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Mycket på gång inom Vuxen & Omsorg!
I det här numret gör vi också en extra

Första halvåret av 2018 har snart redan passerat
och mycket spännande har hänt den sista tiden.
Det sker ständigt bra saker i förvaltningen som
bidrar till en förbättrad service och
omsorg för våra invånare i Gnesta
och jag känner mig stolt över vårt
arbete!

djupdykning inom Gnesta hemtjänst – du får
möta både brukare och personal som berättar
om sin syn på verksamheten. Vi uppmärksammar även det fina arbete
som Gnesta Ungdomsmottagning
gör för våra yngre invånare, samt
presenterar kommunens nya
demenssamordnare. Vuxen- och
omsorgsnämnden har dessutom
antagit flera nya riktlinjer för våra
verksamheter som kommer att
bidra till att stärka vårt mål med ett
kvalitetsäkert, rättssäkert och patientsäkert arbete.

Inte minst känner jag glädje

över att nu äntligen ha fått vara
med och invigt Powerhuset, där
vårt nya samarbete med PRO och
SPF nu tar form. Det är en dröm jag
haft länge att få vara med och starta
ett hus för den typen av samverkan, där vi
skapar en ny mötesplats och förhoppningsvis
höjer gemenskapen, minskar ensamheten och
ökar den psykiska hälsan hos våra invånare.
Invigningen blev välbesökt och arrangemanget
kändes väldigt lyckat! Vi fortsätter även arbetet
med vår nya frivilligorganisation och utveckling
av anhörigstödet, som vi hoppas ytterligare ska
bidra till ett ökat välmående hos våra invånare.

Jag vill tillsammans med hela min led-

ningsgrupp; Anne Ringdahl – verksamhetschef
för Äldre, Funktionsstöd och Hälso- och sjukvård, Mats Engström – verksamhetschef för
Individ- och Familjeomsorg, Linda Bergström
– verksamhetschef för Administration och
Bistånd samt vår kommuni
katör Josefin Andersson,
tacka alla för ett bra
första halvår 2018!

Hos Individ- och familjeomsorgen har

det också hänt en hel del. Där har bland annat
den nya mottagningen Råd & Stöd slagit upp
portarna under våren. Det känns bra att vi nu
kan erbjuda ett stöd via en öppen insats till alla
som behöver någon att prata med. IFO har
även dragit igång det nya fältarbetet Soc på stan,
där medarbetarna rör sig ute i samhället för att
försöka fånga upp de ungdomar och vuxna som
kan behöva ett extra stöd.

Nu önskar vi er alla
en riktigt skön
sommar!
Ann Malmström
Förvaltningschef
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”Soc på stan” – nytt fältarbete i Gnesta
Individ- och familjeomsorgen i Gnesta har dragit igång ett nytt fältarbete, som
går under namnet Soc på stan. Medarbetare inom Socialtjänsten rör sig vid
utvalda tillfällen ute i samhället, med syfte att arbeta uppsökande och förebyggande för ungdomar och vuxna som kan befinna sig i utsatta situationer.

Förebyggande, frivillighet, förtroende och flexibilitet – det är fyra nyckelord som är viktiga för
fältarbetet i Gnesta kommun.
– I vårt fältarbete samarbetar vi med skolan,
fritidsledare och polisen. Arbetet bedrivs främst
vid storhelger och stora arrangemang, så som
exempelvis skolavslutningen, balen och midsommar, berättar Mats Engström, verksamhetschef
för Individ- och familjeomsorgen, som själv
medverkade vid det första fältarbetet under
Gnestadagen.

riskerar att utveckla sociala problem och därmed
kan vara i behov av extra stöd.
– Rent konkret handlar det om att etablera goda
kontakter med ungdomar och vuxna i deras egna
naturliga miljöer exempelvis i skolan, på fritidsgården, på stan eller på internet, förklarar Mats
och fortsätter:
– En viktig grund i skapandet av en god relation
utgörs av att kontakten mellan ungdomen/den
vuxna och fältarbetaren sker på frivillig basis.
Det är också enormt viktigt att vi som fältarbetar skapar förtroende hos dem vi möter, fortsätter Mats.

