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Tiden går fort
när man har roligt!
2018 HAR PASSERAT och jag tycker

vi kan se tillbaka på ett år som

Mjölby

kommuns

värdegrund
Samverkan
för

förbättringar

•

Medborgare och
kunder i fokus

•

Kreativt

förhållningsätt

•

Professionellt
bemötande

vi till allra största delen kan vara
Förutsättningarna

ändras snabbt, så det

gäller att vi tillsammans
tolkar omvärldens

behov så bra vi kan.

mycket nöjda med. Sedan vi började
vår kulturresa för något år sedan
har vi genomfört mycket av våra
intentioner, men en hel del arbete
återstår förstås ännu. Förutsättning-

Vi har fortsatt vårt arbete

med kulturscanningen och
mejslat ut fyra strategiska

områden – medarbetarskap,
ledarskap, kommunikation
och dialog.

arna ändras snabbt, så det gäller att
vi tillsammans tolkar omvärldens
behov så bra vi kan. Då kan vi

VI SER EN kompetens- och arbets-

kraftsbrist i praktiskt taget alla våra

åstadkomma mer och alla kan bidra

verksamheter. Det är mycket viktigt

till utvecklingen.

att vi kan kartlägga vilka delar som
kan automatiseras för att frigöra

ALLT MER av vårt utvecklingsar-

resurser och kompetens. Därför är

bete handlar om att lösa problem.

digitaliseringen en central faktor i

Genom att använda ett arbetssätt

vårt utvecklingsarbete och det

som präglas av flexibilitet snarare

känns väldigt bra att vi har förstärkt

än detaljerade planer kan vi fortsät-

organisationen med en utvecklings-

ta skapa verktyg som leder till ett

ledare för digital transformation.

positivt arbetsklimat, bra kundsam-

På så sätt är vi bättre rustade för att

arbeten och ett fungerande resultat.

dels möta de behov och utmaningar
som finns, dels utveckla nya möjlig-

2018 HAR VARIT ett givande år på

heter för digitalisering.

med kulturscanningen och mejslat

SLUTLIGEN VILL JAG nämna hur stolt

många sätt. Vi har fortsatt vårt arbete
ut fyra strategiska områden – med-

jag är över vår resa i att vara möjlig-

arbetarskap, ledarskap, kommunika-

görare. Alla jobbar för att hitta nya

tion och dialog. Kulturarbetet har

och ännu bättre sätt att ta tillvara

också hjälpt oss att bättre ta vara

medarbetarnas och invånarnas enga-

på allas roller och förtydliga vårt

gemang och vilja att bidra. Tillsam-

gemensamma ansvar. Resultatet av

mans håller vi riktningen framåt!

kulturscanningsarbetet har vi samlat i ett material som både informerar och inspirerar alla medarbetare
att tillsammans skapa en positiv
jobbkultur som bygger stolthet.
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Pirjo Ohvo
Chef omsorgs- och
socialförvaltningen
till februari 2019
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O M O M S O R G S - O C H S O C I A L FÖ R VA LT N I N G E N

Genom satsningar på ny teknik,

Tillsammans är
vi möjliggörare

möter vi morgondagens komplexa

580,5

586,4

1

välfärdstjänster.

Budgetram för
förvaltningen (mnkr)

Förvaltningens
resultat (mnkr)

Avvikelse
(%)

digitalisering och kompetensutveckling
utmaningar och ökade behov av
Camilla Eriksson
Chef ekonomi- och systemstöd

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag
- vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till
ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

Våra medarbetare i siffror

VÅR GEMENSAMMA MÅLBILD är att

kant. På så sätt skapar vi möjlig-

heter. Våra verksamheter regleras

skapa bra välfärdstjänster för alla.

heter som gör skillnad. I vårt upp-

i första hand av Socialtjänstlagen

Det förutsätter ett stort och kunnigt

drag ingår att informera, utreda,

(SoL), Lagen om stöd och service till

engagemang. Likaså modiga sats-

besluta och följa upp enskilda

vissa funktionshindrade (LSS) samt

ningar på innovativ teknik i fram-

människors rättigheter och skyldig-

Hälso- och sjukvårdslagen.

822

45

88

12

729

50

6,7

Antal anställda

Medelålder

Kvinnor
(%)

Män
(%)

Tillsvidareanställda

arbetar heltid
(%)

Sjukfrånvaro
(%)

(exkl. timavlönade)

Verksamhetsområdena är

Våra fyra strategiska områden

1
Individ- och
familjeomsorg

Hälso- och sjukvård

Äldre

Funktionsnedsättning

Ekonomiskt bistånd

Arbete och välfärd

Korttidsboende

Vårdboenden

Daglig verksamhet

Integration

Utredning

Rehabilitering

Trygghetsboenden

Gruppbostäder

Arbetsmarknad

Hjälpmedel

Mötesplatser

Planeringsenheten

Flyktingmottagning

Råd, stöd
och behandling

Trygg hemgång

Stödboende

Socialpsykiatri

Hemtjänst och
boendestöd
Entreprenader
Vifolkagårdens
vårdboende
(Aleris Omsorg AB )
Slomarps vårdboende
(Norlandia Care AB)
Personlig assistans
(Marcus Assistans AB)
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Ledarskap

Medarbetarskap

Vi är en stor verksamhet med 800- 1 000
medarbetare vilket innebär att ledarskapet
är oerhört viktigt. Det måste vara samstämt
om vi ska kunna förändra synsättet.

Varje medarbetare fyller en viktig funktion,
men det gäller att förstå sin egen roll.
Vem är jag i organisationen? Vilket är mitt
bidrag till helheten?

3

4

Kommunikation

Dialog

Kommunikation efterfrågas ständigt
och är tydligt kopplat till ledarskapet.
Det krävs kommunikation i alla led för
att det ska fungera.

Genom samtal etableras en värdefull
kontakt mellan oss alla. VI måste skapa
former för att föra dialog med alla
medarbetare.
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Patrik Andersson ser stora
möjligheter med Försteget
och liknande projekt.

tid. Bedömningen av deltagarnas

Patrik menar att Försteget är en

arbetsförmåga görs gemensamt

lösning som gagnar alla, inte bara

av arbetsterapeuter, handläggare,

deltagarna.

försäkringskassan, handledare
med flera.

– Eftersom dessa personer är i en
situation där de får sin försörjning
från andra håll, är det här också en

Samarbete en fördel för alla
Idag samarbetar Försteg Skänninge
framförallt med Hembygdsföreningen/S:t Ingrids gille. Uppdragen
omfattar bland annat sömnadsarbeten av historiska kläder, inventering och sortering av material i
gamla rådhuset samt arbete med

Det är roligt och givande för
deltagarna att göra miljöer
vackrare och dessutom få
uppskattning för det.

smart lösning rent ekonomiskt. Jag
ser gärna att vi skulle utöka och ta

arbetstiderna mycket, beroende på

ännu fler uppdrag, för det är verk-

individens behov och förmåga.

ligen en vinst för båda parter. Vi får

– Skogssjögruppen består av

mer att göra och det kostar inte så

en handledare och 6-8 deltagare.

mycket. Vi skulle exempelvis kunna

De sköter en hel rad uppgifter vid

göra mycket mer för utemiljön – vi

Skogssjön, från upprustning av

har ju tiden och kunskapen.

dansbana och bryggor till bastubokningar, camping och kiosk.
Även om inte alla deltagare når en
anställning på arbetsmarknaden,
är erfarenheten av Försteget och

S A M V E R K A N FÖ R F L E R I A R B E T E

Ett riktigt
vinn -vinn-koncept
En verksamhet som skapar sysselsättning

och rutiner för dem som bäst behöver det, och
samtidigt erbjuder en kostnadseffektiv lösning.
Patrik Andersson brinner för Förstegsprojektet.

PATRIK ANDERSSON är i grunden

ningar. Det kan vara långtidssjuk-

enhetschef för Dacke stödboende,

skrivningar, språkbarriärer eller

men sedan november 2018 är han

något annat skäl som gör att man

ansvarig för projekten Försteg

inte tar sig vidare själv.

Skänninge och Skogssjögruppen.
– I Försteg Skänninge riktar vi

Skogssjögruppen mycket positiv
och leder till bättre självförtroende
och ökad självkänsla hos deltagarna.
arbetsterapeuter samt personal

– Det leder alltid till något bra,

från arbete och välfärd. Arbets-

trots att många kanske inte får en

uppgifterna för deltagarna varierar

anställning, säger Patrik. Det öpp-

utifrån kapacitet och efterfrågan,

nar upp möjligheter.

men till största delen handlar det
om sömnad, inventeringsarbeten

Jag ser gärna att vi

och att försköna utemiljöer.

Att möta människor där de är
I Försteg Skänninge deltar personer
med väldigt olika bakgrund och
personliga utmaningar. Det är viktigt att alla får jobba på sina villkor.
– Det är väldigt individuellt,
säger Patrik. Vi har deltagare som
jobbar kanske bara två timmar i
veckan, till de som är med i princip
heltid. Det är mycket viktigt att vi
möter personerna där de är.

”Försteg” står just för ”första steget”

Att sy historiska kläder är bara en
liten del av Förstegets verksamhet.

att förbättra planteringar och försköna utemiljön vid hembygdsgården.
– Vår grupp har möjlighet att
göra det där lilla extra som ofta inte
hinns med, berättar Patrik. Vi kan
göra det lite extra fint. Det är roligt

oss till personer som behöver syssel-

och är ett projekt där många aktörer

Projektet sysselsätter 15-20 års-

och givande för deltagarna att göra

sättning och som står långt från

samarbetar, som bland annat arbets-

platser. En del stannar under en

miljöer vackrare och dessutom få

arbetsmarknaden av olika anled-

förmedlingen, försäkringskassan,

lång period, andra bara en kort

uppskattning för det.
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skulle utöka och ta ännu
fler uppdrag, för det är
verkligen en vinst för
båda parter.

Skogssjögruppen
Deltagarna i Skogssjögruppen har
kommit ett steg längre än dem i
Försteget. Även om många fortfarande står en bit från den ordinarie
arbetsmarknaden, har de hunnit
skaffa sig mer erfarenhet, är mer
självgående och har lite andra typer
av arbetsuppgifter. Även här varierar

Positiv satsning
Patrik är helt övertygad om att
liknande projekt är rätt väg att gå.
Båda projekten går att utveckla till
något större och potentialen är stor.
– Vi är på god väg, men om vi
blir ännu bättre på att samverka
kommer vi hitta många fler möjligheter. Kommunen skulle tjäna på
det, deltagarna och medborgarna
likaså. Det finns även möjligheter
inom projekten. Vi har exempel på
deltagare som kommit med i projektet, vuxit med uppgifterna och
sedan kunnat ta en anställning som
handledare. Det, om något, säger
väl att den här typen av verksamhet
är värd att satsas mer på?

