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Danmarks 
bästa mattant
En pojke på förskolan Gallernäset gick och trallade 
i matsalen, redan en timme innan lunchen. Pojken 
var hungrig och gick in i köket, där stod mattanten 
Jette och förberedde lunchen i vanlig ordning. 
Pojken frågade: – Vad är det för mat idag Jette? 
Jette som bryter lite på danska sa:
– Soppa med bröd, smör och pålägg. Pojken skru-
vade på sig och sa ok lite besviket, man kunde se 
pratbubblan ovanför pojkens huvud som sa:
– Soppa just idag när jag är så jättehungrig. 
Jette såg pojken vandra ut mot matsalen igen, 
då säger hon till pojken: 
– Jag har lite stekt potatis och pannbiff kvar som jag 
gör som extrarätt idag. Pojken vänder sig om och 
lyser upp, går ut till matsalen och säger följande: 
– Vi har Danmarks bästa mattant!

Berättad av Jette Gyldenlöve, 
kock på förskolan Gallernäset  
Gullspångs kommun

VARDAGSBERÄTTELSER 
         – ETT VÄRDEGRUNDSARBETE

I denna bok kan ni ta del av berättelser ur våra medarbetares 
vardag med exempel hur vi arbetar utifrån vår värdegrund som 
vilar på orden: gemenskap, gästfrihet, glädje och garantier. 
Här har vi hjälpts åt med att omvandla orden till verklig handling 
– och visat att vi lever efter dem. 
Berättelserna blev ett nytt sätt att tillvarata verksamhetens kraft 
och kunskap. Berättelser som beskriver de positiva exemplen när 
medarbetare varje dag bidrar med det lilla extra.
Berättelserna är vårt sätt att förstärka de positiva krafter som 
redan pågår i organisationen. Genom att lyfta det som fungerar, 
synliggöra goda exempel och händelser som inneburit en positiv 
vändning, skapar vi kraft och en påminnelse om att alla person-
ligen är delaktiga i en ständig förbättring. 
Starka berättelser ger reflektion kring vad man kan bidra med 
som medarbetare och blir ett stöd för att uppnå förbättrade 
resultat. 
 
Berättelserna visar att vi kan göra skillnad – varje dag. 

Elisabeth Olsson 
Kommunchef 
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Det finns morgnar som inte startar på 
topp. Man känner sig trött, stressad 
och allmänt negativ. En av dessa 
morgnar var det första jag mötte en 
låst toalett och irritationsnivån steg, 
det kändes som om allt gick mig emot. 
Då hör jag en glad och vänlig röst 
bakom mig: 
– Kan jag hjälpa dig? Jag har nyckel.
Och jag kände hur mitt humör ome-
delbart tog ett steg upp från botten-
läget.
En liten stund senare fick jag ett knö-
ligt och lite akut problem i telefonen 
när jag återigen hör en annan vänlig 
röst som säger: 
– Jag hörde ditt samtal, vill du att jag 
kollar upp det där åt dig?  
Och jag blir åter alldeles varm av 
tacksamhet.
Strax efteråt ska jag ta itu med en 
fråga som jag har dåligt samvete för 

att jag inte hunnit med. Jag tänker att 
jag ska börja med lite bakgrundskoll 
med en medarbetare som då säger: 
– Jag såg att du hade fullt upp så jag 
fixade det där igår. 
Jag kunde ha kramat henne! Helt 
plötsligt hade min dag vänt från 
omöjlig att hantera till full av möjlig-
heter.
Tre små händelser som förändrade 
min dag och som gjorde mig så glad 
och tacksam över den omtanke och 
värme som finns bland mina med-
arbetare och som förstärkte vissheten 
att tillsammans är vi så mycket mer. 
När jag har en dålig dag finns det nå-
gon annan som lyfter mig och nästa 
gång är det förhoppningsvis min tur 
att få hjälpa någon i samma situation.