Socialt fältarbete är en metod för att

uppfylla de ambitioner om uppsökande socialt
arbete som finns i socialtjänstlagen. En fältarbetare arbetar på individ- och gruppnivå gentemot
ungdomar och vuxna i en utsatt situation, som

På Gnestadagen i början av juni begav sig

Mats tillsammans med fyra av sina medarbetare
inom Socialtjänsten ut i samhället för att genom ”Soc på stan” möta Gnestas
ungdomar. De besökte Laxne,
Björnlunda, Stjärnhov, Frösjön,
Klämmingen och Gnesta ungdomsboende. Många ungdomar
rörde sig framför allt i parkerna
och på stranden och en del fylla,
bråk och oroligheter uppmärksammades.
– Många uppskattade att vi rörde
oss i samhällena och vi hade flera
bra samtal med barn, unga och
vuxna. Vår upplevelse var att det
var mycket uppskattat och att
det blev en hel del förebyggande
arbete gjort. Nu fortsätter vi fältarbetet vid kommande storhelger
och lönehelger under resten av
Ett glatt gäng från Socialtjänsten var ute och mötte kommunens ungdomar
under Gnestadagen.
året, avslutar Mats.
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Intresset för Gnesta Ungdomsmottagning har ökat

– Uppmärksammas nu för ett fint arbete
Till Gnesta Ungdomsmottagning är alla mellan 13 och 23 år välkomna för att få
hjälp med frågor som rör både kropp och själ. Besöken hos mottagningen har
ökat kraftigt det senaste året och nu intensifieras arbetet med att nå fram till
ännu fler ungdomar.
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Gnesta ungdomsmottagning, belägen på Vård– Vi hoppas verkligen att alla ungdomar, oavsett
centralen på Nygatan 29 i Gnesta, bedrivs i samidentitet eller bakgrund, ska känna sig välkomna
arbete mellan Gnesta kommun och Landstinget
till oss! Vi har även tillgång till en manlig läkare
Sörmland. Här finns både barnmorskor och
som vi kan boka tid med, ifall någon inte vill
kurator som svarar på frågor om både kroppen,
träffa en kvinnlig barnmorska, fortsätter Astrid.
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om du mår dåligt och behöver r ta
någon att prata med om
som märks av på ungdomsdet.
mottagningen. För att stå
– Det är många som
bättre rustade när de
kommer till oss. Trots
möter ungdomar/unga
att skolsköterskor
vuxna som inte mår så
och kuratorerna på
bra idag, får ungdomsskolorna har samma
mottagningen statliga
tystnadsplikt som
medel för insatser
oss och kan hjälpa till
inom området psykisk
med ungefär samma
ohälsa, som används till
saker, verkar många unga
utbildning.
känna större förtroende
– Det ökar vår kompetens
för ungdomsmottagningen,
inom området och ska unberättar familjestödjaren och
derlätta i mötet med ungdomar
kuratorn Astrid Thörner.
med psykisk ohälsa, förklarar Astrid.
.

HBT-certifierade
Gnesta Ungdomsmottagning är HBT-certifierad, där HBT står för homo-, bi- och transpersoner. Certifikatet innebär en bekräftelse på att
mottagningen arbetar på ett sätt som syftar till
ett respektfullt bemötande av ungdomar och en
god arbetsmiljö för anställda, utifrån ett HBTperspektiv. Till HBT kan det även läggas ett Q,
vilket står för Queer – personer med queera
uttryck och identiteter, vilket personalen på
Gnesta Ungdomsmottagning nu också utbildar
sig inom.

Nyligen bjöds Astrid in till ett chefsmö-

te hos Vuxen- och omsorgsförvaltningen, där
hon fick berätta mer om verksamheten samt
uppmärksammades med en blomma för ett fint
utfört arbete.
– Det är alltid roligt när något som är så viktigt
får uppmärksamhet. Ungdomarna är ju en viktig
del av vår framtid! Nu ska vi jobba ännu mer för
att fler målgrupper ska hitta till oss, framför allt
fler killar och även personer med funktionsnedsättningar, sa Astrid efter mötet.
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Trygghet och glädje – med Gnesta hemtjänst!
Kontinuitet, trygghet och respekt – är några av ledorden som driver Gnesta
hemtjänsts arbete. Vuxen & Omsorgsnytt har träffat Nils och Gunvor, två nöjda
seniorer som båda behöver hemtjänstens hjälp för att klara av vardagen.

