
Bra jobbat i sommar!
Jag hoppas att ni alla haft en fin och skön som-
mar. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till 
alla som arbetat under sommaren, både fastan-
ställda och vikarier, som trots den extrema vär-
men gjorde sitt yttersta för att ta hand om våra 
brukare på bästa sätt. Den ihållande värmen var 
bitvis rätt krävande att arbeta i för de allra flesta 
av oss, men ni har alla gjort ett fantastiskt jobb 
trots tufft arbetsklimat. Det ska ni ha en stor 
eloge för! 

Nu fortsätter vi vårt viktiga arbete med att 
utveckla verksamheterna samt att se över och 
revidera dokumentation, rutiner och riktlinjer, 
som ju har bety-
dande roll i vår typ 
av verksamhet. 

I höstens första 
nyhetsbrev kan 
du bland annat läsa 
om vår nya satsning 
på elbilar. Det är en 
investering som vi 
hoppas ska leda till både ett säkrare och effekti-
vare bilanvändande för vår omvårdnadspersonal, 
men som på sikt även bör ge en ekonomisk 
besparing samtidigt som det också är bra för vår 
miljö. 
Vi berättar även mer om vårt arbete kring att 
främja den psykiska hälsan hos våra kommunin-

vånare – ett jätteviktigt arbete som nu alla kom-
munens verksamheter har möjlighet att påverka! 
I detta nummer bjuder vi även på ett stort re-
portage från Regnbågens sommarläger på vackra 
Svärdsklova. 

Du kan även läsa mer om det föränd-
ringsarbete som just nu pågår på kommu-
nens webbplats på www.gnesta.se. Där 
rensar vi nu bort all gammal information 
och ser över vårt material, i syfte att det 
ska bli enklare för våra invånare att hitta 
den information de söker. 

Du hittar också inbjudan till en intressant före-
läsning på Träffpunkten om autism och inbju-
dan till populära Seniordagen på Elektron.  

Ha en trevlig läsning!

Ann Malmström
Förvaltningschef   
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– Stor satsning på elbilar
Vuxen- och omsorgsförvaltningen har investerat i tio nya elbilar. De drivs till 
100 procent av el, är enkla att ladda upp samt är utrustade med både kupévär-
mare och backkameror för ett säkrare och effektivare användande. 

De nya elbilarna ska framför allt underlätta bil-
åkandet för personal inom hemtjänst och hälso- 
och sjukvården som åker mycket bil.
– Med kupévärmare kommer personalen aldrig 
behöva sätta sig i kalla bilar på vintern och de 
slipper även skrapa rutor. Det är bra ur arbets-
miljösynpunkt, förklarar Krister 
Ekberg på Förvaltningsservice, 
som ansvarar för bilarna.

Snabbladdare installeras även framöver 
och ersätta de standardladdare som används 
idag. Det medför betydligt kortare laddningsti-
der.
– 80 procent av batteriet laddas då på 30 minu-
ter, istället för att det ska ta 10-12 timmar för 
att få ett helt fulladdat batteri. Så om personalen 
kommer tillbaka från jobb, sätter i kabeln, går in 
och äter lunch, är bilen nästintill fulladdad när 
det är dags att åka igen, fortsätter Krister. 
    Bilarna kan rulla 10-12 mil på en laddning, 
jämfört med 3-5 mil som förvaltningens tidigare 
dieselhybrider gjorde. 

– Nu ska bara personalen få in rutiner på själ-
va användandet, då tror jag det kommer att bli 
kanon! Jag är jättenöjd med bilarna, säger Krister 
och fortsätter:
– Man sitter högt och ser bra, de är extremt 
tysta, har bra motorer och de känns smidiga att 

köra även fast det är skåpbilar. 
Backkamerorna hoppas vi även 
ska leda till minimerad risk för 
olyckshändelser. Det går dessutom 
inte att starta motorn om sladden 
sitter i.

Ekonomiskt och miljövänligt
Förvaltingsservice räknar med att elbi-
larna på lång sikt även blir en ekonomisk 
investering.
– Även om elbilar är dyrare i inköp så blir 
det billigare i det långa loppet då vi rejält 
kommer att minskar våra servicekost-
nader samtidigt som elförbrukningen är 
mycket billigare än köp av diesel. 
– Dessutom tänker vi miljövänligt och 
försöker göra vårt bästa för att ha så lite 

miljöpåverkan som möjligt, tillägger Krister. 

Fyrhjulsdrivet för säkrare vinterkörning
Alla bilar är av märket Citroen, skåpbilar med 
bra packningsutrymmen. Utöver de tio elbilarna 
har även sex nya dieselbilar köpts in, varav fyra 
stycken är fyrhjulsdrivna.
– De kommer framför allt att underlätta för per-
sonalen vintertid som måste ge sig ut på oplo-
gade eller halkiga skogsvägar. Vi har en hel del 
brukare som bor lantligt och personalen måste 
alltid kunna ta sig fram till dem på ett säkert sätt, 
oavsett väder, avslutar Krister. 
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Bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonal genom



Arbetet med psykisk hälsa fortsätter 
Uppdrag Psykisk Hälsa syftar till att stärka kommunernas långsiktiga arbete med 
att främja invånarnas psykiska hälsa. Olika insatser inom området genomförs i 
Gnesta samtidigt som alla kommunala verksamheter nu också får möjlighet att 
själva ansöka om stimulansmedel genom en ny utvecklingspott.  