Berättad av Elisabeth Olsson, kommunchef, 
Gullspångs kommun

En hjälpande hand 
behöver vi alla ibland Som en fisk

” I vintras kom det en pojke till vårt boende 
för ensamkommande flyktingbarn. Pojken 
hade aldrig varit i någon sjö eller någon 
simbassäng och badat innan. Första gången 
han fick uppleva det i sitt liv var med mig. 
Han var mycket rädd i början och vågade 
inte, vilket var helt förståeligt eftersom det 
var första gången.
Men vi tränade och tränade tillsammans 
och redan efter tio simlektioner sim-
made han som en fisk. Han tackar 
mig ofta för att jag hjälpte honom 
vilket ger mig en underbar känsla. 
Att få vara med och hjälpa barnen 
att klara av nya saker är bland det bästa 
med mitt jobb. Att få se dem lyckas och 
utvecklas ger mig mycket glädje”. 

Berättad av Karim Ekhlas, 
boendeassistent,  
Gullspångs kommun
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Skidresan
I vintras åkte vi på en skidresa med 
boendet för ensamkommande barn, 
jag var nyanställd och lite nervös för 
hur resan skulle bli.
Första dagen tillbringades i barnback-
arna som är flacka och där man lär 
sig svänga, stanna och åka lift. Även 
fast många aldrig hade stått på ett par 
skidor lärde de sig väldigt snabbt, och 
blev tuffare och tuffare och åkte snab-
bare och snabbare. Även efter mass-
vis med vurpor var humöret på topp. 
Nästa dag fortsatte vi i barnbacken 
men efter lunchen var det några kil-
lar som ansåg att barnbackarna inte 
var något för dem. De skulle högst 
upp till toppen och nedför den stora 
backen, Röda väggen, nu kunde de ju 
åka skidor…
Sagt och gjort, vi tog liften högst upp 
till toppen och började åka nedför den 
stora backen. Den var ganska flack i 
början men när vi kom till första 
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branten kastade sig alla tre ner på 
marken och skrek:
– O my god, vi kommer att dö! Efter 
ett tags diskuterande togs skidor och 
pjäxor av och åkandes på rumpa tog 
vi oss skrikande och skattande nedför 
hela backen. Tre timmar senare stod 
vi vid liften igen, nöjda och lika 
glada och positiva som alltid.
Tredje och sista dagen kom och åter-
igen ville de tappra tre göra ett nytt 
försök att bemästra den stora backen. 
Återigen åkte vi högst upp till toppen 
och började vår färd utför den stora 
backen. Tid tog det men denna gång 
kom alla tre ända ner, åkandes på 
skidor. Och den lyckan och stoltheten 
går inte att beskriva så här i en text 
men jag som var där och upplevde 
den kan säga att det var en lycka man 
kan leva på länge, länge.

Berättad av Benny Fredriksson, 
boendeassistent, Gullspångs kommun 

I nöd och lust
” Det är ofta man får en varm känsla inom-
bords när man besöker brukare inom hem-
vården i Gullspång. En sådan dag var när 
jag en solig vårdag besökte ett par som levt 
tillsammans i många år och som verkligen 
visade att de fortfarande var väldigt måna 
om varandra efter alla dessa år. Det förgyllde 
verkligen min arbetsdag”.

Berättad av personal på Hemvården i Gullspång, 
Gullspångs kommun 
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Världen är liten
”Som turismutvecklare jobbar jag bland 
annat med kommunens turismsida på 
Facebook och under turistsäsongen 
bemannar jag turistbyråerna i både 
Hova och Gullspång. 
En dag i juni när jag skulle göra ett nytt 
inlägg på Facebook såg jag att en man 
hade gillat kommunens Facebooksida. 
Namnet var iögonfallande för mig efter-
som det verkade vara ett nederländskt 
namn och jag kommer från Nederländ-
erna. Det är inte så vanligt att utländska 
besökare gillar vår turismsida på Face-
book och jag la därför särskilt märke till 
detta. Jag tyckte det var roligt. När jag 
var hemma googlade jag lite på namnet 
och jag upptäckte att mannen bodde i 
Leeuwarden, samma stad där jag bodde 
innan min man och jag flyttade till 
Sverige. Kände vi honom? Nej, inte 
min man heller. Efter det tänkte jag 
inte längre på det tills…
Jag jobbade på Gullspångs Turist-
information några veckor senare. 

