta namn efter årsskiftet.

Socialnämnden och Socialförvaltningen blir det
nya namnen som börjar gälla den 1 januari 2019.
Namnbytet görs för att tydliggöra Vuxen- och
omsorgsnämndens ansvar för frågor som rör
socialtjänsten samt den kommunala hälso- och
sjukvården.

antagits för Socialnämnden, som också börjar
gälla den 1 januari 2019.

Namnbytet förväntas inte få några ekono-

miska konsekvenser, annat än arbetstid för att
ändra i dokument samt för att uppdatera eventuella trycksaker. Alla medarbetare inom Socialförvaltningen ansvarar själva för att ändra förvaltningens namn i sin signatur i Outlook, samt för
att byta ut eventuella visitkort.

Nytt från årsskiftet är att Socialnämnden

då även kommer att ansvara för kommunens arbetsmarknadsfrågor, integrationsverksamhet och
vuxenutbildning. Ett nytt reglemente har även

Vuxenutbildning och arbetsmarknad
flyttas till Socialförvaltningen
Efter beslut i Kommunfullmäktige står det nu klart att kommunens enhet för
Vuxenutbildning och Arbetsmarknad flyttas över till Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg den 1 januari 2019. Där sker även namnbyte samt
organisationsanpassning efter sammanslagningen.

Det finns behov av att bättre samordna

Idag är Individ- och familjeomsorgen (IFO)
organiserade under Vuxen- och omsorgsförvaltningen (som blir Socialförvaltningen 190101)
medan Vuxenutbildning och arbetsmarknad
(VuA) är organiserade under Kommunstyrelseförvaltningen. Båda verksamheterna är beroende av varandra
när det gäller integration,
vägledning,
arbetsmarknad
och kompetenshöjande
insatser för medborgare.

kommunens arbete med vägledning, utbildning
och stöd till sysselsättning med målgrupperna
arbetssökande, nyanlända och de som har behov
av ekonomiskt bistånd – vilket nu sammanslagningen ger fina möjligheter till. Arbetet
kommer även att underlättas av att båda
organisationerna nu lyder under en och
samma nämnd.
– IFO och VuA har
mycket gemensamt och vi ser
att vi kan använda
oss bättre och mera effektivt med de resurser
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vi har för att stödja flera medborgare. Det blir
mycket tydligare arbetsmarknadsperspektiv. Jag
ser det som en riktigt kul utmaning och få till
detta, säger Mats Engström, verksamhetschef
för IFO och även t.f verksamhetschef för VuA.

synas mer nu och vi får en viktig roll där vi både
gör mer nytta och kan utvecklas mer, tillägger
Helene.

IFO och VuA kommer gemensamt arbeta

för att minska arbetslösheten med målet att så
många medborgare som möjligt ska bli självförsörjande och känna självständighet. Att lättare
kunna erbjuda passande praktikplatser ute i
verksamheterna, möta upp kompetensbrist och
fånga upp långtidsarbetslösa och nyanlända
genom bland annat utbildning, arbetsmarknadsanställningar och större samverkan med näringslivet, är en del av det arbete som väntar.

Hamnar i rätt sammanhang nu
Både Angelica Markström Zunko, ny enhetschef för Stöd till arbete och Helene Pettersson,
rektor/enhetschef för Vuxenutbildningen, ser
också positivt på verksamhetsövergången. De är
båda peppade på att nu bli sammanslagna med
IFO.
– Jag känner stor förväntan! Det känns som att
vi hamnar i ett sammanhang där vi nu mer kommer till vår rätt, då det är denna förvaltning som
vi arbetar mest mot. Genom samverkan mellan
enheterna kommer vi kunna arbeta mer operativt där vi utvecklar många områden och nyttjar
varandras kompetens bättre, säger Angelica.
– Det känns som en stor vinst för alla inblandade! Det är en positiv förändring för oss och för
min egen del så skapar det både nytändning och
stor arbetsglädje. Vuxenutbildningen kommer att

1/1-2019:

IFO byter namn till Stöd och vägledning
I samband med sammanslagningen görs också
en organisationsanpassning hos IFO – som nu
även byter namn till Stöd och vägledning för att
bättre täcka in alla sina verksamheter. Utöver de
två nytillkomna enheterna Stöd till arbete och
Vuxenutbildning, skapas även enheten Utredning och stöd. En längre presentation av dessa
verksamheter kommer i nästa års nyhetsbrev.