70-åriga Nils Thorén drabbades av en stroke
2016. Han blev inlagd på sjukhus och efter
utskrivningen beviljades han hemtjänst. Han och
frun Lena flyttade då från Järna till Gnesta för
att de fick tag på en lägenhet som var rullstols
anpassad.
– Vi hade sådan tur, den här lägenheten är
perfekt för oss. Dessutom är hemhjälpen här i
Gnesta kanon. De är alltid glada och de tar sig
alltid tid, berättar Nils.
– Hemtjänstpersonalen har blivit som våra kompisar. De är fantastiskta hela gänget, det finns
ingenting att klaga på här, tillägger Lena.

– De gör alltid sitt bästa och det de gör är fantastiskt – tänk om de inte fanns, vad skulle vi
göra då? Då skulle vi stå här utan någon hjälp.
Då skulle min fru gå under. Tack vare hemtjänsten så fungerar vår vardag, de gör så att vi
känner oss trygga, förklarar Nils.
Att vara flexibel och kunna känna av människor,
är viktiga egenskaper som personalen är bra på
menar Nils och Lena.
– De är lyhörda också, de frågar hur det är och
ser de att något är fel så kollar de upp det. Det
gör en varm att de visar sådan omtanke och
försöker lösa alla situationer.

Fem gånger om dagen får Nils hjälp med

Underlätta i någons liv
Undersköterskan Peter Wänman har arbetat med
hemtjänst och hemsjukvård de sista 30 åren och
idag är han på plats för att hjälpa Nils med bland
annat cykelträning.
– Det känns bra att kunna underlätta i någons

bland annat omvårdnad och hygien, träning och
promenader. Lena sköter de vanliga hushållssysslorna och samarbetet fungerar kanon. De
tycker att hemtjänsten underskattas och många
gnäller i onödan.
Peter Wänman från
hemtjänsten hjälper Nils
Thorén med träningen.
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liv. Inte minst när det finns en anhörig med i
bilden som får avlastning. Lyckas jag lysa lite
glädje i folks liv och går hem med ett gott humör så är jag nöjd med min dag, förklarar han.
Arbetet beskriver Peter som varierande, det
kan vara stressigt, slitsamt och lättsamt om
vartannat, vilket också är en del av charmen när
dagarna ser olika ut. Att träffa människor och få
höra om allas olika livssituationer är det bästa.
– Man vet aldrig vad som väntar. Ibland skämtar vi och ibland får man hålla sig tillbaka. Det
gäller att känna av, se helheten och täcka upp för
de behov som finns. Man får vara lite som en
kameleont, och anpassa sig efter tillfället.

Hemma hos 88-åriga Gunvor Eriksson

håller undersköterskan Boguslawa Lindh Boman
på att rensa jordgubbar till mellanmålet. Gunvor,
som har hemtjänst fyra gånger om dagen plus
tillsyn på natten, är väldigt tacksam över den
hjälp hon fått i drygt tio års tid.
– Det bästa med hemtjänsten är att de finns här
när jag behöver dem. Jag har aldrig känt mig
orolig. Jag kan dessutom larma om det skulle
behövas och de kommer. De skapar trygghet
både för mig och för mina barn som vet att jag
blir omhändetagen på bästa sätt.
Gunvor Eriksson är nöjd med hemtjänsten
i Gnesta. Här tillsammans med Boguslawa
Lindh Boman.