År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den do-
minerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sve-
rige utan också globalt. Regeringen och Sveriges 
kommuner och landsting har sett ett ökat behov 
av att arbeta med den psykiska hälsan i Sverige 
genom ett folkhälsoperspektiv, vilket har resulte-
rat i en överenskommelse med namnet Uppdrag 
Psykisk Hälsa (tidigare kallat PRIO). 
Socialdepartementet finansierar pro-
jektet och medel betalas årligen 
ut för att stärka kommuner och 
landsting i deras utvecklingsar-
beten kring psykisk hälsa.  

I Gnesta kommun har flera 
utbildningsinsatser och föreläs-
ningar inom området redan ge-
nomförts samtidigt som ytterliga-
re insatser planeras framöver. Syftet 
är framför allt att synliggöra, öka och 
sprida kunskapen kring psykisk hälsa hos 
personal, anhöriga och invånare. Det handlar 
även om att identifiera behov, stödja samordning 
och skapa rätt förutsättningar för utveckling. 

Dessutom kommer större länsgemensamma 
aktiviteter att samordnas med andra kommuner i 
Sörmland, landstinget och frivilligorganisationer, 

som exempelvis Världshälsodagarna för psykisk 
hälsa den 8-11 oktober. 

Medel i ny utvecklingspott
Vuxen- och omsorgsförvaltningen, som ansva-
rar för uppdraget, har även beslutat att lägga 
en del av stimulansmedlen i en utvecklingspott. 

Från denna pott har alla verksamheter 
inom Gnesta kommun nu möjlighet 

att ansöka om medel för olika 
aktiviteter, inom ramarna för 
Uppdrag Psykisk Hälsa.
– Vi vill lägga större fokus 
direkt på brukarna genom att 
stimulera våra medarbetare 
att själva komma med idéer 

för hur dessa medel verkligen 
ska komma våra medborgare till 

gagn. De som är ute i verksam-
heterna dagligen ser de behov som 

finns, förklarar verksamhetschef  Linda 
Bergström och fortsätter: 
– Det går att tänka både stort som smått, exem-
pelvis investering i tekniska hjälpmedel, utveck-
ling av arbetsmetoder eller att utöka resurserna 
för ett specifikt projekt. Vi hoppas att både 
medarbetare och chefer nu tar tillfället i akt och 
nyttjar denna möjlighet!  
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Har din verksamhet idéer kring arbete med psykisk hälsa?
l	 Stimulansmedlen går att ansöka om för arbete med psykisk hälsa inom hela Gnesta
         kommun, inte bara inom Vuxen- och omsorgsförvaltningens områden. 
l		 Medlen beviljas utifrån något av fem fokusområden: Förebyggande och främjande    
 arbete, Tillgängliga tidiga insatser, Enskildas delaktighet och rättigheter, Utsatta grupper  
  samt Ledning, styrning och organisation. 
l		 Mer information samt ansökan finns på kommunens intranät, under Arkiv – Projekt –   
      Uppdrag Psykisk Hälsa.



Skattjakt, sol och bad, fiske, fotboll, grillning och discokväll – det var 
en del av de spännande aktiviteter som väntade barnen på kommunens 
sommarläger på Svärdsklova.

På vackra skärgårdsidyllen Svärdsklova pågår 
lägret under fyra dagar för barn i åldrarna 12-15 
år. Lägret arrangeras av Regnbågens korttidsbo-
ende och fritidsverksamhet, för barn som har 
rätt till särskilt stöd enligt LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade). LSS 
ska möjliggöra för ett så självständigt liv som 
möjligt, med meningsfulla sysselsättningar och 
möjlighet att kunna ta del av kultur- och fritids-
utbud på samma villkor som alla andra.

Lägret är ett bra ett miljöombyte för bar-
nen, men blir samtidigt ett stöd för föräldrarna 

som får lite avlastning.
– Det bästa med det här lägret är att se barnen, 
hur de förändras och helt plötsligt umgås med 
varandra på ett annat sätt än hemma, säger Kris-
tin som arbetar på Regnbågen och fortsätter:
– Flera av dem som är på korttidsboendet ses 
heller inte så mycket då de kan gå om varandra. 
Nu får de umgås under fyra dagar, det blir en 
bättre gruppkänsla vilket är väldigt roligt och det 
verkar uppskattas!  

En skattjakt pågår längs med strandkanten 
där hela gruppen just nu följer en skattkarta till 

Uppskattat sommarläger på Svärdsklova!



olika aktivitetsstationer, där de vid 
genomförda uppdrag får nya 
ledtrådar i jakten på skatten. 
15-åriga Erik Skyllberg är 
en av dem som deltar och 
han tycker att det är ett 
bra läger.
– Skattjakten är kul, 
och det är roligt att 
spela kort också, 
från övre slafen av 
våningssängen! Det är 
kul att bara få hänga 
med kompisarna och 
slippa föräldrarna ett tag, 
säger han och skrattar. 