9

P R O F I L E N – N Y V E R KS A M H E T S C H E F

Att jobba smartare,
inte snabbare
Som chef ser hon som sin främsta uppgift att

göra det möjligt för andra att göra ett bra jobb.
Möt Kristina Granlund, verksamhetschef för
individ- och familjeomsorg.

– Vi ska arbeta med effektiv och

– Vi varken kan eller vill försöka

senaste åren, hur viktigt det arbetet

säker myndighetsutövning och

lösa allt själva, säger Kristina. Istället

var för förståelsen och samverkan

sätta in nödvändiga insatser, alltid

ska vi vara ödmjuka, lära av varandra

mellan olika verksamheter.

med kundens delaktighet i fokus.

och låta andra göra det de är bäst på.

Effekten av våra insatser ska mätas

Om vi chefer kan samarbeta på ett

en kreativ utvecklingsprocess som

i det resultat det får för individen.

bra och effektivt sätt, kommer våra

involverat alla våra medarbetare.

Det låter formellt, men det beskriver

medarbetare också kunna göra det.

Den är ett bra verktyg och ett stöd

precis det vi ska göra. Och för att
lyckas med vårt uppdrag måste vi
samverka.
Därför har cheferna inom individoch familjeomsorg samt arbete och
välfärd varje vecka ett möte då de
behandlar ärenden, planerar resurser och diskuterar nya, smidigare

HON TILLTRÄDDE sin tjänst i juni

Dessutom finns här en vilja att för-

2018, efter att ha jobbat på ett privat

ändra och förbättra som verkligen

vårdföretag och socialförvaltningen

tilltalar mig.

lösningar.

i Linköping.
– Det känns väldigt bra här,

Kristina Granlund har stora ambi-

Mjölby är lagom stort. Det finns

tioner med sitt uppdrag och förklarar

muskler i form av skatteintäkter

vad de huvudsakliga uppgifterna

parallellt med en skön småskalighet.

handlar om.

Kulturscanningen har

varit en kreativ utvecklingsprocess som involverat alla
våra medarbetare.

– Kulturscanningen har varit

att luta sig emot i olika situationer.

Nya infallsvinklar
Kristina är inte den enda chefen
som är ganska ny på sin post. Här
finns flera och tillsammans med andra, mer erfarna, blir mixen väldigt
lyckad. Mötena är ett bra sätt att
komma in i rollen.
– Vi som är nyare kan ju också
komma med nya synsätt, nya grepp.
Samtidigt är vi självklart beroende
av dem som har längre erfarenhet
och varit med ett tag.
Kristina vill lyfta fram kulturscanningen som har genomförts i
omsorgs- och socialförvaltningen

Klimatsmart ledare
På frågan om vad en klimatsmart
ledare betyder för henne, återkommer Kristina till vikten av att dra
nytta av andras erfarenheter.
– Det är klimatsmart för mig; att
inte uppfinna hjulet igen. Att lyssna
på mer erfarna kollegor och andra
som har gått igenom en liknande
situation. Det är klart att inget fall
är exakt det andra likt, men det är
helt förkastligt att inte vara ödmjuk
och ta lärdom av andra. Det är så
här vi lär oss att jobba smartare,
inte snabbare.
Kristina menar att en bra ledare
lyfter fram andra och får dem att
våga prova nya uppgifter. En ledare

Kristina Granlund är en klimatsmart

ska peka ut riktningen, men fram-

ledare som tilltalas av framåtandan

för allt ge andra förutsättningar att
göra ett bra jobb.

i kommunen.

– Man ska låta andra få lyckas
med sitt uppdrag. Genom att fråga
”vad vill du själv?” möts jag ofta av
att personen i fråga vågar uttala sina
ambitioner och därmed prova på
dem också. Vi anställer ju begåvade
och kompetenta människor för att de
Det är helt förkastligt
att inte vara ödmjuk
och ta lärdom

ska göra ett bra jobb, inte för att säga
åt dem vad de ska göra – då måste
de ju få bästa möjligheterna också.

Vi anställer ju begåvade och

kompetenta människor för att
de ska göra ett bra jobb, inte
för att säga åt dem vad de

ska göra – då måste de ju få
bästa möjligheterna också.

Förbättringspotential
Även om Kristina till allra största
delen bara ser fördelar i sitt jobb,
finns naturligtvis områden som
kan bli bättre.
– En person som redan befinner
sig i en jobbig, utsatt position måste
dessutom hantera många olika
kontakter och enheter. Här kan vi
arbeta fram bättre och smidigare
lösningar för att underlätta.
– Likaså kan vi minska på
stressen i jobbet. Stress ligger i
jobbets natur, socialtjänsten är helt
enkelt förenat med en viss stress.
Men jag tycker vi har olika åtgärder
för att minska stressen och fördela
jobben. Återigen – det handlar om
att jobba smartare, inte snabbare.
Kreativ och stolt
Kristina avslutar med att förklara
vad som får henne att känna sig
riktigt stolt i jobbet.
– Jag blir stolt och glad när jag
möter engagemang och ser viljan
till förändring och samverkan. När
vi pratar med varandra och inte om
varandra. Jag har ett mycket roligt
och kreativt jobb som lär mig se nya
möjligheter varje dag. Allt detta gör
mig stolt.

av andra.
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K VA L I T E T S A R B E T E

Det är upplevelsen
av kvalitet som räknas

K VA L I T E T S A R B E T E

Lex Sarah
– en kvalitetssäkring
ELIN ALM RAHM är sedan 2018 ut-

att ge god service, stöd och omsorg

vecklingsledare för kvalitet på om-

till medborgarna. Jag känner att

sorgs- och socialförvaltningen, där

kvalitetssäkring alltid finns när-

Lex Sarah är en del av det systema-

varande hos våra medarbetare och

tiska kvalitetsarbetet. Här beskriver

chefer. Genom åren har vi ständigt

Elin mer om hur man jobbar med

jobbat för förbättringar och kvali-

den viktiga kvalitetssäkringen.

tetshöjningar i syfte att svara upp
på de lagkrav som ställs.

I omsorgs- och socialförvaltningen verkar det finnas en
stark vilja att förbättra och
kvalitetssäkra. Kan du berätta
mer om den?
– Kvalitet och utveckling är
mycket viktiga delar av arbetet i en
organisation som vår, vars mål är

– Efter införandet av Lex Sarah
blev det än mer tydligt hur viktigt
det är att analysera de händelser
som gått fel. Det är ju bara genom
att uppmärksamma och åtgärda
processer och rutiner som riskerar
eller redan har gått snett, som vi
kan bli bättre.

Vi har ett omfattande synsätt på kvalitet som finns med i allt vi gör.
Hur vi leder vårt arbete är i sig en kvalitetssäkring, en struktur som

styr vad vi ska göra, hur vi ska utföra det vi beslutat och hur vi följer
upp våra insatser på bästa sätt.

Utgångspunkten för bra kvalitet är medborgarnas egna upplevelser. Det är den upplevda kvaliteten som ska analyseras och leda

till ständiga förbättringar för både medarbetare och medborgare.
Här finns kraften och potentialen.

Vi arbetar ständigt för att säkerställa ett kvalitativt arbetssätt och
vårt kvalitetsarbete består av många delar. Läs mer om två av
dem, Lex Sarah och IBIC.

12

24

Synpunkter till förvaltningen
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Kan du ge några konkreta
exempel på förbättringar
som gjorts efter Lex Sarahanmälningar?
– Vi har många exempel på hur
vi genom att belysa hela händelseförloppet kring en avvikelse eller
en händelse kan sätta in tydliga och
konkreta åtgärder för att minimera
framtida risker. Det kan handla
om att skapa en ny rutin eller börja
arbeta utifrån nya arbetssätt. Ofta
har medarbetare och chefer redan
skapat en tydlig åtgärdsplan, där
det konkret är beskrivet vad som
gjorts och vad som ska göras för att
det inte ska inträffa igen. Idag finns
en hög medvetenhet om Lex Sarah,
om vikten av att syna oss själva och
uppmuntra medarbetare till att
rapportera om missförhållanden.
Vi måste komma ihåg huvudsyftet
– att kvalitetssäkra och ge våra
medborgare bästa tänkbara service,
stöd och omsorg.

Lex Sarah har utretts

Lex Sarah, 14 kap 3 § i socialtjänstlagen, trädde i kraft den
1 januari 1999. Lagen instiftades efter att personalen på ett

vårdhem i Stockholm upprepade gånger upplyst fackförening,
kommun och det ansvariga privata vårdbolaget om missförhållanden
och vanvård på vårdhemmet som följd av brist på personal och rutiner.
Ingen ville ta på sig ansvaret och inget förändrades. Undersköterskan
Sarah Wägnert uttalade sig då i TV och först efter uppmärksamheten i

Jag känner att

kvalitetssäkring alltid

finns närvarande hos
våra medarbetare
och chefer.

media blev det en förändring.
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Alltid fokus
på individen
En arbetsmetod som handlar om att lyfta fram
det friska, det som individen faktiskt klarar själv.
Carina Åsberg Lindell och Jonna Rautanen
förklarar vad IBIC innebär.

Hon förklarar att man tidigare

utom kanske rygg- och fottvätt

– Nu har vi implementerat och

jobbade mer med paketinsatser.

själv, ska personen förstås få göra

jobbar enligt IBIC inom de allra

det. Och till exempel få hjälp med

flesta verksamheterna, säger Jonna.

dammsugning, men själv torka av

Det är roligt att utbilda hemtjänst-

köksbänkar och damma ytor som

personalen och nu står LSS- och

är i bekväm arbetshöjd. Sedan är

vårdboenden i Skänninge på tur.

Om exempelvis kunden Kalle behövde hjälp med morgonrutiner ingick frukost, dusch och påklädning,
fast det egentligen var flera moment
här som Kalle kunde klara själv.
– Nu är det mycket mer behovs-

Vi jobbar tillsammans med
våra kunder så att de kan

bibehålla sina funktioner så

länge som möjligt. Det är så
viktigt att inte ta bort det
de faktiskt kan.

inriktat. Vi bedömer också om
hjälpen ska vara stödjande/tränande
eller kompenserande, vilket betyder
att vi antingen stöttar personen i
vissa moment eller utför momentet
till 100 procent, om personen är
oförmögen att klara det själv. Med
IBIC får vi visserligen lite längre

IBIC står för Individens Behov I

– IBIC fokuserar på det friska, det

anvisningar, men de är tydligare

Centrum och är ett bedömnings-

vill säga det som individen faktiskt

och det blir mindre risk för miss-

instrument för att kartlägga behoven

klarar av, säger Carina Åsberg

förstånd. När datastödet är fullt

hos en individ. Med IBIC används

Lindell, biståndshandläggare på

utbyggt kommer utredningar att

samma bedömningsgrund, oavsett

omsorgs- och socialförvaltningen

gå snabbare och det blir ännu

var man bor i landet.

sedan 2011.

smidigare att göra förändringar.