Att komma i och ur sängen, få hjälp med

klädsel, frukost, lunch, middag, tvätt, städning,
hygien samt att ta sig till olika platser utanför
hemmet – är sådant som Gunvor får hjälp med.
– De lägger även upp mitt hår på rullar efter att
jag duschat. Även grabbarna försöker även om
de inte alltid får till det helt rätt, säger hon och
skrattar.
– Det är det här som gör jobbet så roligt, vi
skojar och skrattar ihop. Även om det här yrket
såklart kan vara slitsamt ibland, så ger det en
samtidigt så mycket tillbaka. Att bara få ett leende, ett tack eller kram som uppskattning för det
man gör betyder så mycket, säger Boguslawa.
– Ni visar dessutom aldrig att ni är stressade och
ni tar er alltid tid för en pratstund. Det uppskatt
ar jag, fortsätter Gunvor.

För att skapa kontinuitet är hemtjänsten indelad i mindre personalgrupper. Det medför ett
sammansvetsat personalteam där färre personer
rör sig hos samma brukare.
– Det känns tryggt för mig att de jobbar så bra
ihop. För min del spelar det ingen roll vem som
kommer. De gör alla ett jättebra jobb, är glada
och positiva! Det känns som vi är ett, jag och
personalen, avslutar Gunvor.
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Powerhuset invigt med stort intresse!
En stor skara människor slöt upp till invigningen av Powerhuset där ett nytt
samarbete nu håller på att ta form. Gnesta kommun, PRO och SPF Seniorerna
skapar nu tillsammans en ny mötesplats med syfte att förbättra gemenskapen
hos Gnestas invånare, framför allt hos de äldre.

Invigningen bjöd på tal, musikunderhållning,
bubbel och tilltugg. Många tog chansen att
mingla i folkvimlet och stämningen var på topp.
– För mig är det här en glädjens dag, en samverkans dag och en framtidens dag! Jag ser bara
möjligheter med vårt nya samarbete.
Det är helt fantastiskt att vi nu får
inviga detta gemensamma hus,
inleder SPF:s ordförande Jan
Ancker och fortsätter:
– Aldrig ensam i Gnesta, det
är vårt gemensamma motto
som kommer att återkomma hela tiden. För att bryta
ensamheten behövs en mötesplats – och det är här, på
Powerhuset vi gör det!
Margareta Bergdahl, ordförande i PRO,
instämmer och tillägger att många redan visat
intresse för huset.
– Vi har jobbat och kämpat hårt för att kom-

ma till den här dagen och det här är verkligen
höjdpunkten. Vi ser bara positivt på det här
nya samarbetet och allt det medför för Gnestas
seniorer.
Både stödja och få stöd
Gnesta kommun finns också på
plats i Powerhuset med både anhörigstöd och frivilligsamordnare som kommer att samarbeta med SPF och PRO kring
olika aktiviteter.
– Vi håller även på att skapa
en frivilligorganisation där
vi får möjlighet att ytterligare
förebygga den ofrivilliga ensamheten. Vi ska utveckla anhörigstödet, Väntjänsten och ordna fler
aktiviteter, föreläsningar och studiecirklar här i huset, berättar verksamhetschef Linda
Bergström.

Jan Ancker, SPF, Linda Bergström, Vuxen- och omsorgsförvaltningen, Ingrid Jerneborg Glimne, Vuxen- och omsorgsnämnden och Margareta Bergdahl, PRO, fick gemensamt knyta upp bandet som symboliserar Powerhuset som öppet.
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Även Ann Malmström, förvaltningschef för
mycket kraft. Samarbete och samverkan är det
Vuxen och Omsorg, är tacksam över att Powersom kommer kunna göra skillnad här i Gnesta
huset nu är verklighet.
för att ingen ska behöva vara ensam.
– Det är en dröm jag haft länge att få vara med
och starta ett hus för samverkan. Vi har haft
Glädje och en känsla av gemenskap låg i
la nöjda besö luften på invigningen som genomsyral
a
ett uppdrag från politiken att samverka
v
a
kar
en
,
med föreningar och ideella organie p des av positiva reflektioner från de
m
ö
sationer och det känns otroligt
många besökarna.
kul att vi har fått möjligheten
– Det här är jättekul, häftigt
att genomföra detta. Jag tror
och unikt ur alla synvinklar,
att väldigt många kommer
jag tror inte den här typen
känna sig mindre ensamma
av samverkan finns någon
och mer behövda. Här kan
annanstans. Nu ska det bli
man både stödja och få stöd.
spännande att se hur detta
kommer att utvecklas, säger
”Unikt ur alla synvinklar”
Lill Björk och får genast medIngrid Jerneborg Glimne,
håll från flera besökare.
ordförande i Vuxen- och omsorgs– Det är kanon med ett gemennämnden, hoppas att huset nu ska
samt hus! Vi kan hjälpa varandra
sprudla av kreativitet och aktiviteter av alla
mycket nu i PRO och SPF och det är också
olika slag.
ett perfekt hus som är tillgänglighetsanpassat,
– Vad kunde vart ett bättre namn än Powerhuset
säger Råger Karlström.
– det är exakt vad som kommer att finnas här,
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Ny mottagning för råd och stöd i Gnesta
Nu ska det bli lättare för Gnestas invånare att få råd och stöd i frågor som rör
den egna livssituationen. Råd & Stöd – en öppen mottagning hos Individ- och
familjeomsorgen har nu öppnat dit alla är välkomna och där alla alltid har rätt
att vara anonyma.

