
Verksamhetsbeskrivning – Glädjespridarverksamheten  inom Vård- och 

omsorg i Sjöbo kommun 

 

Glädjespridarverksamheten innebär att man utför ett ideellt arbete i den omfattning man har 

möjlighet till. 

Syfte 

Syftet med glädjespridarverksamheten  inom socialt arbete är att höja livskvaliteten för någon annan 

människa, genom att bland annat motverka ofrivillig ensamhet och isolering samt ge en utökad 

kontaktyta. Via glädjespridarverksamheten  ges möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv i 

vardagen.  Verksamheten syftar även till att skapa ett mervärde för alla inblandade, båda givare och 

mottagare. 

 Det är viktigt att verksamheten blir ett komplement och inte en ersättning till de föreningar som 

utför frivilligarbete inom kommunen i dagsläget. Glädjespridare  får inte ersätta de lagstadgade 

insatser som är behovsbedömda och ska utföras av kommunen avseende vård och omsorg. 

Glädjespridarverksamheten  är ett ideellt arbete som ska vara ett komplement för att sätta guldkant 

på någons tillvaro. Samverkan inom glädjespridarverksamheten ska präglas av öppenhet, respekt och 

lyhördhet. En förutsättning för samverkan är glädjespridarens  självständighet. Personal inom 

kommunen ska stödja och uppmuntra de som vill utföra insatser inom glädjespridarverksamheten. 

Tystnadsslöfte 

All verksamhet inom Vård- och omsorgsförvaltningen omfattas av sekretesslagen. Som glädjespridare 

är det viktigt att inte föra vidare uppgifter om personliga förhållanden som rör de människor man 

möter inom glädjespridarverksamheten. Som glädjespridare får man därför skriva på ett 

tystnadslöfte. Tystnadslöftet kvarstår även efter att man slutat utföra frivillig insatser. 

Glädjespridare 

Som glädjespridare avgör man själv vilken form av aktiviteter man kan tänka sig att utföra och i vilken 

omfattning . Det är dock viktigt att tänka på att hålla kontinuerlig kontakt med mottagaren. 

Aktiviteterna  bygger på respekt för mottagarens egen vilja samt respekt för dennes integritet. 

Glädjespridare omfattas av kommunens ansvars- och olycksfallsförsäkring. Den  som är 

glädjespridare får inte ta emot gåvor, förmåner eller testamentariska förordnande för sin egen eller 

annans räkning. Uppdraget kan avslutas när man vill utan att man behöver ange anledning. En viss 

framhållning är dock att föredra då mottagare behöver informeras. Kommunen kan även välja att 

avsluta samarbetet om inte gällande policy och regler följs. 

För att känna sig trygg i rollen som glädjespridare kommer man att erbjudas en introduktion som 

genomförs av representant från kommunen. Under året kommer man även att erbjudas olika 

sammankomster för utbildning och inspiration. Som glädjespridare får man körersättning för de resor 

man kan behöva göra inom uppdraget. 

 



 

Akviteter 

Det är bara vår fantasi som sätter gränser för vilka aktiviteter  det kan röra sig om. Men några 

exempel är: 

Promenad enskilt eller i grupp. 

Följeslagare/sällskap till läkare, tandläkare, frisör, apotek eller dylikt. 

Pratstund 

Läs hjälp – bok, brev eller tidningar 

Telefonkontakt 

Anhörigstöd 

 

Sammankallande och sammanhållande: Anhörigkonsulent 

Ansvarig för verksamheten: Styrgruppen.  

Styrgruppen består av: Svenska kyrkan Sjöbo, Svenska kyrkan Blentarp, Röda korskretsarna i Sjöbo 

kommun, PRO Vollsjö samt Sjöbo kommun. 

Styrgruppen ansvarar gemensamt för Glädjespridarverksamheten genom majoritetsbeslut. 

 

Styrgruppen ansvarar gemensamt för budget. Beslut fattas gemensamt via majoritetsbeslut om vad 

pengarna ska användas till såsom uppmuntran till glädjespridare, evenemang och körersättning. 

Anhörigkonsulent ansvarar löpande för beviljande av körersättning.  

 

 

 

 