Mer tid för individen
Jonna Rautanen arbetar som tillförordnad bemanningssamordnare
i hemtjänstorganisationen sedan
februari 2018. Att IBIC har skapats
utifrån individens behov och inte
för att spara tid, blir tydligt när
hon förklarar hur IBIC fungerar i
vardagen.
– Det är viktigt att låta kunden
göra det som den klarar själv,
även om det kan ta lite längre tid
då. Kan kunden klara duschen,

det naturligtvis viktigt att vi kontinuerligt följer upp behoven, för

I de allra flesta fall fungerar sam-

de ändras ju med tiden. Vi jobbar

verkan och samarbetet utmärkt.

tillsammans med våra kunder så att

– Mycket är jättebra, säger Carina.

de kan bibehålla sina funktioner så

Vi på utredningsenheten har till

länge som möjligt. Det är så viktigt

exempel fått en mottagning som

att inte ta bort det de faktiskt kan.

tar hand om akuta ärenden och
det underlättar verkligen för oss.

Bra samverkan kan bli
ännu bättre
Inför införandet av IBIC sattes en
projektgrupp ihop med utredare,
handläggare, systemförvaltare,
utförare, ekonomiavdelning och
andra. Alla fick ökad förståelse för
de olika enheternas roller i processen.

Något som däremot skulle kunna
förbättras är administrationen och
hanteringen. Om jag exempelvis
hade möjlighet att gå igenom behoven tillsammans med individen
på en surfplatta, skulle jag snabbt
få tydliga svar och kunna skicka
in dem direkt.

För det är ju så,

att vårdyrket är ett av

våra viktigaste arbeten.

Fakta: IBIC – Individens Behov I Centrum
IBIC, Individens Behov I Centrum,

liv som möjligt och samtidigt kunna

- Känsla av trygghet

är en metod framtagen av Social-

erbjuda stöd där det finns behov.

- Personligt stöd från person som

styrelsen med syfte att kvalitets-

vårdar eller stödjer en närstående

säkra hela kedjan från bistånds-

Individens behov beskrivs i olika

handläggarnas utredning till

livsområden:

När biståndshandläggaren och

utförandet av insatser för individen.

- Lärande och tillämpa kunskap

individen gått igenom alla livsområ-

- Allmänna uppgifter och krav

den och kartlagt behoven, ofta även

När en individ tar kontakt med en bi-

- Kommunikation

tillsammans med en närstående,

ståndshandläggare och efterfrågar

- Förflyttning

fattas ett beslut utifrån en samlad

stöd, inleds en utredning. Dialogen

- Personlig vård

bedömning. Sedan skickar bistånds-

mellan biståndshandläggaren och

- Hemliv

handläggare en beställning till en

individen är mycket viktig och om-

- Mellanmänskliga interaktioner

utförare, exempelvis hemtjänsten,

fattar individens hela livssituation.
Målet är att möjliggöra för individer
att kunna leva ett så självständigt

och relationer
- Utbildning, arbete, sysselsättning
och ekonomiskt liv

som sedan gör en genomförandeplan med individen att utgå från vid
utförande av hjälp.

Jonna Rautanen ser fram
emot att implementera

Närhet förenklar
Jonna lyfter samverkan med enhetscheferna och medarbetarna, där man
samarbetar och stöttar varandra på
ett mycket bra sätt. Numera sitter
bemanningssamordnarna på plats
ute hos medarbetarna i de olika
hemtjänstgrupperna, något som
blivit mycket uppskattat.
– När vi är på samma plats kan
vi vara flexibla, ha en bättre dialog
och hitta smidiga lösningar snabbare. Då kan vi på ett tryggt sätt
kvalitetssäkra våra uppdrag. För
det är ju så, att vårdyrket är ett av
våra viktigaste arbeten.

IBIC på fler boenden.
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E N GAG E R A D E L E DA R E

Samarbete skapar
möjligheter och stolthet

Catherine Stolfer Suneson
Enhetschef
Bokens vårdboende

De har alla en ledande roll och har upplevt hur

Ett gott ledarskap
föder ett lika bra

medarbetarskap
och vice versa.

kulturscanningsarbetet och ett klimatsmart

ledarskap har stärkt jobbkulturen. Möt Christian,
Catherine och Håkan.

CHRISTIAN WALLIN-ANDERSSON

versa, fyller Catherine i. Just därför

och Catherine Stolfer Suneson är

är kulturscanningen så värdefull

båda enhetschefer för vårdboenden

– genom den har vi haft kreativa

i kommunen, medan Håkan

diskussioner och tillsammans kom-

Davidzon är utvecklingsledare

mit fram till vad vi alla ser som ett

för verksamhetslokaler. För alla

gott medarbetarskap.

tre är ett gott ledarskap och medarbetarskap centralt för trygghet,

Håkan är av samma åsikt och

trivsel och arbetsglädje.

betonar hur viktigt tydliggörandet
av roller är.

Ju mer vi involverar

alla i de beslut de själva
kan påverka, desto mer
växer engagemanget
hos alla.
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Christian Wallin-Andersson
Enhetschef vårdboende
Skänninge/Väderstad

Kulturscanningsarbetet
har resulterat i en gemensam
grund i fyra områden;
medarbetarskap, ledarskap,
kommunikation och dialog.
Hur ser ni på kulturscanningen
som ett verktyg för ledarna
i att skapa ett bra medarbetarskap?
– Jag tycker att kulturscanningsarbetet främst har hjälpt oss att
skapa en samsyn kring åt vilket
håll vi ska, säger Christian. Det
gör det lättare att förstå vad vi kan
förvänta oss av varandra, både i
ledarskap och medarbetarskap.
– Jag håller med och är övertygad
om att ett gott ledarskap föder ett
lika bra medarbetarskap och vice

– När identiteten och förväntningarna blir tydligare, känner
sig både ledare och medarbetare
tryggare. Med bra dialog, kommunikation och starka nätverk kan vi

kunna växla mellan olika fokus

tillsammans för att vi ska nå upp-

skapa ett gott arbetsklimat över hela

beroende på vad som händer.

satta mål, är också viktiga inslag.

Catherine, Christian och Håkan

Catherine vill också lyfta fram

menar också att en klimatsmart

vikten av att ha hög tillit till sina

ledare även har förmågan att enga-

medarbetare och våga använda

gera sina medarbetare och få dem

deras kompetens och kunskap.

omsorgs- och socialförvaltningen.

Vad betyder det för er att vara
en klimatsmart ledare?
– För mig innebär det att jag har
förmåga att anpassa mitt ledarskap,
säger Catherine. Jag försöker använda
mig av olika metoder, beroende på
situation och behov.
– Precis, säger Christian. Som
ledare behöver man kunna tänka
smart när det gäller exempelvis
ekonomi och bemanning, men också

att känna sig som lagspelare med
möjlighet att påverka.
– Att som ledare vara lyhörd,
tydlig med återkoppling och att göra
det man åtagit sig, tror jag är bra

– Engagemang skapas i gemensam
dialog och vår vilja att verkligen
lyssna på de kloka medarbetare
som vi har runt oss.
– Ju mer vi involverar alla i de

verktyg för att få andra engagerade,

beslut de själva kan påverka, desto

säger Håkan. Humor och att skapa

mer växer engagemanget hos alla,

förståelse för att laget ska prestera

tillägger Christian.
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Resultat
för utveckling
Vilka möjligheter ser ni med
olika samverkansformer?
– Vårt uppdrag är att skapa så
bra lösningar som möjligt för våra
medborgare, säger Håkan. Och bra
samverkan med olika professioner
och verksamheter öppnar upp för
nya idéer och möjligheter.
– Utan samverkan och en nära
dialog där vi kan dra nytta av
varandras kunskap skulle vi ha
mycket svårare att förstärka och
utveckla våra verksamheter, säger
Catherine.

utbyte och utveckling – som i sin

andra jobbar och lyckas, menar
Christian.

hjälp av årliga kundundersökningar, registreringar av åtgärder

tur leder till en stärkt jobbkultur,

samt uppföljning av avvikelser. Samtidigt ger det en värdefull

ökad arbetsglädje och stolthet över

jämförelse i ett nationellt perspektiv. Underlaget används för att

vad verksamheten åstadkommer.
Catherine summerar vad alla tre

identifiera prioriterade områden, för att framgångsrikt fortsätta

känner:

utvecklingen av våra verksamheter under kommande år.

– När våra boende uttrycker att
de trivs och känner välbefinnande,
då blir man stolt. Likaså när medarbetare utvecklas och klarar av
svåra situationer i arbetet och när
människor pratar gott om vår verksamhet. Då känner jag att vi har
lyckats och det känns fint.

Det är mycket viktigt att se hur

Verksamheternas kvalitetsarbete och utveckling tydliggörs med

Samverkansformer ger kunskaps-

Vårt uppdrag

är att skapa så

bra lösningar som
möjligt för våra
medborgare.

– Ibland finns framgång hos
andra aktörer som vi själva kan
dra nytta av. Kanske har de hittat
andra vägar till samverkan än
dem vi själva använder?

Håkan Davidzon
Utvecklingsledare
verksamhetslokaler

När man speglar vår verksamhet handlar det om att hitta en balans.

Att synliggöra det som inte alltid fungerar optimalt, men också visa den
fina välfärd som fungerar och som gör skillnad i människors liv.

Svaren från våra äldre i Mjölby kommun visar att vi bedriver ett uppskattat arbete.
Det gör mig glad och stolt. Nu fortsätter vi vårt gemensamma arbete med att
skapa engagemang och bli ännu bättre.
Caroline Strand
Verksamhetschef Äldre

18

19

Vårdboenden

Hemtjänst

Undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” skickas på uppdrag av Social-

Hemtjänsten ligger i flera avseenden på en god och stabil nivå. Utvecklingen har generellt varit

styrelsen ut varje år till samtliga äldre i vårdboende och med hemtjänst. Svaren ger en

stadigt positiv de senaste. Utifrån årets resultat syns inga tydliga trender - varken i positiv eller

god bild av hur de äldre upplever den service de får.

negativ riktning.

