
Höstfärgerna möter oss och den klara 
luften gör att vi inte saknar den långa, sköna 
sommaren 2022 så farligt och batterierna är 
förhoppningsvis laddade inför hösten.

Kanalyran genomfördes igen efter två års 
uppehåll och jag ser med glädje och stolthet 
tillbaka på ett mycket trevligt arrangemang 
där Kanalyrekommittén i samverkan med för-
eningar och näringsliv gjorde ett gott arbete. 
Själv möttes jag av många glada ansikten och 
tillrop denna helg.

Sommaren har varit stabil i våra verksam-
heter och vi är nu i full gång med att fortsätta leverera en god service 
till er i kommunen där fokus på kvalitetsfrågorna är viktiga. I detta 
nummer av ”Mitt i Prick” får vi en extra inblick i hur kvalitetsarbetet 
genomförs på socialförvaltningen. 

Valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige är precis ge-
nomfört och jag vill rikta ett stort tack till alla goda valarbetare som 
löst detta på ett strukturerat och rättssäkert sätt under flera veckor 
med en extra stor insats på valdagen.

Vår nya tillväxtchef börjar i mitten av september och kommer att 
hålla samman den ”nya tillväxtenheten” i kommunen vilket jag ser 
fram emot då enheten kommer att hantera frågor som är mycket 
strategiska för kommunens utveckling. 

Jag hade nyligen äran att invigningstala vid tändningen av Kolmi-
lan vid Källhult i Dalskog och träffade där flera engagerade eldsjälar 
och fick uppleva en härlig kväll vid brasan med kolbullar och allt.

Jag ser fram emot fler aktiviteter under hösten som våra förening-
ar i kommunen arrangerar, jag hoppas vi ses där!

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Melleruds kommun – mitt i prick

www.mellerud.se
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Socialförvaltningen sammanställer varje år resul-
tat från nationella jämförelser mellan kommuner 
för att få en bild av verksamhetens utveckling. 
Enligt resultaten för 2022 förbättrar sig förvalt-
ningen inom samtliga områden från föregående 
år. 

Socialförvaltningens 
kvalitetsutveckling 
tar stora kliv framåt 
OMSORG & HJÄLP
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STÖD TILL ANHÖRIGA
Har du en närstående, yngre eller äldre, som på grund av sjuk-
dom, missbruk, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i 
behov av ditt stöd?
Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats. På våra 
mötesplatser för anhöriga kan du få stöd och möjlighet att träffa 
andra anhöriga. Du kan också få information och vägledning av 
personal på plats utifrån dina behov.

Det kostar ingenting att besöka oss och det stöd du kan få är 
helt frivilligt. Våra medarbetare har tystnadsplikt. Läs mer på  
mellerud.se eller kontakta anhorigstod@mellerud.se 

– Detta är ett resultat av en 
medveten och aktiv satsning 
på kvalitetsutveckling inom 
förvaltningen, säger Tanja 
Mattsson, socialchef, Melle-
ruds kommun.  

Varje år sammanställer So-
cialförvaltningen i Mellerud 
resultat från nationella jäm-
förelser mellan kommuner för 
att få en bild av verksamhetens 
utveckling och kvalité. Genom 
Sveriges kommuner och regio-
ners (SKR) sammanställning, 
Öppna jämförelser, är det möj-
ligt att jämföra hälso- och sjuk-
vårdens och socialtjänstens 
kvalitet i hela Sverige utifrån 
ett antal uppställda parame-
trar i kategorierna äldreom-
sorg, kommunal hälso- och 
sjukvård, funktionshinder och 
individ- och familjeomsorg. 

Enligt resultaten från de 
nationella jämförelserna för 
2022, har kvaliteten förbätt-
rats inom samtliga verksam-
hetsområden i Mellerud jäm-
fört med föregående år. De 
verksamheter som utmärker 
sig främst i mätningarna är In-
divid- och familjeomsorg och 
LSS verksamhet.

Stort fokus på 
kvalitetsutveckling

Socialförvaltningen i Melle-
rud har sedan årsskiftet en ge-
mensam ledningsorganisation 
tillsammans med Bengtsfors 

kommun där socialchef och 
verksamhetschefer arbetar för 
båda kommunerna. Samarbe-
tet har skapat möjligheter att 
dela både chefstjänster och 
specialistkompetenser på ett 
sätt som blir ekonomiskt för-
delaktigt för båda kommuner-
na. Det finns en stor nytta med 
samarbetet då många frågor 
kopplade till kvalitetsutveck-
ling och kvalitetsledningssys-
tem är likartade i kommuner-
na, särskilt på en övergripande 
nivå. 