Det kom in en nederländsk familj som var 
intresserade av att fiska och de ville köpa 
ett fiskekort. Jag hjälpte dem med att fylla 
i deras kontaktuppgifter på fiskekortet och 
då, när jag såg namnet fick jag en aha-
upplevelse! 
Jag sa till mannen att jag kände igen 
namnet på grund av att han hade gillat 
kommunens turismsida på Facebook och 
det blev inledningen till ett jättetrevligt 
samtal! Han berättade om att han hade 
drivit bensinstationen i stadsdelen, väldigt 
nära där vi bodde förr och vi upp-
täckte till och med att han 
kände min man. Det blev 
mycket igenkännande! Vi 
bodde nära varandra i flera 
år men träffar varandra i ett 
annat land 1200 km norrut. 
Det visade sig en gång till 
att världen ofta är 
väldigt liten”.

Berättad av Agatha Lahaise, 
turismutvecklare, Gullspångs kommun 

Den årliga Lisebergsturen 
med ett härligt gäng 

” Då var det äntligen dags, som vi alla hade längtat. Ett år går fort och nu var 
vi äntligen på väg till Liseberg igen. Själva tågresan är ju ett nöje bara i sig. 
Vi hade fixat gofika som vi avnjöt på tåget. Goda skratt och uppskattningen 
från gänget som var med är så fantastiskt. Någon springer och åker massa 
karuseller medan en del vill bara gå omkring och njuta och titta på alla olika 
slags människor. Resan blir intensiv och tiden springer iväg för fort. Vi har 
pratat varje år om att vi skulle övernatta så man kan njuta av Göteborg en 
extra dag. Hoppas vi kan få till det nästa år. Med mycket glädje och varma 
hjärtan kom vi hem till vår lilla kommun igen. Borta bra med hemma bäst”.

Berättad av Monica Berggren, 
boendeassistent på LSS-boende, 
Gullspångs kommun 
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Gott värdskap
”Det var en varm och solig sommardag på Gullspångs Turistinforma-
tion. Det kom in en man och kvinna, de berättade att de hade gått från 
Otterbäcken till Gullspång (det är cirka fem kilometer) för att fylla på 
en reservtank med bränsle till deras båt som låg i Otterbäckens gäst-
hamn. Helst ville de inte gå tillbaka och frågade om det fanns buss i 
närheten. 
Medan vi kollade busstiderna på datorn så sa jag till dem att jag 
kunde köra dem istället ifall det skulle vara lång väntetid med bussen. 
Paret småpratade lite och övervägde vad de skulle göra medan de 
väntade på svar om busstiderna. 
Det visade sig att det var drygt en timmes väntetid på bussen och de sa 
då att de gärna ville anta mitt erbjudande och så blev det. Jag tog mina 
bilnycklar och vi satte oss i bilen. Vi pratade om deras semester, att de 
kom från Karlstad men de tog sig också tid att berömma Gullspångs 
Turistinformations värdskap. Kvinnan sa: 
– Det här är den bästa servicen som jag 
någonsin har fått på en turistbyrå i världen! 
Och att hon sa det gjorde min dag”. 

Berättad av Agatha Lahaise, 
turismutvecklare,  
Gullspångs kommun 

Geléhallonen
En medarbetare till mig berättade 
en fin händelse som utspelade sig 
på ett av kommunens LSS-boende. 
En vårdag i april kom en mycket 
sjuk brukare hem till boendet från 
en längre tids sjukhusvistelse, hans 
önskan var att få vara i sin hemmiljö 
den sista tiden av sitt liv.
Min medarbetare berättade att hon 
alla år innan han blivit allvarligt 
sjuk ofta hade tagit med honom 
till butiken för att köpa det bästa 
han visste nämligen geléhallon och 
sin tidning. Hon funderade på om 
hon skulle våga dra med honom ut 
i rullstolen än en gång, vad skulle 
folk säga om att man tar med den 
stackars mannen för att gå till 

affären? Men hon såg till brukarens 
bästa eftersom det var det han så 
gärna ville. De promenerade iväg 
till affären i rullstolen och gjorde 
sin rutin. Mannen ifråga ville ha det 
så normalt som möjligt.  Det blev 
sista turen till affären, två veckor 
senare somnade han in i sin egen 
säng i sin egen lägenhet på boendet. 
Det kändes som om han använde 
de sista krafterna till det han hade 
längtat efter när han låg på sjukhu-
set, att få köpa sina geléhallon och 
sin tidning. Det gjorde honom glad, 
och det gjorde min medarbetare 
glad när hon kunde uppfylla 
mannens önskning.