De fem frågor där andelen positiva svar är högst
Mjölby

De fem frågor där andelen positiva svar är högst
Mjölby

Riket

95
93

Får bra bemötande från personalen

91
88

Känner sig trygg på sitt äldreboende
Har lätt att få kontakt med personalen
på äldreboendet vid behov

83

91

89
85

Känner förtroende för personalen
Är sammantaget nöjd med
äldreboendet

81
0
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Riket

96
97

Får bra bemötande från personalen

92
90

Känner förtroende för personalen

90
88

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten
Personalen tar hänsyn till den
äldres egna åsikter och önskemål

87
86

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

85
85
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Undersökningen visar flera positiva trender för Mjölby kommuns vårdboenden. Exempelvis har boendemiljön för-

bättrats, både inomhus och utomhus. En lättillgänglig och trevlig utomhusmiljö uppmuntrar till utomhusvistelse för
alla. En annan positiv trend de senaste åren är upplevelsen att aktiviteterna på boendet har blivit bättre. Likaså att

personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete och att de meddelar om tillfälliga förändringar i högre utsträckning
än tidigare. Totalt ligger Mjölby kommuns värden högre än riket.

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst
Mjölby

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst
Mjölby

Riket

57

Besväras inte av ensamhet
Vet vart man vänder sig med
synpunkter och klagomål

49
47

Personalen brukar informera
om tillfälliga förändringar

48

Möjligheterna att komma
utomhus är bra

61

Tycker det är trivsamt utomhus
runt boendet
40

54
62
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60

62
60

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp

67
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Personalen brukar informera om
tillfälliga förändringar

68
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Personalen har tillräckligt med
tid för arbetet
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Besväras inte av ensamhet
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Vet vart man vänder sig med
synpunkter och klagomål
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Det område som får lägst värde, i såväl hemtjänst som vårdboende, är upplevelsen av ensamhet. Resultatet

visar likheter i hela landet. Socialstyrelsen har visat att det finns kopplingar till bland annat hur nöjd man är med
aktiviteter på boendet, om man upplever att man kan påverka när personalen kommer och vilket förtroende
man har för personalen.
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Kommunal
hälso - och sjukvård

Avvikelser
Avvikelser är en viktig del i förvaltningens förbättringsarbete. Det innebär att något i verksamhetens utförande avviker från det som är överenskommet med den enskilde. En avvikelse
kan vara av allvarligare karaktär och utreds då av en särskild utredare i förvaltning enligt

Under 2018 har patientsäkerhetsarbetet fokuserat på personer med demenssjukdom,

lagen om Lex Sarah eller Lex Maria. Den kan också vara av mindre allvarlig karaktär och

att förebygga uppkomsten av vårdrelaterade infektioner, att minska avvikelser inom

utreds då av verksamheten.

läkemedelshantering samt fortsatt arbete med ett vårdprocessprogram för palliativ
vård i västra Östergötland.

Det primära är alltid att åtgärda det som gått fel för den enskilda individen. Därefter analyseras
händelsen för att identifiera bakomliggande brister, som exempelvis otydliga rutiner eller
otillräcklig kommunikation. Enskilda individer har också möjlighet att påtala brister i verksamheten och dessa registreras som synpunkter. Beroende på allvarlighetsgraden i synpunkten kan
den eventuellt återkopplas direkt till personen. I vissa fall kan den ligga till grund för en mer
omfattande utredning inom förvaltningen.

Antal inkomna
avvikelser i hälsooch sjukvård 2018

2 959

Vårdboende: 2 524 st
Hemtjänst: 368 st
Övrig verksamhet: 67 st

Riskområden
Vårdboende

Hemtjänst/hemsjukvård

1 155

1 200

1 000

800

752
558

600

400

Antal inkomna
omvårdnadsavvikelser 2018

Demensvård
Östergötland har en certifiering för demensboenden i två nivåer (silver och guld).
Certifieringen baseras på områdena utbildning, personcentrerad vård och nationella kvalitetsregister. I Mjölby har två vårdboenden certifierats på guldnivå. Certifieringen ses som en
stor framgång och fungerar som en motor för strukturerat kvalitetsarbete på vårdboenden
för personer med demenssjukdom.

158

Vårdboende: 61 st
Hemtjänst : 96 st
Övrig verksamhet: 1 st

200
0

126

101

Läkemedels- Utebliven
hantering läkemedelsdos

141
10 0
Fallolyckor

49

0

Allvarliga Rehabilitering/
fallskodor
MTP

Fallolyckor och läkemedelshantering är de största riskområdena,
för att personer ska drabbas av vårdskador. Vid behov upprättas
en plan för den enskilde, så att fall kan förebyggas. Det kan vara
åtgärder som exempelvis handledning av personal eller hjälpmedel till patienten.

Den vanligaste orsaken

30

kartläggningar
har gjorts under året

22

Tidiga tecken
Tidiga tecken är ett verktyg för att kartlägga praktiska, sociala och
kognitiva funktioner hos personer med utvecklingsstörning. Syftet är
att skapa goda rutiner för att tidigt upptäcka försämrade funktioner.

till att avvikelser regi-

Årligen överlämnas cirka 1 miljon läkemedelsdoser till våra

streras för omvårdnads-

patienter. 2018 var det 878 avvikelser, där något kring över-

insatser är att insatsen

lämnandet av läkemedel gick fel. För att minska avvikelserna

uteblivit eller utförts

pågår ett förbättringsarbete där man förtydligar och tar fram

felaktigt.

nya arbetssätt för läkemedelshantering.
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H E M TJÄ N S T E N

En avancerad verksamhet
med stor variation
När Emma Rosén och Caroline Gårdh pratar om

ska inom hemtjänsten. Hon tillhör

undersköterskor och fysioterapeuter.

det team som jobbar med de mest

Att samverka så här gör att vi kan

komplexa uppdragen.

samordna resurser. På så sätt kom-

– Visst är det tufft många gånger.

mer vi tillsammans fram till de

Självklart är det stor skillnad på

bästa individuella lösningarna för

att ta hand om en 95-åring i livets

våra kunder samtidigt som vi kan

slutskede jämfört med en kund som

ge våra anställda förutsättningar

bara befinner sig i början av livet.

för att känna sig trygga och lyckas

Jag möter alla kunder, men sorg

i sitt uppdrag.

Allt fler inser de stora
fördelarna med tillsyn
via kamera.

och svåra sjukdomar hos unga eller

personalgruppens engagemang glittrar det till

barn är det svåraste. Tack vare vår

lite extra i ögonen. Att jobba i hemtjänsten är så

sammansvetsade personalgrupp

mycket mer än många tror.

och fantastiska chefer kan vi alltid
ge varandra värdefullt stöd.

Tillsammans kommer vi

fram till de bästa individuella
lösningarna för våra kunder

Emma förklarar att man hela tiden
EN ANSÖKAN om hemtjänst börjar

försöker minimera personalom-

med ett samtal från den sökande till

sättningen för de mest komplexa

utredningsenheten på omsorgs-

uppdragen.

och socialförvaltningen på kommu-

och familjen i fokus. Caroline

av vilka behov den sökande har,

jobbar mycket hos en familj med

ett beslut fattas och slutligen ska

ett barn som behöver vård och

beslutet verkställas. Här börjar

stöd dygnets alla timmar. I det här

hemtjänstpersonalens uppdrag.

teamet arbetar ett knappt tiotal

Det låter som en lång process, men

undersköterskor och barnskötare

tiden från ansökan till verkställighet

fördelade på både dag och natt. Vi

kan ibland bara handla om timmar.

samarbetar också med många olika
professioner och aktörer för att sä-

Vi arbetar alltid

med kunden och
familjen i fokus.

Caroline Gårdh är en ung, men
ändå mycket erfaren undersköter-
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anställda förutsättningar

för att känna sig trygga och
lyckas i sitt uppdrag.

– Vi arbetar alltid med kunden

nen. Sedan görs en utredning

Ett uppdrag som förändrats
Emma Rosén har jobbat som enhetschef i hemtjänstorganisationen
i två år och under denna tid har
hon sett en tydlig förändring.
– Många har föreställningen om
att hemtjänstpersonalen mest fixar
kaffe och hjälper äldre människor
med stödstrumporna. Men nu har
vi många fler mer avancerade uppdrag än tidigare. Det handlar om
både unga vuxna och barn som är
svårt sjuka och vårdas hemma.

samtidigt som vi kan ge våra

kerställa en omvårdnad med så bra
kvalitet som möjligt för vår kund.

Samverkan på många plan
Emma menar att man överlag
samverkar mycket bättre nu än
tidigare. Enhetschefer och biståndshandläggarnas dagliga handledare träffas var tredje vecka för
att stämma av det aktuella läget i
hemtjänsten och diskutera de mer
vårdkrävande ärendena.
– Ett mycket bra forum, säger
Emma. Vi har även regelbundna teamträffar med bland annat
arbetsterapeuter, sjuksköterskor,

Moderna hjälpmedel
Under senare år har digitaliseringen
och ny utrustning inneburit stora
förändringar. Att slippa hantera
nycklar är en av de största fördelarna.
– Inom hemtjänsten har vi telefonen som ett arbetsverktyg, säger
Caroline. I telefonen finns varje
kunds unika besöksplan och vi låser även upp dörrarna med hjälp av
telefonen. Nästan alla hushåll som
har hemtjänst idag har en nyckelfri
lösning.
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personer med
hemtjänst

Något som också underlättat för
såväl kunder och medarbetare som
anhöriga, är införandet av tillsyn
via kamera hemma hos kunderna.
Kameran är riktad mot sängen och
tillsynen görs vid ett visst antal tillfällen både natt och dag, beroende
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personer med
personlig assistans

på behoven hos kunden.
– Visst var många skeptiska till
en början, berättar Emma. ”Ska ni
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Idag har nästan alla
hushåll med hemtjänst
en nyckelfri lösning.

– På det här sättet skjuter många

– Det är okej att säga till varandra

fram sitt omvårdnadsbehov, säger

att ”hörni, det där gjorde vi inte så

Caroline. Man har kanske förlorat

bra, eller hur? Hur kan vi göra det

sin partner, är ledsen och ensam.

bättre nästa gång?”. Vi har skapat

Här har man nära till sällskap,

en kultur där vi kan både skratta

socialt umgänge och aktiviteter

och gråta tillsammans, och det är

tillsammans med andra, alltid på

en otrolig styrka.

sina egna villkor. Det är en mycket
bra boendeform som jag önskar
att fler kunde få ta del av. Hoppas
också det finns kvar när jag själv
blir så gammal.
Även om trygghetsboende är ett
alternativ för alla över 65 år, är det
långt ifrån alla som får möjligheten
att flytta dit. Idag står runt 500
personer i kö.
– Det är synd att så många
måste vänta, säger Emma. Förutom
Burensköld finns Kungshöga här
i stan och Ängen i Skänninge.
titta på mig när jag sover?” Men

för en dement, förvirrad person kan

Kungshöga ska byggas ut, men det

det handlar om trygghet, om att

sådana här hjälpmedel ha en avgö-

räcker ju ändå inte till. Förhopp-

inte störa nattsömnen när det inte

rande betydelse. Dessutom börjar

ningsvis planeras fler trygghets-

behövs men ändå kunna agera

den generella synen på tillsyn via

boenden inom en snar framtid.

snabbt om något verkar oroväckan-

kamera ändras och många har

de. När kunderna förstått syftet och

lättare att se fördelarna.

fördelarna, har tillsyn via kamera
mottagits mycket positivt.