– Vår gemensamma organi-
sation har gett oss mer musk-
ler att arbeta med kvalitetsut-
veckling. Till exempel handlar 
det om att vi gemensamt kan 
arbeta fram styrdokument, 
riktlinjer och rutiner som se-
dan kan anpassas i respektive 
kommun. Men själva grund-
arbetet behöver bara göras en 
gång i stället för två, säger Tan-
ja Mattsson, socialchef, Melle-
ruds kommun.   

En annan förändring som 
har införts under året är att 
en ny specialisttjänst har till-
satts i förvaltningen. Den nya 
tjänsten, socialt ansvarig sam-
ordnare (SAS), har en övergri-
pande och strategisk funktion 
för kvalitetsstyrning inom 
socialtjänstens verksamhets-
områden utifrån gällande la-
gar och föreskrifter. I tjänsten 
ingår det även att ta emot och 

utreda rapporter enligt Lex 
Sarah kring missförhållanden 
eller risk för missförhållanden 
i verksamheter. Detta säker-
ställer att rapporterna utreds 
på ett korrekt sätt och att orga-
nisationen kan lära av dem. 

Under hösten 2022 startar 
en internutbildning för medar-
betare inom stöd och service. 
Detta är ett nytt, spännande 
grepp för att säkra att medar-
betare får kompetensutveck-
ling och möjlighet till tid för 
reflektion och utveckling.

– Det vi också har arbetat 
mycket med det senaste året 
är att skapa en lärande kultur 
inom förvaltningen där alla 
medarbetare är med och bidrar 
till verksamhetens utveckling 
och ständiga förbättringar. 
Nya forum och arbetssätt har 
införts inom verksamheterna 
för att säkerställa att vi hela 
tiden själva granskar verk-
samheten och arbetar med att 
systematiskt fånga upp och ut-
veckla utifrån det vi får till oss, 
säger Tanja.

Under 2021 fick socialförvaltningen en ekonomi i 
balans. Detta har bland annat inneburit att flera 
satsningar på förebyggande arbete inom det soci-
ala området har kunnat införas under 2022. 

Satsningar på det förebyggande sociala arbetet 
OMSORG & HJÄLP

Sedan tidigare har det funnits 
många förebyggande satsningar 
i form av hjälp och stöd för barn 
och unga, för de som lever med 
psykisk ohälsa eller med miss-
bruksproblematik, för äldre och 
för personer med funktionsned-

sättning. Men under 2022 har 
ännu fler förebyggande insatser 
kunnat införas då ekonomin var 
i balans för 2021.

Under året har samarbetet 
med skolan stärkts där social-
tjänst och skolan arbetar till-

sammans för att tidigt fånga 
upp barn i behov av stöd. En fa-
miljecentral har också startats 
upp för att stödja föräldrar med 
barn 0-6 år. Här finns en öppen 
förskola som erbjuder lek för 
barnen och ett lättillgängligt 
stöd för föräldrar. På sikt kom-
mer även aktiviteter och träffar 
kring föräldraskap att anord-
nas. 

En ytterligare satsning som 
görs är riktad mot äldre per-

soner i kommunen. Här har 
förvaltningen anställt en akti-
veringspedagog som kommer 
arbeta riktat mot äldre med 
förebyggande hembesök, anhö-
rigstöd och träffpunkter. 

– Framtiden kommer utmana 
oss på många sätt och då är det 
viktigare än någonsin att våga 
göra rätt prioriteringar. En så-
dan viktig prioritering är det 
förebyggande arbetet, mindre 
insatser tidigt leder till mins-

kande behov av mer omfattande 
och kostnadskrävande insatser 
senare. Med rätt insatser skapar 
det förebyggande arbetet på sikt 
ett större välmående i samhället 
därför är det så viktigt att kunna 
göra dessa insatser, säger Tanja 
Mattsson, socialchef, Melleruds 
kommun.

Efter många års ihärdigt arbete öppnade familje-
centralen i Mellerud upp strax innan sommaren. På 
en familjecentral arbetar barnavårdscentral, möd-
ravårdscentral, socialtjänst och pedagog från öp-
pen förskola nära tillsammans. 
Detta ger bättre möjligheter för barn i Mellerud och deras familjer 
att samlat få vård och stöd vilket har visat mycket positiva resultat. 
Familjecentralen är nu öppen 3 dagar i veckan och är välbesökt. 
Under hösten planeras för att barnavårdscentral, mödravårdscen-
tral flyttar in i Älvans lokaler som just nu iordningsställs. 