Berättad av en medarbetare på ett 
LSS-boende, Gullspångs kommun 
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Även underhållning av lokala 
förmågor finns med på programmet 
liksom ett litet lotteri. Denna sam-
mankomst som går under benäm-
ningen ”grötfesten” har visat sig 
vara mycket omtyckt och pågår än 
idag efter 30 år och stärker gemen-
skapen mellan de boende. Att kunna 
göra det där lilla extra för att för-
gylla deras vardag värmer i hjärtat.

Berättad av Britta Larsson, vårdbiträde, 
Gullspångs kommun 

Dela med sig
På Gullstensskolan har vi en hel del gamla 
bänkar som blivit magasinerade i vår källare. 
Bänkarna har stått länge men är i fint skick 
trots att de är gamla. Vi ville inte slänga 
bänkarna utan tog kontakt med en sida på 
Facebook som hjälper skolbarn i Ukraina. 
Deras samordnare blev jätteglad och ville ha 
samtliga 60 bänkar. Hon berättade att skolor-
na i Ukraina har möbler i mycket dåligt skick. 
Nu väntar bänkarna på att köras med lastbil 
till Ukraina. Vi väntar med spänd förväntan 
på bilder från skolorna när bänkarna kommit 
fram senare i höst. 

Berättad av personalen på Gullstensskolan yngre, 
samt Cathrine Evertsson Andersson – rektor 
Gullspångs kommun 

Grötfesten
Sedan 1985 har vi personal arrang-
erat julfest för de äldre på Amne-
gården. Idén till julfesten uppkom 
när jag märkte att de boende inte 
gick ut på sammankomster utan 
mest var själva i sina lägenheter. Vi 
i personalen startade då traditionen 
genom att bjuda in till en julfest där 
de boende fick vara med och klä 
julgranen och göra julmysigt. När 
granen är klädd så bjuder persona-
len på julgröt som de själva kokat. 
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Målgången
Jag ska berätta om ett ärende som jag och mina 
kollegor arbetat med en längre tid, och som vi tillsam-
mans med flera andra inblandade rodde i hamn. Ibland 
finns det planer och ärenden som av olika anledningar 
inte blir klara eller förverkligade. I detta fall hade vi 
bestämt oss för att göra allt vi kunde för att det skulle 
bli av. Trots att detta ärende haft en lång historia av 
motgångar och problem så gav vi inte upp. Vi fortsatte 
att kämpa för att kunna slutföra ärendet. För vi visste att 
om vi klarade det så skulle det gynna både medborgare, 
företagare och besökare som vistas i vår kommun. Vissa 
ärenden kräver extra mycket kraft och intensivt arbete 
innan de blir färdiga, de ärendena är det extra roligt att 
komma i mål med. 
Att sedan få höra alla medborgares och företagares posi-
tiva reaktioner efteråt är underbart. Att kunna känna att 
vi gjorde det tillsammans och att det blev så himla bra. 
Det ger stor motivation att ta sig an nästa uppdrag med 
samma vilja.

Berättad av Elin Asp, stabschef,  
Gullspångs kommun 

” Brukare och personal samlades vid 
parken Göta holme i Gullspång för 
att under en dag ägna oss åt att rensa 
och snygga till en vildvuxen häck. 
Några var med som åskådare då de 
inte hade förmåga att krypa i gräset, 
men även det var ju ett sätt att delta. 
Från början tyckte vi att det såg näs-
tan övermäktigt ut eftersom häcken 
var igenvuxen och vi saknade de 
rätta trädgårdsredskapen, OCH DEN 
VAR LÅNG!
Men med förenade ansträngningar 
och inköp av diverse redskap, kla-
rade vi av att rensa allt under dagen. 
Solen sken från en nästan klarblå 
himmel, även om dagen började 
med moln och ganska mycket blåst. 