Tillsammans lyckas vi

och vi har en helt otroligt
engagerad personal.

Flera kunder har också GPS-klockor,
som är programmerade att larma om
personen rör sig utanför en viss gräns.
– Självklart kan både kamera och
GPS-klocka upplevas som begränsande och kanske inskränkande på
den personliga integriteten – men
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Populärt trygghetsboende
Under intervjun sitter vi i köket
på trygghetsboendet Burensköld
mitt i Mjölby, ett av Bostadsbolagets tre trygghetsboenden i Mjölby
kommun. Ett trygghetsboende är
tillgängligt för alla över 65 år, man
har sin egen lägenhet och sköter sig
själv eller har hjälp av hemtjänst om
man behöver det. På trygghetsboendet finns värdar som sköter både
service och aktiviteter som exempelvis förmiddagsfika, fredagsmys,
matlagningsträffar och pubkvällar.
Dessutom finns gympasal, bibliotek
och bastu i huset.

Öppen och transparent
arbetskultur
På frågan om hur mycket de kan
planera sin arbetsdag, glider både
Emma och Caroline återigen in
på den sammansvetsade personalgruppen och hur alla stöttar
varandra.
– Jag kan påverka mitt arbete
ganska mycket själv, säger Caroline.
Det är prestigelöst och vi har mycket bra samarbete med våra chefer.
Alla stöttar varandra och försöker
alltid lösa situationen på bästa sätt.

Stolta möjliggörare
– Som chef är min främsta uppgift att ge mina medarbetare de
bästa förutsättningarna för att göra
ett bra jobb, säger Emma. Tillsammans lyckas vi och vi har en helt
otroligt engagerad personal. Ta det
här med mötesplatser till exempel.
Vi har två mötesplatser i kommunen
dit seniorer kan komma och ta en
kopp kaffe eller vara med på någon
aktivitet. Mötesplatserna är öppna
alla vardagar. Men så blev jag
kontaktad av min personal som
undrade om vi inte kunde ha öppet
på söndagar också. ”Alla caféer
och butiker är stängda och vi ser
ett sådant behov hos de äldre att få
träffas. Det gör mig inget att jobba
helg.” Vad säger man då? Jag blir
så otroligt stolt och rörd över engagemanget hos min personal.
Caroline blickar tillbaka på 2018
– ett på många sätt tufft år, men
ändå väldigt givande.
– Vi hade många parallella,
mycket komplexa uppdrag som
involverade både unga vuxna och
barn. Det är klart det kommer reaktioner efter en sådan tuff period,
men då finns både kollegor och
chefer där. Och jag blir förstås
mycket stolt över förtroendet jag

Emma menar att mycket handlar

får från både mina chefer och de

om att bygga en kultur där alla

familjer jag jobbar hos. Det känns

känner sig trygga.

väldigt bra och ger mig energi.

liga och en fin önskan om en god
Här har man nära till

sällskap, socialt umgänge

och aktiviteter tillsammans
med andra, alltid på sina
egna villkor

fortsättning på det nya året.
– Bussbolaget ställde upp gratis
och hämtade upp alla som ville
vara med, med rullstolar, rollatorer
och syrgasutrustning och allt som
behövs, berättar Emma. Pensionärer
på trygghetsboenden hade bakat

Engagerande konsert
Under sommaren föddes idén att
arrangera en Vinterkonsert med
syfte att sprida kärlek, värme och
omtanke. Alla som har någon form
av hemtjänst, bor på trygghetsboende eller annat stödboende bjöds
in till en konsert i kyrkan, där duktiga, lokala artister uppträdde gratis
och presenterade ett sprudlande
musikaliskt program med välkända
låtar. Evenemanget engagerade
många i kommunen och en mängd
sponsorer ställde upp. Konserten
blev en upplevelse utöver det van-

muffins och kakor så att alla fick
en egen goodiebag. Ett stort antal
kollegor var också där för att visa
besökarna till rätta och hjälpa till på
alla möjliga sätt. Det var ett fantastiskt engagemang som berörde mig
djupt.
Emma berättar också lyriskt om hur
personalen under de allra hetaste
sommarveckorna cyklade runt med
vätskeersättning, saltgurka, sill och
vattenmelon till de äldre.
– Ja, fyller Caroline i. Mjölby är en
bra kommun att bo och leva i för alla.
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Caroline tillhör det dedikerade
hemtjänstteam som jobbar
med Gabriel och hans familj.

GABRIEL föddes 10 veckor för tidigt

med ur-akut kejsarsnitt, eftersom

hjälp dygnet runt på heltid och det
är vad vi behöver.

mamma Veronikas moderkaka
lossnade. Det räddade livet på både

Överlag upplever Hampus och

mor och barn, men som en följd av

Veronika att de har blivit väl bemötta,

syrebristen fick Gabriel flera skador

att olika myndigheter har lyssnat

på hjärnan.

på dem och tillgodosett deras och

– Gabriel har en CP-skada i

Gabriels behov.

grunden plus många andra problem,
berättar pappa Hampus. Han kan
inte äta eller svälja, utan sondmatas
direkt in i tarmen. Dessutom har han
andningshjälp mesta tiden av dygnet. Han klarar sig utan 2-4 timmar

Idag har vi hjälp dygnet

runt på heltid och det är
vad vi behöver.

på dagen, beroende på hur han mår.

Besök hosGabriel,
Hampusoch Veronika

Dedikerat hemtjänstteam
Caroline är en av ett knappt tiotal
hemtjänstanställda som jobbar med
Gabriel. Eftersom hans situation
kräver komplex och avancerad
omvårdnad, är arbetsteamet handplockat och särskilt utbildade för
just Gabriels behov. Någon av föräldrarna är alltid hemma och jobbar
tillsammans med hemtjänsten.
– Gabriels omvårdnad kräver att
man alltid är minst två personer,
säger Caroline. Därför är det ju
också väldigt viktigt att personkemin fungerar. Jag spenderar
väldigt mycket tid med både Gabriel
och familjen, så då måste vi ju gilla
varandra och komma överens.

När Hampus och Veronika kom

– I början skulle Gabriels behov

hem med Gabriel, insåg de snart att

utvärderas var tredje månad, säger

han hade ett mycket stort vårdbe-

Hampus. Det var jobbigt att hela

hov. Det blev långa sjukhusvistel-

tiden få förklara återigen vad han

Caroline är även med Gabriel på

ser och många diskussioner med

kunde klara av och inte, och sam-

förskolan. Hon sköter hans omvård-

sjukvård, hemtjänst, habilitering

tidigt vara nervös för att man skulle

nad och utrustning, medan en spe-

och andra verksamheter.

göra en ny bedömning och dra ner

cialutbildad förskollärare tar hand

– Det var en del diskussioner i

på hjälpen. Så har det som tur är

om den pedagogiska delen. När

början, säger Veronika. Första tiden

aldrig blivit och idag utvärderas

förskolan är slut vid lunchtid tar de

hade vi hjälp 14 timmar i veckan på

hans behov en gång om året. Det

gärna en promenad från förskolan

dagtid plus alla nätter. Idag har vi

känns väldigt skönt.

hem till lägenheten mitt i centrum.

H E M TJÄ N S T E N

När stöd och hjälp
betyder allt
Han har mörkt, lockigt hår, en tydlig vilja och fullt av energi i
kroppen. Möt treårige Gabriel och hans föräldrar, en familj
om är helt beroende av stödet och hjälpen från hemtjänsten.

I Gabriels rum finns
utrustning och leksaker
anpassade för hans behov.
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När Hampus lyfter upp Gabriel till

Gabriels mormor, morfar, farmor

stående position, blir han genast

och farfar alla sköta utrustningen

nöjdare. Hampus hjälper honom till

och omvårdnaden som Gabriel be-

skrivbordet vid fönstret, där han

höver. Samt förstås, det dedikerade

entusiastiskt börjar flytta träkulor

teamet från hemtjänsten.

på en ställning.
– Här blir det ju tydligt att vi hela

– Stödet från hemtjänsten betyder
enormt mycket, säger Veronika. Det

tiden måste vara flera, förklarar

gör att vi kan fungera som familj

Hampus. Jag måste sitta här och

och inte bara som vårdare. Det gör

stötta honom så han inte ramlar.

också att vi kan fortsätta arbeta, ha

Samtidigt kan sondmatningsslangen

fritidsaktiviteter, bibehålla sociala

trassla sig, han kanske behöver ha

kontakter – helt enkelt känna att vi

andningshjälpen – och då måste ju

är en del av samhället.

någon kunna fixa det.
Ett varmt tack till Gabriel och hans

Stort stöd
Gabriel tillhör en mycket varm,
öppen och engagerad familj. Förutom
Hampus och Veronika kan även

Veronika, Gabriel och

– Gabriel älskar att vara ute, säger

I övrigt spenderar de mycket tid

har lite svårt att styra sina rörelser.

Caroline. Han har en gåstol och kla-

i Gabriels rum, där han har all

Han har ett speciellt ståstöd som

rar ofta att gå med den hela vägen

nödvändig utrustning och många

han ska träna i två timmar om

hem från förskolan. Det finns också

leksaker som stimulerar sinnena på

dagen, uppdelat på flera omgångar.

en mycket fin lekpark här intill där

olika sätt.

Hampus och Veronika visar honom

bibehålla sociala kontakter
– helt enkelt känna att vi
är en del av samhället.
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att beskriva på ett bättre sätt.

Gabriels sinnen.

hans favoritleksaker.

ha fritidsaktiviteter,

hemtjänstens roll idag går knappast

och figurer stimulerar

gröna fotbollen, en av

Vi kan fortsätta arbeta,

av sin situation. Komplexiteten i

Färger, symboler

Caroline leker med den

vi spenderar mycket tid.

familj, för att de ville dela med sig

– Vi hittar på allt möjligt. Han

ett speciellt symbolkort för att han

har en grön boll som han älskar att

ska förstå vad som är på gång.

leka med och häromdagen gjorde vi

När Gabriel läggs på golvet för att

maracas, säger Caroline och visar

få ståstödet monterat, börjar han

färgglada maracas som är fastsatta i

protestera lite.

ett draperi i rummet.

Han har en gåstol och
klarar ofta att gå med
den hela vägen hem
från förskolan.

– Han gillar inte att ligga på rygg,
säger Veronika. Det blir lite jobbig-

Dagliga övningar
Gabriel älskar att vara aktiv, men

are för honom att andas då, men det
handlar bara om en kort stund.
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Christina och
Lina ingår i ett
arbetsteam där
många professioner
och kompetenser
samverkar nära
varandra.