Under hösten är öppna förskolan på familjecentralen öppen 
måndag – onsdag mellan kl.13.30-15.30. Hit är alla föräldrar, och 
andra vuxna, välkomna med barn från 0–6 år. Du kan komma när 
du vill under öppettiderna och du behöver inte anmäla dig i förväg. 
Varmt välkommen till PD Lundgrensgatan 10 i Mellerud.

Familjecentralen 
är på plats
OMSORG & HJÄLP

I september började Josefine Bertilsson sin tjänst 
som aktiveringspedagog inom Vård och omsorg i 
Melleruds kommun. Hon kommer att arbeta med 
förebyggande insatser för äldre och bland annat 
samordna en träffpunkt för seniorer på servicehu-
set Älvan i Mellerud.

Ny aktiveringspedagog ska 
arbeta med förebyggande 
insatser för äldre
VÅRD OCH OMSORG

Att arbeta förebyggande riktat 
mot äldre personer handlar om 
att stärka möjligheterna att hål-
la sig frisk så länge som möjligt, 
både fysiskt och psykiskt. Det 
kan till exempel handla om att 
genom ett hembesök identifiera 
risker i hemmet, informera om 
vilken hjälp eller stöd man kan 

få, erbjuda anhörigstöd eller 
anordna träffpunkter. 

En viktig del i Josefine Ber-
tilssons tjänst som aktiverings-
pedagog kommer vara att starta 
upp Träffpunkten Älvan där se-
niorer och andra daglediga får 
möjligheten att träffas och till-
sammans göra olika aktiviteter. 
Många äldre upplever idag en-
samhet, ibland på grund av rö-
relsebegränsning och ibland för 
att de inte har så många vänner 
eller familjemedlemmar. Då är 
träffpunkter en viktig del för att 
ha möjlighet till att träffa andra 
i ett sammanhang som upplevs 
som meningsfullt.

Josefine är undersköterska 
i grunden och har arbetat i 
många år på särskilda boen-
den i Åmåls kommun. Men de 
senaste åren har hon arbetat 
som aktivitetssamordnare och 
startat upp träffpunkter med 
olika aktiviteter både för seni-
orer och på särskilda boenden. 
På en av träffpunkterna var hon 
även delaktig i en uppbyggnad 
av en visningsmiljö med digita-

la hjälpmedel i vardagen riktad 
mot seniorer, vilket var upp-
skattat.  

– Det är spännande och roligt 
att jag får chansen att starta upp 
en träffpunkt i Mellerud och jag 
hoppas att alla ska trivas med 
mig, säger Josefine. 

Föreningen, Idégruppen Äl-
van, har sedan tidigare arrang-
erat träffar och aktiviteter för 
seniorer och daglediga personer 
i servicehuset Älvans lokaler. 
Josefine har haft ett första möte 
med föreningen för att presen-
tera sig och fånga in deras idéer 
och önskemål.

– Jag har uppfattat att bingo 
är en efterfrågad aktivitet och 
jag brinner själv mycket för mu-
sik, sång, dans och rörelse. Alla 
aktiviteter är inte planerade än, 
men några idéer kan till exem-
pel vara musikcafé, önsketim-
men, det goda samtalet, poker-
grupper, melodikrysset, digitalt 
café, bokcirklar, sittgympa eller 
handarbetscafé. 

Den nya träffpunkten pla-
neras att starta i slutet av sep-
tember i Älvans lokaler på PD 
Lundgrensgatan 10 i Mellerud. 

Josefine Bertilsson, aktiveringspeda-
gog i Melleruds kommun

Tanja Mattsson, socialchef, Melle-
ruds kommun.

UPPLEVA OCH GÖRA

SENIORMÄSSA 15 OKTOBER
Välkommen till en dag fylld av glädje och gemenskap.  
Ta del av lustfyllda och inspirerande seminarium, utställningar 
och underhållning.

Datum: 15 oktober kl.10-16. 

Plats: Kulturbruket på Dal, Parkgatan 8, Mellerud.

Seniormässan arrangeras av Kommunala pensionärsrådet och 
Melleruds kommun. Fri entré. Varmt välkommen!