Vuxen- och omsorgsförvaltningen = Socialförvaltningen
Vuxen- och omsorgsnämnden = Socialnämnden
Individ- och familjeomsorgen = Stöd och vägledning

Och IFO bjöd på Luciafirande!
På IFO firade man Lucia med TACK!
-kakor och glögg, som en del av uppskattningen från ledningen för allt bra arbete
alla medarbetare gör och gjort under året.
Även på Vuxenutbildningen, som snart tillhör IFO, firade medarbetare tillsammans
med elever Lucia på torsdagsmorgonen.
Det var många nyanlända elever på plats,
totalt cirka 50 personer. Efter medarbetarnas uppträdande bjöds det på glögg och
tilltugg.
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Frivilligverksamheten växer i Gnesta
Att skapa gemenskap, delaktighet, välmående och glädje – det är
målet med kommunens frivilligverksamhet. Genom samverkan och
ideella krafter växer sig nu frivilligverksamheten allt starkare, utifrån
ledorden ”Aldrig ensam i Gnesta”.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla kommunens frivilligverksamhet i syfte att
framför allt bryta den ofrivilliga ensamheten.
– Det finns många människor som lever ensamma och som sällan ingår i en gemenskap.
Människor som egentligen inte alls vill vara
ensamma, men som inte har så många att prata
med och som har svårt att ta sig ut till olika aktiviteter. Det vill vi motverka, berättar Anna Karin
Åström, kommunens frivilligsamordnare.

arbetar Gnesta kommun för att främja välmåendet i samhället.
– Jag har ett nära samarbete med både anhörigkonsulent, aktivitetssamordnare, hemtjänst och
även med pensionärsföreningarna PRO och SPF.
Tillsammans är vi lyhörda och försöker fånga
upp de personer som kan verka ensamma och
som skulle kunna uppskatta att få besök eller
hjälp med att komma ut, fortsätter Anna Karin.

Ofrivillig ensamhet och passivitet kan leda

också en del av denna samverkan. Det var där,
genom det nya samarbetet mellan kommunen,
PRO och SPF, som ledorden ”Aldrig ensam i
Gnesta” verkligen fick sitt fäste och som alla
tillsammans arbetar hårt för.

Den nya mötesplatsen Powerhuset är

till både sjukdom och psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet och socialt sammanhang är därför enormt
viktigt för att främja både fysisk och psykisk
hälsa. Genom att erbjuda öppna, kostnadsfria
aktiviteter och träffar inom en mängd olika
områden, utveckla den uppsökande verksamheten samt utöka samverkan både internt inom
kommunen men även med andra organisationer,

Fler frivilliga efterfrågas
Frivilligverksamheten utgår från Träffpunkten
men aktiviteter ordnas också på Powerhuset,

Sittgymnastiken på Ekhagens äldreboende leds av Eva Dahlqvist via frivilliguppdrag.
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Nivågången och Frustunagården, samt på Ekhagen, Smedjan och Wattrangsborg i Björnlunda.
I Gnesta kommun finns just nu närmare 30 frivilliga totalt, varav åtta i dagsläget som kommer
inrikta sig på hembesök. Anna Karin ser gärna
att ännu fler ska ta sig an ett frivilliguppdrag.
– Brinner du för att hjälpa andra? Då kan våra
ideella uppdrag vara perfekta för dig! Som frivillig finns det massor med olika uppdrag att välja

mellan, både stort som smått. Du får sätta guldkant i tillvaron hos en medmänniska och hjälper
till att bryta ensamhet och isolering, och istället
bidrar du till engagemang, välmående och glädje.
– Du kan bli promenadvän där ni går ut och går,
tar en fika på stan eller går till olika aktiviteter.
Du kan göra hembesök där du lyser upp någons
vardag genom att bara finnas till, lyssna och erbjuda en pratstund. Du kan också
välja att leda olika aktiviteter eller
assistera med servering och teknik under event och träffar.

Att jobba med människor på

Anna Karin Åström, till vänster, avslutar nu sitt uppdrag som frivilligsamordnare och Åsa Gustafsson tar över arbetet.

detta sätt ger så otroligt mycket
positivt tillbaka, menar Anna
Karin.
– Genom frivilligverksamheten
hjälper vi andra människor att
växa. Jag ser vilken enorm glädje
och utveckling det ger, både hos
dem som behöver oss men också
hos dem som ställer upp som
frivilliga. Det blir en vinn-vinn-situation som är gynnsamt för alla,
avslutar hon.