Tillsammans 
klarar man mycket

Under dagen blev det dock ganska 
varmt, inte bara på grund av solen utan 
också av det ansträngande arbetet. 
Påfyllning av vatten var ett måste med 
jämna mellanrum och även att sträcka 
på benen och ryggen för att undvika 
skador. Vi tog flera kaffestopp och 
lunchen bestod av grillat som vi njöt 
av nere vid älven. När dagen gick mot 
sitt slut och vi såg vad vi åstadkommit 
gemensamt var lyckan stor och 
tröttheten som bortblåst”. 

Berättad av Lena Myrén, 
projektledare på 
daglig verksamhet,  
Gullspångs kommun 
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Änglarna i Gullspång
”Det var en vanlig dag på jobbet på boendet för ensamkommande 
barn i Gullspång. Jag stod i köket och lagade mat. Vi hade en ganska 
nyanländ pojke från Syrien på boendet. Han brukade ringa till för-
äldrarna som var kvar i Syrien och berätta om sitt liv här i Sverige. 
Den här dagen satt han i köket och pratade med dem på telefon. Han 
pratade på sitt modersmål arabiska, som jag också förstår. Jag hörde 
hur han berättade för sina föräldrar om hur bra han hade det hos oss 
och hur bra maten var. Han beskrev för dem hur han hamnat i para-
diset och beskrev oss i personalen som änglar. Tänk att komma från 
krigets Syrien till lilla Gullspång och kalla det himmelriket, jag blev 
riktigt varm i hjärtat när jag hörde detta”.

Berättad av Ghada Najm, boendeassistent 
på boendet för ensamkommande barn,  
Gullspångs kommun 

Uppskattad
”I mitt arbete inom hemvården i 
Gullspång så besökte jag en brukare 
för att linda benen på denne. Efter 
några dagar så kommer min arbets-
kamrat dit och ska göra samma sak. 
Då höjer brukaren mig till skyarna 
och sa att jag var så bra på att linda 
ben. Sedan talade brukaren om 
precis hur min arbetskamrat skulle 
göra när hon lindade benen för så 
brukade jag göra. Det kändes roligt 
att höra att mitt arbete uppskattades 
så mycket”.

Berättad av personal på Hemvården 
i Gullspång, Gullspångs kommun 

Nyårsfesten
”På nyårsnatten hade vi möjligheten 
att bjuda några av de boende på lite 
nyårsfest. 
Vi satte oss vid ett fint dukat bord 
och hade det trevligt. Pratade om 
gamla vintrar, lyssnade på nyårstalet 
och skålade in det nya året innan det 
var dags att gå ut och tända ”raketer-
na” (tomteblossen) på innergården.  
Att så lite kan göra så mycket märk-
tes inte minst när det väl var dags för 
de boende att krypa till sängs med 
ett stort leende på läpparna”. 

Berättad av nattpersonalen på Amnegården, 
Gullspångs kommun 
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Växtkraft
Tidigt i våras inhandlade vi såjord och några påsar med olika 
frösorter till vårt hus på Bergsgatan för daglig verksamhet i 
Gullspång. Efter ett tag hade vi fönsterbrädorna fyllda med 
paprika, chili, tomat, basilika och tagetes.
Vi planterade sen ut plantorna i pallkragar och rabatter och vårt 
nyinköpta växthus. Nu är trädgården full med nyttiga grönsaker 
som bara väntar på att skördas.
Vi har egenodlad persilja, sallad och dill som smakar gott till 
vår potatis som serveras till lunchen.
Brukare som besöker oss sköter om växtligheten, ett nyvaket 
intresse som sprider glädje, det ger en bra känsla helt enkelt. 