H E M S J U K VÅ R D E N

Hemsjukvården
bygger på
teamwork
I hemsjukvårdens lokaler på Kungsvägen är det

aktivitet dag som natt. Varje pass börjar med att
personalen delar upp arbetsuppgifterna mellan
sjuksköterskor och undersköterskor.

CHRISTINA Graflund Samuelsson

boenden som också omfattas av

är en erfaren undersköterska som

hemsjukvård. I tät samverkan

arbetat i kommunen i över 25 år.

med kunder, anhöriga, personal,

Hon förklarar vilka som omfattas

rådgivare, hjälpmedelscentral och

av hemsjukvård.

tekniker jobbar vi fram en tydlig

– Hemsjukvården är tillgänglig

struktur och hållbara rutiner. Det

för alla som inte kan ta sig till exem-

är en stor fördel att sitta som vi gör,

pelvis en vårdcentral. Det kan gälla

med så många professioner och

behov under en kortare tid, som efter

kompetenser nära till hands.

en operation. Då kan man behöva
hjälp med såromläggning, att fylla
sin medicindosett eller bara komma
ihåg att faktiskt ta medicinen. Andra
Hemsjukvården är
tillgänglig för alla

som inte kan ta sig
till exempelvis en
vårdcentral.

är långvarigt anslutna helt eller
delvis, beroende på situation.
Hemsjukvården utgår från ljusa
och trevliga lokaler på Kungsvägen
mitt i stan. Här finns sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och fysioterapeuter
som alla arbetar tätt ihop för att göra
livet för de Mjölbybor som behöver
omvårdnad så bra som möjligt. Lina
Johansson är arbetsterapeut i kommunen sedan nästan fem år.
– Jag jobbar med rehabilitering
och habilitering på olika särskilda
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Planering och samverkan
Bra planering är A och O i de flesta
yrken – och kanske i synnerhet där
man måste vara beredd på snabba
förändringar.
– I mitt jobb är det nog lite enklare
att planera, säger Lina. Visst kan det
hända saker, men till största delen är
min dag planerad, bland annat med
många hembesök tillsammans med
kunder, anhöriga och personal.
– Vi däremot måste ofta vara
flexibla och redo att anpassa oss till
nya förutsättningar, säger Christina.
Någon kanske blir sämre eller
behöver en annan typ av hjälp.
Något som också ofta påverkar vår
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vardag är ”trygg hemgång”, som

– Visst förenklar digitaliseringen

sammanhållen journalföring, en

Både Lina och Christina betonar

fungerar väldigt bra, säger Chris-

innebär att man får rätt stöd när

mycket för oss och våra medborgare.

smidig lösning för både kommunen

hur viktigt det är att följa med i

tina. Dessutom utvecklar vi hela

man kommer hem från sjukhuset.

Men det är mycket viktigt att tek-

och regionen. Digitaliseringen är

utvecklingen och inte tveka att söka

tiden vår samverkan med hemtjäns-

Det fungerar som ett korttidsboende

niken anpassas efter behoven, så att

något vi alla behöver arbeta med.

hjälp eller information från dem

ten. Vi är alla en del av kundens

i hemmet.

vi kan få mer tid till den personliga

Mycket är bra, men det finns saker

som kan.

välbefinnande och allas insatser är

kontakten.

att jobba på.

– Vi måste vara ödmjuka, säger

lika viktiga.

Lina. Många har mer erfarenhet
CareApp är ett system för nyckelfri
Hemsjukvården samverkar
med bland annat dietister,

vårdcentraler och andra aktörer,
vilket fungerar väldigt bra.

låshantering, som infördes 2017.
Personalen loggar in med ett personligt lösenord i appen i sin mobil,
väljer vilken grupp man tillhör och
får upp en lista över dagens besök.
Man väljer sedan besök, scannar en

Digitaliseringen
Christina och Lina upplever
också att vardagen allt mer inbegriper att stötta kunder i praktiska frågor, som kontakter med
primärvården, apotek och mycket
mer – inte minst när allt fler
tjänster blir digitala. Lina betonar
fördelarna med digitaliseringen,
samtidigt som hon självklart är
medveten om utmaningarna.
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speciell mottagaretikett som sitter
på insidan av dörren och låser på så
sätt upp dörren.
– Det här har förenklat hanteringen väldigt mycket för både hemsjukvården och hemtjänsten, säger
Christina. Och det är skönt att
inte vara ansvariga för en massa
nycklar. Tack vare digitaliseringen kan regionen nu också ta del
av vårdinformation via så kallad

Fler utmaningar och
hur vi möter dem
En av hemsjukvårdens allra största
utmaningar är att allt fler svårt
sjuka vårdas hemma.
– Inom hemsjukvården har vi
delat upp våra områden i mindre
sektioner för att få en bättre helhetssyn och kontinuitet, förklarar
Christina. Dessutom kan vi då hålla
nere personalomsättningen för våra
mest avancerade uppdrag. Det här
är ett sätt att få bättre samsyn och
undvika onödigt krångliga tillvägagångssätt. Resurserna har vi, men
vi skulle nog kunna hitta smidigare
beslutsvägar och ännu smartare sätt
att arbeta.

och vi måste självklart samverka för

Lina och Christina är helt överens

att nå det bästa resultatet.

om att när man belyser samverkan

– Hemsjukvården samverkar

och lyfter fram både vad som fung-

med bland annat dietister, vård-

erar och vad som kan bli bättre, är

centralen och andra aktörer, vilket

man på väg åt rätt håll.

972
personer
har haft:

Det finns en rad smarta hjälpmedel

På trygghetsboendet

för dem som behöver det, bland

Burensköld får Rune

annat en särskilt anpassad

blodtrycket kontrollerat

kassaapparat på Café å Läs i

och samtidigt en trevlig

stadshusets entré.

pratstund med Christina.

1 072

besök av
arbetsterapeuter

Vi måste vara ödmjuka.

Många har mer erfarenhet
och vi måste självklart

samverka för att nå det
bästa resultatet.

376

besök av
fysioterapeuter

20 113

besök av sjuksköterska
och undersköterska
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Besök på
Snickeriet Navet
DAG L I G V E R KS A M H E T

Högt i tak, på allas villkor
I Navets snickerier är luften fylld av en doft av
nysågat trä, målarfärg – och en skön stämning
av arbetsglädje, humor och ömsesidig respekt.
Här gör man det mesta tillsammans
– resursplanerar, gör ritningar,

SNICKERIET på Navet i Mjölby

här är ett riktigt jobb. Vilket det är

sala. De roligaste och mest givande

är en av flera verksamheter inom

på många sätt, förstås. Vi får in be-

uppdragen är de där vi som perso-

kommunens enhet för daglig

ställningar, resurs- och tidplanerar

nal inte behöver leda och styra så

verksamhet. Här ingår även Hjärta

tillsammans, gör ritningar, tillver-

mycket. Vi stöttar och hjälper våra

till Hjärta, Tallen, Charlotta Berger

kar, målar och packar. Dessutom

medarbetare att komma igång, sedan

på Slomarps vårdboende och Cafe

sköter vi leveranserna, om det är i

kan de klara väldigt mycket själva.

å Läs på stadshuset. Alla erbjuder

närheten. En hel del produkter säljs

daglig sysselsättning med hand-

också i vår butik här intill.

ledning för personer som har svårare
att klara ett vanligt jobb. Jonas

Christian Fredriksson, en av snicke-

Hägerbro har jobbat som hand-

riets medarbetare sedan 2014, fyller i.

ledare på snickeriet sedan 2015.

– Handledarna tar emot beställningen och bestämmer om vi kan
ta den. Sedan gör vi som jobbar här

Vår verksamhet

erbjuder en stor variation

på tjänster och produkter
av bra kvalitet och till ett
konkurrenskraftigt pris.

allt arbete, med viss hjälp om det
behövs.
Det mesta som tillverkas här är emballage till bland annat glas, så kallad
specialpall.
– Det gör vi framför allt åt Hogstad

– Här på snickeriet är vi ett tiotal

Aluminium, säger Jonas. Vi jobbar

medarbetare och fyra i personalen.

även med HydroScand i Motala samt

Syftet med vår verksamhet är att

Arkeologerna, genom Länsmuseerna

medarbetarna ska känna att det

i Linköping, Stockholm och Upp-

Gärna mer samverkan
med näringslivet
Jonas förklarar hur viktigt det är att
medarbetarna känner att det de gör
är ett riktigt jobb, att de är en del
av näringslivet. Där har samverkan
med olika företag en viktig roll och
Jonas ser gärna utökad samverkan
med regionens företag i framtiden.
– En del företag har vi jobbat med
i flera år. Vår verksamhet erbjuder
en stor variation på tjänster och
produkter av bra kvalitet och till ett
konkurrenskraftigt pris. Det finns
ju många spännande företag här i
regionen och det skulle vara kul om
ännu fler får upp ögonen för vad vi
kan göra.

tillverkar och packar.

Syftet med vår

verksamhet är att

medarbetarna ska

känna att det här är
ett riktigt jobb.

Jonas är en av fyra i personalen
som med varm hand leder
arbetet på snickeriet.

36

37

Specialpall för
Hogstad Aluminium

Annorlunda beställningar
Även om det vanligaste uppdraget
är att tillverka specialpall, kommer
beställningar på en hel del mer
udda produkter. I målarrummet
hänger en rad käpphästar och, vid
närmare titt, även enhörningar.
– De har blivit väldigt populära,
säger Christian. En skola gjorde en
beställning och sedan har intresset
spridit sig. Vi har också gjort hästhinder på beställning.
Till Arkeologerna gör man fyndbackar, alltså de lådor som används

är en av snickeriets

Christian berättar om fler produk-

Jonas och Christian nämner med ett

ter som blivit omåttligt populära.

leende en ännu mer unik beställning.

– Vi gjorde bord med kryssunder-

– Kultur och fritid, som arrang-

reden och bänkar. Först gjorde vi

erar medeltidsveckan i Skänninge,

bara en bänk till butiken, men så vi

ville ha en stupstock, berättar Jonas.

fick beställningar på 100 stycken i

De skickade en bild och så gjorde vi

två versioner.

tillsammans en ritning utifrån den.
Alla var engagerade och ville lösa
uppdraget på bästa sätt. Det blev

Christian svarar tveklöst att han
är lika stolt över allt de har gjort.
Utöver det de producerar, vill

han också lyfta kamratskapet
och atmosfären på jobbet.

för att samla utgrävningsresultaten i.
– Fyndbackarna är ett jättebra

Under vår pratstund sitter vi vid ett

jobb, säger Jonas. De ska vara av

av de omtalade borden. Det är verk-

gran, har speciella mått och täcker

ligen fint, kraftigt och rustikt med

i princip alla moment – det ska

grålaserade plank i bordsskivan.

mätas, sågas, nitas, hyvlas och slipas.

största produkter.