na oavsett vem man är eller vad man behöver
prata om. Vi ser verkligen fram emot att få
påbörja det här stödarbetet, för behovet finns,
det har vi redan sett, tillägger Anna Gunnarsson,
som också är familjestödjare på mottagningen.

Gnesta kommuns nya Råd- och stödmottagning riktar sig till dem som behöver stöttning
och hjälp i de jobbiga situationer som livet kan
medföra. Här kan man rådfråga om saker som
kan kännas svåra att prata om med någon man
känner.
– Det kan röra föräldrarollen, oroligheter i
familjen, missbruk, hjälp att få till en förändring
i livet eller hantera konflikter. Eller så kan det
bara vara att ha ett stöttande samtal om något
som tynger, förklarar Astrid Thörner, en av
mottagningens två familjestödjare.
– Barn, ungdom, vuxen, förälder eller anhörig
till någon med problem – till oss är alla välkom-

Öppen insats
Råd- och stödmottagningen, belägen på Industrigatan 8 i Gnesta, är en del av socialtjänstens
utvecklingsarbete i Gnesta kommun.
– Syftet är att göra flera öppna insatser tillgängliga till barn, unga och vuxna som bor i Gnesta.
Det är ett förebyggande arbete för att förhindra
ohälsa och öka välmåendet i samhället, berättar
Mats Engström, verksamhetschef för Individoch familjeomsorgen i Gnesta
kommun.

På den kostnadsfria mot-

tagningen råder tystnadsplikt.
I och med att det är en öppen
insats har besökarna dessutom alltid rätt att vara anonyma. Råd och stöd kan ges via
både telefon och personliga
möten, allt utefter individens
egna behov och villkor.

Astrid Thörner och Anna Gunnarsson, familjestödjare, Elin Insulander Hjelm,
enhetschef, Ingrid Jerneborg Glimne, ordförande i Vuxen- och omsorgsnämnden
och Mats Engström, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen.
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En trygg åtkomst till stöd
Under invigningen av Rådoch stödmottagningen fick
Vuxen- och omsorgsnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M) klippa det
symboliska bandet.
– Jag ser med glädje fram
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emot att den här mottagningen får öppna nu!
Det har funnits ett ökat behov av detta, att vi
ska kunna erbjuda en trygg och säker åtkomst
till stöd, utan att man för den delen behöver

hamna i något register. Anonymiteten är en viktig del för att folk ska våga komma och prata av
sig. Det här blir ett jättebra stöd för våra invånare, förklarade Ingrid under invigningstalet.

Nya riktlinjer har antagits
Under året som gått har ett omfattande arbete pågått med att se över och revidera
förvaltningens riktlinjer och rutiner, som alltså reglerar hur arbetet i våra verksamheter ska bedrivas. Nu har flera nya riktlinjer antagits av Vuxen- och omsorgsnämnden och flera nya rutiner för verkställigheten är antagna av förvaltningen.