Är du social och gillar mötet med människor?
Då kanske just du vill du ta dig an ett frivilliguppdrag! Det behövs alltid fler frivilliga. Har du någon
timme över som du skulle kunna bidra med för att hjälpa en medmänniska? Som tack för dina insatser får du tillgång till en återhämtningsstol med uppfriskande massage, ett ljusrum som motverkar
brist på energi och du får även delta i inspirationsaktiviteter. Vi ger dig en trygg introduktion som
ger dig en stabil grund att stå på i ditt uppdrag. Och bäst av allt – du får hjälpa en medmänniska!
Kontakta Gnesta kommuns nya frivilligsamordnare Åsa Gustafsson
Telefon: 0158 - 275 932, e-post: asa.gustafsson@gnesta.se

Vill du ha hembesök eller hjälp att ta dig ut på promenader?
Tveka inte att höra av dig till kommunens frivilligsamordnare enligt kontaktuppgifterna ovan, så kan
hon berätta mer om frivilligverksamheten och hur just du kan få hjälp.
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Hembesök som berikar någons vardag
Genom kommunens frivilligverksamhet arrangeras hembesök som
skapar fina möjligheter till social samvaro och trevliga pratstunder. Vi
träffar frivilliga Birgitta som berättar mer om sitt ideella uppdrag och vi
får även hänga med henne hem till 99-åriga Astrid.

Birgitta Pettersson är pensionär men har tidigare
arbetat inom hemtjänsten så hon har redan stor
vana av att besöka människor i deras hem. Hon
har engagerat sig i Väntjänsten och gjort hembesök helt på eget initiativ efter att hon genom sitt
yrke upptäckt att det fanns en ensamhet. Nu har
hon även antagit uppdraget som frivillig hembesökare.
– Det finns
många
människor som
behöver och
vill träffa andra.
Dessa hembesök ger en fin
möjlighet till det
för den som vill.
Det ger också så
mycket tillbaka,
när de blir så glada och lyser upp
när man kommer
och man bidrar
till att få berika
någons vardag.
Det känns väldigt bra, berättar hon.

För de som inte har hemtjänst görs en överenskommelse med frivilligverksamheten om hur det
första mötet ska ske.
– Det är ett jättebra upplägg tycker jag. Sedan
får de vi besöker bestämma vad vi ska hitta på,
bara prata, ta en fika eller kanske gå ut på en
promenad. Det behöver inte vara så märkvärdigt
vad man gör –
det viktiga är att
umgås och att
vi som frivilliga
visar hänsyn, tar
det lugnt och
läser av situationen, fortsätter
Birgitta.
Trevligt att få
besök hemma
Vi besöker
99-åriga Astrid
Stenberg. Till
vardags går hon
Astrid och Birgitta under
till Träffpunktens
ett hembesök.
restaurang varje
dag där hon äter och umgås, men hon uppskattar att även få besök hemma. En lättsam stämning med samtal och skratt fyller snart luften i
Astrids vardagsrum då hon och Birgitta slår sig
ner i varsin fåtölj.
– Jag tycker det är väldigt trevligt och bra, att
bara träffa någon som man trivs och passar ihop
med och kan ha en fin pratstund tillsammans
med. Framför allt nu under den mörka vintern
är det extra trevligt att få besök. Det kändes lättsamt när jag träffade Birgitta sist vi sågs och jag
tror detta kommer utveckla sig fint, säger hon
och ler stort.

Alla frivilliga får utbildning inom bland

annat bemötande, frivilligpolicyn, tystnadsplikt
och information om frågor som kan komma om
hur man ansöker om omsorg och liknande. Det
finns inga specifika krav för att få hembesök,
vare sig ålder eller om man har eller inte har
omsorgsinsatser spelar någon roll. Frivilligverksamheten matchar sedan den som vill ha hembesök med en passande frivillig. För de som har
hemtjänst följer en kontaktperson därifrån med
under det första hembesöket, för extra trygghet.
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Att leda aktiviteter ger mycket glädje tillbaka!
För dem som besökt något av de sittgymnastikpass som frivilligverksamheten ordnar är Eva Dahlqvist ett känt ansikte. Hon har haft uppdraget som
frivillig i nio år och hon trivs verkligen i rollen där hon får hjälpa andra.

När Eva Dahlqvist flyttade till Gnesta 2008
fick hon ett tips av en väninna att besöka Träffpunkten för att se om där fanns något passande
uppdrag hon kunde ta sig an för att få lite mer
att göra.
– Jag har sysslat mycket med gymnastik tidigare
och även arbetat med stora konferenser, så vanan av att arbeta med
människor fanns ju
redan. Då det saknades just sittgymnastik
i Gnesta kändes det
väldigt passande för
mig att ta mig an det,
berättar hon.

– Dessutom ser jag ju också den personliga utveckling som passen bidrar med hos deltagarna,
hur mycket mer rörliga de blir. Även fast vi sitter
ner arbetar vi med hela kroppen.

Eva kan verkligen rekommendera andra

att bli frivilliga i någon form.
– Det är så roligt att få
träffa alla människor,
den sociala biten
betyder massor, både
för mig och för mina
deltagare. Det bidrar
ju också till att andra
människor hittar varandra, de får nya bekanta
att börja umgås med.
Våra uppdrag skapar
stora umgängesmöjligheter!