Berättad av Veronique Sundberg, boendestödjare, 
daglig sysselsättning,  
Gullspångs kommun

Grillplatsen
”En kollega till oss tog initiativet 
att göra en grillplats i trädgården på 
LSS-boendet där vi arbetar. Alla bru-
kare blev jätteinvolverade. De bru-
kare som i regel inte har så mycket 
kraft och lust började bära massa ste-
nar för att bygga upp grillen. Tankar 
och tips om hur de skulle gå till väga 
och hur slutresultatet skulle bli dis-
kuterades energiskt mellan brukarna. 
Det blev en mycket rolig aktivitet 
som alla på boendet nu har nytta av. 
Känslan av att så många kunde bidra 
till slutresultatet stärker gruppen och 
gemenskapen. Sommar som vinter 
grillar vi tillsammans”.

Berättad av medarbetare på ett LSS-boende, 
Gullspångs kommun

Snabb leverans
” En kommuninnevånare kontaktade 
mig och ville ha ut en offentlig hand-
ling. Vi bestämde att han skulle kom-
ma dagen efter och hämta den. Tyvärr 
blev jag sjuk och fick meddela honom 
via sms att jag skickar den till honom 
per post så fort jag var tillbaka.
Men istället för att skicka handlingen 
per post gick jag bort till hans hus 
och la den direkt i hans brevlåda.
Dagen efter fick jag ett meddelande 
från honom: 
– Hej jag vet inte hur du bar dig åt, 
men jag fick utredningen redan igår, 
tack så mycket.
Jag svarade: – Varsågod jag tycker 
om att promenera.
Det gick enkelt att snabba på hand-
lingsförloppet lite genom att ta sig en 
promenad och överraska lite med sin 
snabbhet”.

Berättad av Katarina Ceesay, legitimerad 
fysioterapeut, Gullspångs kommun



20 21VA R D A G S B E R Ä T T E L S E R  ││  VA R D A G S B E R Ä T T E L S E R 

Livet på en pinne
”Så här på sommaren när solen strålar från himlen så passar det bra att 
göra små spontana utflykter till stranden som ligger så nära. Vi brukar ta 
med lite fika och en filt och bara åka ut och vara. Känna sanden mellan 
tårna och sitta på bryggan och doppa fötterna. Vi poppar musik i bilen 
och sjunger med till låtar som blandas med skratt och härlig humor. Det 
förgyller dagen för oss alla och som personal blir man glad att se brukar-
na uppskatta utflykterna lika mycket som oss. Det är livet på en pinne”.

Berättad av Monika Berggren, boendeassistent på LSS-boende,  
Gullspångs kommun
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Att nå sina mål
Barnen som kommer till oss på boendet för 
ensamkommande barn har det extra tufft att 
klara betygen i skolan innan de lär sig svenska 
ordentligt. En av de saker jag minns särskilt 
väl och som gjorde mig riktigt glad var då ett 
av våra barn på boendet tog studenten.
Hon var så lycklig att hon hade lyckats med 
sina betyg vilket var riktigt bra gjort med 
tanke på hur kort tid hon bott i Sverige. 
När jag såg att hon hade nått upp till sina mål 
blev jag så glad att glädjetårar rann nedför min 
kind.
Jag hoppas alla når upp till sina mål som hon 
gjorde.  

Berättad av Khalida Ekhlas boendeassistent 
på boendet för ensamkommande barn,  
Gullspångs kommun 
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Förtroende
Jag har arbetat med barn som ensamma flytt sitt 
hemland i nio år och de senaste sju åren har jag 
arbetat vid ett boende för ensamkommande barn i 
Gullspångs kommun. Genom åren så har en rad barn 
kommit och gått och några av dem har återförenats 
med sina föräldrar här i Sverige. Man får verkligen 
bekräftelse i sitt arbete när flera av dem väljer att 
fortsätta att hålla kontakten även efter att de flyt-
tat från boendet. Förra veckan fick jag en förfrågan 
från min chef där ett av barnen undrat om jag ville 
komma för att fira hans student tillsammans med 
hans släkt och vänner. Jag känner sådan stolthet när 
de klarar sina studier och tar sin examen. Förra året 
hade vi två barn som tog studenten och detta är bara 
början.                          

Berättad av Richard Nelson Atundembo, boendeassistent, 
Gullspångs kommun 
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