Riktlinjer är styrande dokument som innehåller
en anvisning eller rekommendation för vad vi
ska göra. Rutiner är ett styrande dokument för
hur ett arbete ska genomföras. Riktlinjer kan
betraktas som en slags handbok som ska ange

ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss
fråga. Riktlinjerna ska underlätta vårt mål med
att arbeta kvalitetsäkert, rättssäkert och patientsäkert i alla våra verksamheter och uppdrag.

Följande nya riktlinjer antogs av Vuxen- och omsorgsnämnden den 24 maj
l Riktlinje för Vuxen- och omsorgsnämndens ansvarsområde gällande Socialtjänstlagen (SoL) och
l
l
l
l
l

Lagen om Stöd och Service (LSS)
Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst
Riktlinje för vård och stöd vid riskbruk, missbruk och beroende
Riktlinje för verkställighet Individ- och familjeomsorgen
Riktlinje för handläggning av barn-, ungdoms-, och familjeärenden
Riktlinjer Hälso- och sjukvårdsenheten 2018, omfattar ID-märkning inom Gnesta kommuns
särskilda boenden, Hjärt- lungräddning i särskilt boende i Gnesta kommun samt Patientsäkerhet i
Gnesta kommun

Så fort arbetet med att bygga om kommunens webbsida www.gnesta.se är färdigt kommer
du hitta dessa riktlinjer där under kommunens styrdokument.
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Ny spetskompetens inom demensvård
Gnesta kommun satsar på att utveckla arbetet med demensvård. Bättre handledning till personal, utökat stöd till anhöriga samt förbättrad samverkan med
andra vårdinstanser – det är huvuduppdraget för den nya demenssamordnare
som nu finns på plats i Gnesta.
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Undersköterskan och tillika Silviasystern Vikdemensresan, både för den som är sjuk och för
toria Axzell har mer än 20 års erfarenhet av
den som är anhörig. Jag finns här för att stötta,
arbete inom demenssjukvården. Tidigare har
informera och agera bollplank, men även för att
hon utöver arbete på särskilt boende i Södertälje
vägleda och utbilda personal, fortsätter hon.
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med demenssjukdom i Gnesta,
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även arbetat på Stiftelsen
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Silviahemmet på DrottningFrustunagården då hon vill
holm.
vara synlig och arbeta så
– Silviahemmet, som
nära brukarna som möjgrundades av drottning
ligt, men hon arbetar
Silvia, är ledande i
med alla verksamheter
Sverige på att specidär det finns behov av
alistutbilda vårdare
stöd. Samarbete komoch handledare inom
mer även att ske med
demensvård. De främanhörigstöd, Minnesjar även forskningen
mottagningen i Nyköinom området på många
ping, Gnesta Vårdcentral
olika sätt, berättar Viktoria
samt äldre- och handikapp
som själv utbildat sig vid både
organisationer. En ny anhöSilviahemmet och via Sophia
rigutbildning på Träffpunkten har
hemmet Högskola.
redan startats upp och fler utbildningar planeras för hösten.
”Stöd genom hela demensresan”
Gedigen kunskap och erfarenhet följer därför
Ett lyft för kommunens demensarbete
med i bagaget då Viktoria nu intar rollen som
Anne Ringdahl, verksamhetschef för Äldre,
Gnesta kommuns demenssamordnare.
Funktionsstöd och Hälso- och sjukvård, är
– Det här känns fantastiskt, spännande och
mycket nöjd med att nu ha Viktoria på plats.
utmanande! Det finns ett stort behov i Gnesta
– Det är oerhört värdefullt för oss att få in en
och jag känner därför att jag kan göra stor nytta
person med hennes kompetens. Viktoria kan
här. Jag brinner för detta arbete och det ska bli
nu handleda och stötta både omvårdnadspersoså roligt att få utveckla demensvården i Gnesta.
nal och biståndshandläggare, så att vi kan öka
Viktoria menar att det är enormt viktigt att alla
kunskapen men också ge anhöriga bättre stöd.
som kommer i kontakt med demenssjukdom ska
Det är ett lyft för oss i förvaltningen och för
känna att de har någon att vända sig till.
kommunens arbete med att utveckla demens– Mitt mål är att vara ett stöd genom hela
sjukvården!
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