
En spännande vår framför oss 
– fylld med nya samarbeten!

Årets första månader har verkligen rullat på i ett 
rasande tempo, nyss var det jul och snart är påsk
en redan här. Jag hoppas att ni alla har hunnit 
med att njuta av den härliga vintern. 
Vi har mycket spännande på gång 
i förvaltningen nu, inte minst ett 
par nya större uppdrag för sam
verkan som har dragit igång, 
vilket jag ser mycket fram 
emot! 

Först vill jag slå ett slag för 
det nya samarbete som Gnesta 
kommun nu inlett tillsammans 
med pensionärsföreningarna PRO 
och SPF Seniorerna. Powerhuset, 
som är en kommunal fastighet, blir nu en ny 
gemensam plattform för Gnestas seniorer, då 
båda pensionsföreningarna kommer bedriva sina 
respektive verksamheter där. Det blir ett forum 
för trevliga aktiviteter och social samvaro – vil
ket är jätteviktiga inslag som vi hoppas ska skapa 
en högre sysselsättning och större engagemang. 
Det i sin tur kan bidra till att förebygga både 
den fysiska och psykiska ohälsan som finns hos 
våra äldre idag. 

VOF har även ett uppdrag att utöka sam
verkan med ideella föreningar och frivilliga. Med 
det som grund bildas nu även en ny frivilligorga
nisation, som vi hoppas ytterligare ska bidra till 
ett ökat välmående hos våra äldre. 

Det känns också väldigt bra att kunna 
berätta om att Socialtjänsten och skolan nu 

utökar samverkan för att kunna ge ökat stöd 
till barn och ungdomar. I och med att 

både Vuxen och omsorgsförvalt
ningen och Barn och utbildning i 

många fall arbetar med samma 
barn och ungdomar som är i 
behov av stöd, är det oerhört 
viktigt att vi samverkar för att 
våra insatta resurser ska få den 
effekt vi önskar. Alla barn har 

rätt att lyckas i livet och det är 
vårt ansvar att se till så att de gör 

det. 

Ann Malmström
Förvaltningschef   

Ha nu en trevlig läsning och 
så passar jag även på att
önska er alla en Glad Påsk!

Vuxen & 
OMSORGSNYTT
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Du kan givetvis läsa mer om våra nya sam
arbeten här i nyhetsbrevet. Vi bjuder också på 
intervju med våra engagerade tjejer som arbetar 
på dagliga verksamheten på Sambavägen, samt 
annat smått och gott. 



Glädje, gemenskap och sinnesstimulerande miljöer

– på Sambavägens dagliga verksamhet
Att förmedla en positiv känsla i en trygg och avslappnad miljö, med mycket 
skratt och individanpassade aktiviteter – det är vad tjejerna som arbetar på 
Sambavägens dagliga verksamhet alltid strävar efter. 

På Sambavägens dagliga verksamhet möts vi av 
de tre arbetshandledarna Malin Johansson, Ewa 
Carlsson och Caroline Lönnmark, som tar hand 
om fyra funktionsnedsatta tjejer med ett stort 
omvårdnadsbehov.
– Att få arbeta med människor är det bästa som 
finns. Vi trivs otroligt bra med våra jobb och det 
går inte en dag utan att vi skrattar ihop, säger 
Ewa.
– Vi vill förmedla glädje och en positiv känsla, 
för vi vet att det smittar av sig på brukarna. Det 
är också viktigt att de ska känna tillhörighet och 
gemenskap, blir sedda och inkluderas i olika 
situationer, tillägger Malin. 

Att hitta olika sätt att kommunicera på är A 
och O. Tjejerna beskriver det som ett detektivar
bete med nya utmaningar varje dag.
– Det är spännande, att hitta nya vägar och idé
er! Det är jätteviktigt att vi inte stannar av utan 

hela tiden fortsätter att utvecklas. Att alltid vilja 
förbättras, det är vi bra på och vi lär oss hela 
tiden vad som fungerar och inte, förklarar Ewa.  
– När brukarna möter upp oss i kommunikatio
nen och vi får gensvar på nya sätt, det betyder 
jättemycket för oss, inflikar Caroline. 