– Folk ville ha borden i fler och

Uppdraget är lagom utmanande

fler specialutföranden, säger Jonas.

och alla blir involverade. Dessutom

Det blev ohållbart, så nu gör vi ett

får vi ganska stora beställningar

bord eller en bänk när vi hinner och

på en gång, så det kan också bli lite

säljer i butiken. Först till kvarn, helt

lagom bråttom.

enkelt.

jättebra.
– Ja, det var ett roligt uppdrag,
tillägger Christian. Vi fick också
beställning på sköldar, så sådana
gjorde vi en hel del också.

Att göra det man gillar
På snickeriet får medarbetarna för
det mesta göra det de gillar bäst. På
så sätt får alla sina egna specialiteter.
– Det finns de som bara gillar att
måla och då får de göra det, säger
Christian. Själv gillar jag inte alls
att måla, jag vill hellre göra figursågningar i bandsågen.
– Och så gör du ju fågelholkar,
fyller Jonas i. De är väldigt populära.

Vi har en stark gemen-

skap, handledarna finns

alltid här så man får råd
och man kan fråga vem
som helst.

Sedan har vi medarbetare som vill

skap, handledarna finns alltid här

vara handräckare, pappersstrimlare

så man får råd och man kan fråga

eller något annat. Vi försöker an-

vem som helst. Det är klart att vi

passa arbetsuppgifterna efter deras

alla kan ha en dålig dag ibland,

intressen, fast samtidigt utmana

men det går över efter en stund.

dem en del också.

Alla får vara som de vill här och
jag trivs jättebra.

På frågan vilken produkt som gjort
På snickeriet får alla jobba med det de är mest intresserade av.

dem mest stolta under 2018, nämner
Jonas bänkarna.
– De blev så populära, att vi fick
svårt att hinna med. Det är ju väldigt roligt och de är verkligen fina.
Så snart vi hinner ska vi sätta igång
att producera lite fler.
Christian svarar tveklöst att han
är lika stolt över allt de har gjort.
Utöver det de producerar, vill han
också lyfta kamratskapet och
atmosfären på jobbet.
– Det är skön stämning här och vi
får bra stöd. Vi har en stark gemen-
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Framtidsdrömmar
Christian är en energisk person
som varje dag cyklar några kilometer till och från jobbet – oavsett
väder och årstid. Även om han
gillar jobbet på snickeriet, har han
en stor framtidsdröm – att bli
skådespelare.
– Jag är med i teatergruppen
KanDeKanVi. Vi hade en julshow
på Kulturscenen här i stan, och jag
var konferencier. Vi hade mycket
musik och sång, det gillar jag. Och
så var det fullsatt! Jag skulle gärna
vara skådis på heltid om det gick.
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Matilda, Cecilia och deras
kollegor samarbetar nära
för att kunna ge bästa stöd
till familjer och individer.

– Vi samverkar bland annat med

och dagligt samarbete med våra

beskriver hur man jobbar mycket

skolan, enheter inom hälso- och

uppdragstagare, som familjehem,

med att hjälpa individer och famil-

sjukvård, psykiatrin, polisen och

HVB-hem** och enheten ”råd,

jer på plats i hemmen.

kriminalvården, säger Matilda.

stöd och behandling”.

Det kan gälla utbyte av informa-

– Vi är även en del i samverkan

– Vi jobbar tätt tillsammans med
”råd, stöd och behandling” för att

tion, rådgivning, nätverksmöten

på Barnahus, en trygg och barn-

behovsanpassa våra insatser. Ofta

och SIP-möten*. Vi har ett nära

vänlig miljö för barn som misstänks

innebär det att vi behöver tänka

vara utsatta för övergrepp, fyller

”utanför boxen” för att hitta rätt

Cecilia i. Här samlas alla aktörer

lösning.

kring barnet istället för att barnet ska
behöva åka runt till olika enheter.

S O C I A L S E K R E T E R A R E – E N DAG PÅ J O B B E T

Hjälp och stöd
när det behövs
som mest
Som socialsekreterare tvekar man inte inför att möta

hjälp med rutiner, till barn som
blivit utsatta för övergrepp.
– Dessutom har vi en rådgörande
funktion gentemot alla medborgare
och andra myndigheter, förklarar
Matilda. Det går att ringa hit anonymt
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Hushåll som beviljats
ekonomiskt bistånd

och be om råd i svåra situationer.

på noggrann tidsplanering

och en effektiv organisation.

– Vi fattar beslut som påverkar

Arbetsgruppen har veckomöten som

Matilda. Därför arbetar vi för att

framför allt för att göra hembesök

erbjuder ett utmärkt tillfälle att venti-

bygga upp ett långsiktigt förtroende

och uppföljningar av placeringar i

lera och ge varandra stöd på olika

och skapa förståelse för hur vi till-

sätt. Andra åtgärder för att öka sam-

sammans kan utveckla människors

verkan och samarbete är regelbundna

liv till det bättre.

gånger är tufft, men samtidigt mycket givande.

lite mer sällan, säger Cecilia. Det

– Ibland gör vi tätare besök, ibland
beror helt på behovet för individen
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Personer i kontakt
med Mini Maria

eller familjen. Även om vår ambition
alltid är att hitta lösningar här i när-

mysiga, hemlika mötesrum för

alla och det ställer höga krav

I jobbet ingår också en del resor,

människor i svåra situationer. Ett jobb som många

fräscha, moderna arbetslokaler och

Vårt uppdrag är att hjälpa

familjer på ett betydande sätt, säger

bland annat familjehem.

SOCIALTJÄNSTEN erbjuder både

Utmaningar och stöd
Cecilia och Matilda möter många
utmaningar i sitt yrke, som svåra
arbetsuppgifter och ständiga prioriteringar.
– Vårt uppdrag är att hjälpa alla
och det ställer höga krav på noggrann tidsplanering och en effektiv
organisation, säger Cecilia. Det kan
också vara en utmaning att hålla sig
uppdaterad kring forskning, lagstiftning och domar, men vi stöttar
varandra så mycket vi kan. Vi är
vana att möta andra människor i
kris och är också bra på att ge stöd
till varandra.

Positivt och givande
Både Cecilia och Matilda är noga
med att lyfta fram de positiva aspekterna av att jobba som socialsekreterare. Det är ett ansvarsfullt
och mycket stimulerande yrke, där
man ofta har en mycket viktig roll i
individers liv.

möten inom förvaltningen, utbildningar och frukostmöten tillsam-

Cecilia beskriver hur givande det

mans med utbildningsförvaltningen.

kan vara att se hur individerna man

– Då diskuterar vi gemensamma

stöttat utvecklas i rätt riktning.

Cecilia beskriver vilka arbetsupp-

heten, blir det ibland en del längre

frågor, knyter kontakter och ökar

gifter de kan möta under en dag.

resor åt olika håll i landet.

förståelsen för varandras yrkesut-

blommar ut till sin fulla potential

övning, förklarar Matilda. På så sätt

efter att ha placerats i ett familje-

hittar vi även nya samverkansformer.

hem. Eller följa en individ som med

– Våra arbetsuppgifter varierar,

familjer. I den öppna luftiga personal-

men i stora drag handlar det om att

matsalen sitter Cecilia Lundgren

utreda behov för att kunna ge stöd

och Matilda Svendén, båda social-

till familjer och individer. Det kan

sekreterare i Mjölby kommun.

gälla allt från familjer som behöver

Samverkan en självklar del
Att samverka med andra verksamheter och myndigheter är en naturlig
del av jobbet för en socialsekreterare.
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Personer i kontakt
med familjeteamet

– Vi får exempelvis se barn som

hjälp av våra samtal och insatser
Samverkan med andra leder ofta till

börjar leva ett drogfritt liv. Då kän-

nya, innovativa lösningar. Cecilia

ner jag att jag valt rätt.

* SIP-möte = Samordnad Individuell Plan. ** HVB = Hem för Vård eller Boende
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Mike Lindqvist
Leg. fysioteraput
hälso- och
sjukvårdsenheten

M E DA R B E TA R E

Engagerade
medarbetarröster
Hur upplever du att det
satsas på ditt område i
Mjölby kommun?
– Här på Boken satsas det både
på nyrekryteringar och medarbetarnas möjlighet att höja sin
sysselsättningsgrad. Alla erbjuds
också utbildningar och föreläsningar inom olika kompetensområden.
Dessutom har vi tillsammans
arbetat om våra helgscheman så de
passar både oss medarbetare och
våra kunder bättre.

Vad är det bästa med att
jobba i Mjölby kommun?
– Mjölby kommun är så
liten att man kan ha koll på
vad som händer både i vår
egen förvaltning och andra.
Det finns också ett flexibelt
synsätt som jag gillar. Men
det bästa med att jobba just
här på Boken är mina varierade
arbetsuppgifter tillsammans
med alla härliga medarbetare och
bra chefer jag har omkring mig.

Samverkan och att
hjälpas åt är A och O
för en trivsam arbetsplats. Hur märker du
av det i din roll?
– Som fysioterapeuter har vi olika ansvarsområden inom
hemsjukvården. Vi har en stark teamkänsla inom vår
yrkesgrupp där alla hjälps åt och arbetar över gränserna.
Jag tycker det finns en god och trevlig stämning på hela
arbetsplatsen mellan samtliga yrkesgrupper och alla tar
hjälp av varandra när det finns behov och möjligheter.
Vad är det bästa med att jobba i Mjölby kommun?
– Det som är härligt med just Mjölby kommun är att
arbetsmiljön är öppen och jag känner mig uppskattad av alla
medarbetare. Sedan är stämningen mycket god inom Mjölby
kommuns hemsjukvård, vilket gör allt så mycket bättre!
Ann Nyman
Administratör
Bokens vårdboende

Ser du dig själv som
en möjliggörare?
På vilket sätt?
– Jag gillar att tänka nytt och
hitta andra lösningar än det
vanliga, att tänka utanför boxen.
Jag tycker dessutom jag är bra på
att se helhetsbilden i olika beslut
och att förstå vad det innebär
utifrån medarbetar- och arbetsgivarperspektiv.

Emil Landh

Stödassistent gruppboende
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När känner du dig
riktigt stolt i ditt arbete?
– När jag ser den genuina glädjen
hos en kund för till exempel en promenad som man har svårt att klara
själv, men som är så självklar för de
flesta människor, blir jag extra stolt
över mitt yrke.

Lena Ragnar
Boendestödjare socialpsykiatrin
Ser du dig själv som en möjliggörare?
På vilket sätt?
– Genom vårt arbete kan vi skapa förutsättningar för ett bättre liv och våra insatser för
personer med psykisk ohälsa gör skillnad.
På så sätt är jag en möjliggörare.
När känner du dig riktigt stolt i ditt arbete?
– När personerna vi jobbar med uttrycker att livet
känns så mycket bättre sedan vi kom in och stöttade.