Aktiviteterna på lägret anpassas så 
att alla ska kunna delta, och allt sker givet-
vis på barnens villkor, vad de vill och orkar med. 
Saker och ting får ta den tid det tar, utan stress. 

Stärker självkänslan 
Att lägret verkligen fyller sitt syfte med att främ-
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ja en meningsfull fritid märks tydligt. 
Utöver alla aktiviteter får barnen 

även träna på att göra saker i 
grupp, vilket också skapar 

en bättre gemenskap.
– Vi märker att fler vill 
delta i gruppaktiviteter-
na här. Det blir också 
mer påhittiga och 
kreativa vilket stärker 
självkänslan. Det är 
inspirerande och så kul 

att se när de grejar de 
uppdrag som de ställs 

inför, berättar Kent som 
arbetar på Regnbågen och 

som precis har fått en drös med 
barn hängandes på sig.

– Det blir såklart en del bus också! Men det 
bjuder jag på då det är kul att få dem att skratta, 
utbrister han glatt efter att brottningsmatchen är 
över. 



Onsdagen den 26 september bjuder Gnesta kommun, PRO och SPF in dig till en 
dag med inspirerande föreläsningar och givande samtal – då slår vi upp portarna 
till årets upplaga av Seniordagen. 

Temat i år är trygghet och säkerhet. Utöver före-
läsare finns även utställare på plats med intres-
sant information. Mingla, ställ frågor och ta del 
av bra tips som kan underlätta i vardagen.
Arrangemanget är öppet för alla – seniorer, an-

höriga eller bara allmänt intresserade.
Arrangemanget är gratis och ingen föranmälan 
behövs. Lättare försäljning med fika och korv 
kommer att finns på plats. Dessutom, stor fika-
buffé utlovas av politikerna även i år!
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Välkommen på årets Seniordag!

 
Plats: Elektron, Västra Storgatan 15 i Gnesta

När: Onsdagen den 26 september 2018 (från cirka 9.00 och framåt)

Mer information: Inbjudan med fullständigt schema för dagen kommer ut så snart programmet är 
spikat, på www.gnesta.se/traffpunkten eller hämtas direkt på Träffpunkten, Torggatan 16 B i Gnesta.

Öppen föreläsning om autism
Den 27 september kommer Lena Nilsson, konsult i pedagogiskt arbete inom autism, och 
föreläser på Träffpunkten. Under föreläsningen Autism och konsekvenser i vardagen ges värdefulla tips 
om bemötande, förhållningssätt samt praktiska verktyg för hur man kan agera i möten med personer 
som tolkar och förstår världen på ett annorlunda sätt.

När: Torsdagen den 27 september kl. 18 - 20
Var: Träffpunkten, Torggatan 16 B i Gnesta
Övrigt: Fri entré och det bjuds på fika!
Mer information: Elisabeth Gustavsson, anhörig-
konsulent, 0158 - 275 113 
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Förändringsarbete pågår på gnesta.se 
Ett större projekt med att omarbeta kommunens externa webbplats pågår för fullt. 
Gammal och irrelevant information rensas bort samtidigt som övriga förändringar 
också ska bidra till att besökaren lättare hittar den information som efterfrågas. 

Den 25 maj 2018 infördes GDPR (General Data 
Protection Regulation), vilket är en ny data-
skyddsförordning som gäller i hela EU. I sam-
band med detta och utifrån GDPR, har Gnesta 
kommun gjort en grundlig översyn av webbplat-
sen gnesta.se. Det innebär ett stort städarbete 
men även att strukturen i både menyer och i 
sidornas upplägg arbetas om för att förenkla 
användandet för besökaren. 

Målet är att den nya strukturen ska vara 
uppbyggd på ett sätt som utgår från de behov 
besökaren har och de ärenden som besökaren 
vill uträtta. Flera ärenden går nu även att uträtta 
snabbt och smidigt via E-tjänster. De ansök-
ningsblanketter som ännu inte arbetats om till 
E-tjänster kommer att tillgänglighetsanpassas, 
exempelvis genom att bli digitalt ifyllnadsbara. 
Dessutom ska sökfunktionen förbättras med 
relevanta och tydligare sökträffar.

På Stöd & Omsorgs meny kommer framför 
allt tydligare information kring hur man ansö-
ker om olika omsorgsinsatser att lyftas fram, då 
detta är ett område som Vuxen- och omsorgs-
förvaltningen får mycket frågor om. Målet är 
också att göra informationen mer lättillgänglig 
om vilka övriga stödinsatser som finns för den 
som av olika anledningar är i behov av extra 
hjälp i livet. 

En enkät genomfördes om webbplatsen inn-
an projektet drog igång, och en ny enkät plane-
ras efter genomförandet, för att se om besöka-
ren upplever webbplatsen på ett annorlunda sätt. 
Projektet ska vara klart under hösten 2018.

Webbteamet hoppas att alla besökare 
har överseende med att det nu kan vara 
lite rörigt i navigering och innehåll under 
arbetets gång!
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