Bidrar till personlig
utveckling
Eva leder sittgympan
på Träffpunkten, Ekhagen och Nivågången en gång i veckan.
92-årige René JeSom mest har hon
ginder är en av Evas
haft över 60 deltagare
alla trogna deltagare.
totalt under en vecka
Hon har varit med på
Eva Dahlqvist leder sittgympan på Träffpunkten.
och deltagandet är helt
sittgympan sedan starkravlöst. Programmet
ten 2009. Den senaste
och svårighetsgraden varieras och rörelserna
tiden har hon fått svårare att hänga med i alla
har även kontrollerats av rehab från Hälso- och
rörelser men gör det hon kan och orkar.
sjukvårdsenheten så att de verkligen ska passa
– Alla dessa kroppsrörelser ger oss väldigt myckför den äldre målgruppen, där många av deltaet. Eva gör ett jättebra jobb, hon får verkligen
garna är mellan 85-100 år.
med oss och man blir sugen på att fortsätta
– Det passar mig perfekt. Dels får jag utöva
hemma med, för att hålla igång sig. Jag tycker
gymnastik själv och framför allt ger det så myckfler borde komma hit, även om man inte kan
et glädje tillbaka! Det är så fantastiskt att se när
röra på sig så mycket är det trevligt att bara få
det glittrar i ögonen på mina deltagare – det är
vara med i gruppen, säger hon samtidigt som
min lön för det jag gör, berättar hon och fortsätmusiken drar igång och ett nytt sittgympapass
ter:
börjar.
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Telefonbedrägerier mot äldre ökar enormt
Nya tillvägagångssätt för att lura av människor pengar över telefon har bidragit till att
bedrägerierna ökat enormt det senaste året och nu uppmanar Polisen till extra försiktighet. Målgruppen seniorer är extra utsatta – sju av tio drabbade är 70 år eller äldre.

jag köpa något så kommer jag säkert på det själv
– det behöver ingen annan ringa och tala om för
mig! Var skeptisk och låt ingen övertala dig att
du köpa något som du inte ens är i behov av.

Sedan oktober 2017 har polisen tagit emot 3500
anmälningar om telefonbedrägerier i Sverige.
– Under augusti och september 2018 har 19 personer drabbats varje dag. Närmare 70 miljoner
kronor har försvunnit från de drabbade under
bara dessa två månader så det är mycket pengar
som bedragarna kommer över, berättar Mattias
Hedström, kommunpolis i Nyköping, under ett
besök hos Vuxen- och omsorgsförvaltningens
ledning.
Otroligt skickliga bedragare
Ett nytt tillvägagångssätt för bedrägerier uppmärksammades senhösten 2017.
Personer ringer och utger sig för att vara
från företag, banker, myndigheter och
liknande. De luras och lyckas övertala
de uppringda att lämna ifrån sig sina
inloggningsuppgifter, koder eller att
använda sitt BankID – och så tömmer
de sedan de uppringdas konton. De är
otroligt skickliga och förtroendeingivande så det är svårt att utläsa att de inte är
riktiga telefonförsäljare.

Personuppgifter finns tillgängliga på

webben och är idag lätta att få tag på, så
det är inte heller konstigt om bedragarna
är pålästa om dig, dina abonnemang och
så vidare.
– Men riktiga telefonförsäljare kräver
aldrig att du ska lämna ut några kontouppgifter, att du ska logga in på din
dator och ge dem uppgifter där, eller att
du ska starta ditt BankID. Detta är något
du aldrig ska göra vid en telefonkontakt,
säger Mattias och tillägger:
– Jag brukar också tänka såhär, behöver

Siffran över bedrägerier skulle troligtvis vara

ännu högre om alla anmälde denna typ av brott.
Polisen tror att mörkertalet förmodligen också
ganska stort då alla inte väljer att anmäla.
– Om du drabbas av bedrägerier, ring 112 direkt!
Ju snabbare du anmäler desto bättre är det. Spärra även dina bankkort direkt, avslutar Mattias.

Varning för
falska telefonsamtal
Bedrägerier via falska
telefonsamtal ökar kraftigt och
många förlorar sina pengar
genom att de luras att lämna
ut kortuppgifter och koder
eller logga in på sin bank.
Polisen ger tips för att
undvika att du ska drabbas.
Sprid budskapet till alla du
bryr dig om.
¿

¿

¿

¿

¿

Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som
kontaktar dig. Ingen seriös aktör skulle be dig om det per telefon.
Lämna aldrig ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till
någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren
eller be att få ringa tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det
gäller oavsett om personen säger sig vara en nära släkting eller från
banken, ett företag eller en myndighet.
Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga
uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig.
Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank
omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.
polisen.se

Vid pågående brott – ring SOS Alarm på 112
Om brottet inte hänt precis nyss – spärra korten och ring Polisen på 114 14
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