Natalin Altun, biståndshandläggare utredningsenheten
Hur upplever du att det satsas på
ditt område i Mjölby kommun?
– Jag upplever att det satsas på
flera plan och vi kan nu arbeta
ännu mer effektivt och vara mer
tillgängliga för medborgarna i
Mjölby kommun.

Vad är det bästa med att
jobba i Mjölby kommun?
– Det är en lagom stor kommun
med närhet till andra verksamheter. På så sätt blir arbetet både
lättare och roligare.

Åsa Nagy, arbetsmarknadskoordinator arbete och välfärd
Samverkan och att hjälpas
åt är A och O för en trivsam
arbetsplats. Hur märker du
av det i din roll?
– På vår enhet samverkar vi med
många kontakter, både internt och
externt. Det innebär att vi måste
vara tydliga i våra olika roller och
kunna stödja varandra inom flera

olika kompetensområden. En förutsättning för att hålla kundfokus.

Vad är det bästa med att
jobba i Mjölby kommun?
– Det bästa med att jobba i Mjölby
kommun är mötet med människor
och att jag dagligen får möjlighet att
lära mig nya saker.
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F R A M ÅT B L I C K

Teknisk utveckling
för människans skull

I Mjölby kommun satsar vi

stort på såväl digitalisering
och teknik, som på att få

fler människor i arbete. Vi är
övertygade om att det är

rätt väg att gå för att möta
kommande utmaningar,

I Mjölby kommun satsar vi stort på såväl digitalise-

som exempelvis den

demografiska utvecklingen.

ring och teknik, som på att få fler människor i arbete.
Vi är övertygade om att det är rätt väg att gå för att
möta kommande utmaningar, som exempelvis den

arbetarna möjlighet att ha stort

demografiska utvecklingen.

och möjlighet till kompetensutveck-

inflytande över sin arbetssituation
ling i takt med de förändringar som
I utmaningar

ligger också många
möjligheter.

sker och påverkar oss. Vi har påbörjat ett samarbete med Ung omsorg

DET BÄSTA MED MJÖLBY är tvek-

Det finns en framåtanda och en fram-

löst det geografiska läget och att det

tidstro, vi jobbar med utveckling och

till vård- och omsorgssektorn

är en kommun i lagom storlek. Här

är öppna för att hitta lösningar på de

genom att erbjuda dem extrajobb

har vi nära till både lugnet på lan-

utmaningar vi står inför.

inom äldreomsorgen. Förhopp-

det och stadens många fördelar. Vi

för att locka våra Mjölbyungdomar

ningsvis kan vi skörda frukterna av

har ett bra logistiskt läge och man

För utmaningarna är ganska rejäla.

tar sig enkelt till grannkommuner-

Vi vet att den demografiska ut-

na både via väg och järnväg. Alla

vecklingen innebär att de äldre

orter i kommunen har tillgång till

både blir ännu äldre och allt fler i

pendeltågstrafik, vilket underlättar

antal. Barnen ökar också i antal, det

ansvar för omsorgs- och social-

resandet till såväl skola, jobb som

flyttar in många barnfamiljer till

förvaltningen i Mjölby kommun.

kultur- och fritidsliv.

vår kommun och barnafödandet

av oss hört talas om digitalisering,

stöd eller andra biståndsinsatser,

(helst heltid) och att de företag som

Resan vi har påbörjat går vidare,

ökar. Samtidigt blir vi färre som

automatisering, artificiell intel-

tillsynskameror, monitorering av

behöver arbetskraft får tillgång till

med målet att ha en socialtjänst

förvärvsarbetar, vilket får konse-

ligens och robotiseringar? Vi på

den egna hälsan och olika digitala

människor med rätt kompetens,

som är effektiv, modern och av hög

kvenser både i skattekraft och i

omsorgs-och socialförvaltningen

lösningar för personalen för att

kommer vi att ha bättre förutsätt-

kvalitet. För att nå dit måste vi fort-

”händer och fötter” som kan arbeta.

jobbar med att ta till oss den nya

underlätta och spara tid. Tekniken

ningar att klara välfärdsuppdraget.

sätta ta till oss den nya tekniken,

Hur ska vi lösa den utmaningen?

tekniken för att kunna använda den

ska göra jobbet där det passar så att

Det finns olika vägval att göra; höja

på bästa sätt. Syftet är inte att säga

vi kan säkerställa att de med störst

skatten, sänka kvaliteten, hitta nya

upp någon personal eller sluta med

behov av stöd, vård och omsorg får

arbetssätt, höja pensionsåldern och

de mänskliga mötena. Tekniken ska

sina behov tillgodosedda.

få fler att jobba heltid, bland annat.

istället användas där den gör störst

FÖRUTOM ATT MJÖLBY är en bra

Vi måste tillsammans komma fram

nytta och där den kan utföra arbets-

kommun att bo och leva i är kom-

till vilka vägval vi är beredda att

uppgifter bättre och effektivare än

munen fantastisk att få verka i.

göra och på vilket sätt det ska ske.

Det går bra för oss som

kommun, vi växer och blir

fler och våra verksamheter
håller en god kvalitet.

Det går bra för oss som kommun,
vi växer och blir fler och våra verksamheter håller en god kvalitet.
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I UTMANINGAR ligger också många

möjligheter. Visst har väl de flesta

det arbetet kommande år.
JAG ÄR GLAD att jag fått fortsatt

förtroende att leda och ta politiskt

hänga med i det som sker i omEN AV DE VIKTIGASTE faktorerna

världen, vara flexibla i både tanke

för att kunna garantera en god

och handling samt aldrig någonsin

vård- och omsorg till våra med-

glömma bort vilka vi finns till för.

borgare är att se till att vår personal

Framtiden kan bli riktigt ljus om vi

VI MÅSTE OCKSÅ se till att alla som

trivs på jobbet och stannar kvar.

tar oss an framtidsutmaningarna

kan arbeta faktiskt också arbetar!

Parallellt med det måste vi vara en

tillsammans!

en människa. Jag tänker exempelvis

Fler behöver få chansen att komma

attraktiv arbetsgivare dit man gärna

på olika former av e-tjänster som

ut på arbetsmarknaden. Om vi kan

söker sig för att jobba. Vi behöver ge

kan robotiseras, som handläggning

se till att både kvinnor och män i

cheferna bra förutsättningar för sitt

och beräkning av försörjnings-

förvärvsarbetande ålder arbetar

ledarskap och vi behöver ge med-

Anna Johansson
Ordförande i omsorgsoch socialnämnden
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gjort ett mycket bra jobb och min
uppfattning är att vi har en stabil
Vi har en stabil

förvaltning med ett
stort mått av såväl

driv som kompetens.
Det är en god grund
att stå på.

förvaltning med ett stort mått av
såväl driv som kompetens. Det
är en god grund att stå på när vi
framöver behöver arbeta på bred
front för att lyckas möta kommande
utmaningar. De största utmaningarna är enligt mig det som berör
integrationen, ökad psykisk ohälsa
bland framför allt den unga befolkningen, samt den ökande skaran
äldre. Parallellt har vi kompetensförsörjningen, teknikutvecklingen
och kraven på ökad digitalisering.

Hur kan vi ytterligare förstärka
och utveckla samverkan inom
kommunen?
– Vi behöver fortsätta skapa
förutsättningar för samarbete över
förvaltningsgränserna, samtidigt
som vi måste behålla ett koncernperspektiv när det gäller de stora
frågorna. Det är mycket viktigt att
vi hela tiden ställer oss frågan ”vad
är bäst för våra kommuninvånare?”.
Det är ju vår gemensamma uppgift
– att serva kommunmedborgarna.

F R A M ÅT B L I C K

Det ska vara
lätt att göra rätt
När Joachim Samuelsson nu tar över rodret för

omsorgs- och socialförvaltningen, ser han med

tillförsikt fram mot att leda en lösningsorienterad

förvaltning som präglas av driv och framåtanda.
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Välkommen Joachim!
Vem är du och var kommer
du närmast ifrån?
– Jag är snart 44 år, född och uppvuxen i Linköping, som gillar att
arbeta med vård- och omsorgsfrågor.
I grunden är jag undersköterska, men
jag tog senare en magisterexamen
på PA-programmet (personal- och
arbetslivsfrågor) och har nu arbetat
på olika chefsbefattningar inom
vård och omsorg i snart 14 år.
Närmast kommer jag från Kinda
kommun där jag varit förvaltnings-

chef för vård- och omsorgsförvaltningen i 4,5 år. Innan dess arbetade
jag inom privat vård och omsorg.

Vilka ser du som de största
möjligheterna respektive
utmaningarna framåt för
omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby?
– För det första vill jag säga att
jag är mycket glad för förtroendet
att få driva omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun. Jag
är övertygad om att Pirjo Ohvo har

Det måste finnas en riktning
och en tydlighet kring vad
som ska uppnås och
vem vi är till för.

Vad innebär det att vara ett
modernt myndighetskontor?
– För mig betyder ett modernt
myndighetskontor att man är
lösningsorienterad, rättssäker och
snabb i ärendehanteringen. Den ska
präglas av en hög grad av digitalisering, såväl internt som externt.

Vilka målsättningar har du
för omsorgs- och socialförvaltningen Mjölby?
– Jag tror att vi ska fråga politikerna vad de har för målsättningar
framåt innan jag svarar på den
frågan. För egen del handlar den
närmsta tiden om att gå ut i verksamheterna och skapa mig en bra
bild av hur nuläget ser ut. Förhoppningsvis kan jag komma tillbaka till
nästa kvalitetsredovisning med mer
tydliga svar i frågan. Mer internt
handlar det om att tillsammans
med politiken skapa förutsättningar
för våra medarbetare att möta kommande utmaningar. Alla ska känna
att de har stöd i ryggen och det ska
vara lätt att göra rätt.
Hur ser rekryteringsbehovet
ut framåt?
– Just nu har jag lite svårt att
uttala mig om detta, men generellt
sett finns det flera bristyrken inom
förvaltningen. Här måste vi vara
proaktiva och arbeta med ett långsiktigt perspektiv.
Vad behöver vi göra för att
våra medarbetare ska trivas
och stanna länge?
– Mycket handlar om att skapa
arbetsglädje, vi måste ha kul på jobbet! Samtidigt måste det även finnas
en riktning och en tydlighet kring
vad som ska uppnås och vem vi är
till för. Där behöver vi fortsätta det
påbörjade arbetet kring kulturscanningen. Och alla måste hjälpas åt, god
arbetsmiljö bygger man tillsammans.
Joachim Samuelsson
Chef omsorgs- och
socialförvaltningen
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