Stimulera sinnen och känsel
På Sambavägen arbetar man individanpassat 
utifrån brukarens egna förmågor och styrkor. 
– Vi har ett pedagogiskt tänk i allt vi gör och 
försöker låta brukarna göra så mycket som möj
ligt själva. Att de bibehåller sina funktioner är 
otroligt viktigt, berättar Malin.  
I huset finns speciellt inredda rum – ett skogs
rum och ett svart rum, där miljö, ljus och ljud är 
anpassade för att stimulera brukarnas sinnen och 
känsel. Det finns även ett arbetsrum med red
skap för träning, tankeverkstad och avslappning. 
Det blir även matlagning, bakning, utomhusakti

viteter och utflykter. 
– Det är viktigt att vi rör oss mycket ute 
i samhället också där de får träffa andra 
människor och uppleva olika samman
hang, förklarar Ewa.

Nyligen bjöds tjejerna in till ett 
chefsmöte hos Vuxen och omsorgsför
valtningen, där de fick berätta mer om 
sin verksamhet samt uppmärksammades 
med varsin blomma för ett fint utfört 
arbete.
– Vi känner stolthet och glädje att bli 
uppmärksammade på det sättet! Vi har 
det absolut bästa jobbet och det känns 
kul att bli sedda och få berätta om vad vi 
gör, avslutar de tillsammans. 

Tre tjejer som brinner för sitt jobb –  Malin Johansson, Ewa Carlsson 
och Caroline Lönnmark på Sambavägens dagliga verksamhet.
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– Barn och ungdomar i fokus
Socialtjänsten och skolan utökar samverkan 

Förvaltningarna för Vuxen och omsorg samt Barn och utbildning har skapat ett 
gemensamt uppdrag med syftet att utöka samverkan förvaltningarna emellan. 
Målet är att ge ökat stöd till barn och ungdomar, både socialt och pedagogiskt.

Barn behöver under sin uppväxt ofta stöd av oli
ka karaktär och från olika aktörer. För att barnet 
ska få ett så bra stöd som möjligt krävs en god 
samverkan mellan de olika aktörerna. Det finns 
också en skyldighet för dessa aktörer att samver
ka i frågor som rör barn eller ungdomar som far 
illa eller som riskerar att fara illa. 

– Förvaltningarna inom Vuxen och omsorg och 
Barn och utbildning arbetar i många fall med 
samma barn och ungdomar, som på olika sätt är 
i behov av stöd. I dessa fall är det oerhört viktigt 
att vi samverkar för att våra insatta resurser ska 
få den effekt vi önskar. Alla barn har rätt att 
lyckas i livet och det är vårt ansvar att se till så 
att de gör det, förklarar Ann Malmström, chef  
för Vuxen och omsorgsförvaltningen.

Forskning visar att det finns tydliga kopp
lingar mellan förhållanden i uppväxtmiljön och 
barns förmåga att skapa sig en positiv framtid. 
Utbildning och hälsa är två skyddsfaktorer som 
tydligt påverkar hur det går för barnen senare i 
livet och därför områden som man nu kommer 
att fokusera extra mycket på. 

Stärka individen
IFOchefen Mats Engström 
och rektor Martina Gran
qvist har fått i uppdrag att 
ta helhetsansvaret för, och 
planera denna samverkan. 
Målet att få en fungerande 
samverkan mellan försko
lans/skolans ansvar och 
uppdrag och socialtjänstens 
ansvar och uppdrag, för 
åldersgruppen 121 år.
De ska ta fram ett förslag 
på internöverenskommelse 
och göra en handlingsplan 
för vilka aktiviteter som 
ska ske och när. Omvärlds
bevakning av hur andra 
kommuner gjort, kartlägg

ning av behov och målgrupper samt planer för 
uppföljningar och utvärderingar ingår också i 
uppdraget. 
Som grund för uppdraget finns också ett avtal 
och handlingsplan mellan Gnesta kommun och 
Polisen.
– Resultatet vill vi ska stärka individen och för
bättra möjligheterna till utbildning och arbete nu 
och senare i livet, avslutar Ann.
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I den kommunala fastigheten kallad Powerhuset, 
belägen på Dagagatan 22 i Gnesta, kommer allt
så både PRO (Pensionärernas Riksorganisation) 
och SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsför
bund) att bedriva sina verksamheter framöver. 
Kommunens anhörigstöd kommer också att 
finnas på plats i huset.

SPF Seniorerna som tidigare 
varit lokallösa och PRO som 
haft ett eget men tämligen 
nedgånget och otjänligt hus 
för ändamålet, får nu alltså 
tillgång till ett stort, fräscht 
och tillgänglighetsanpassat 
hus för möten, aktiviteter 
och kansli. 
– En helt ny värld öppnar 
upp sig för oss nu! Vi ser 
jättestora möjligheter med att få en gemensam 
mötesplats för samverkan, utbrister en nöjd Jan 

Ökat välmående, utrymme för fler aktiviteter samt möjligheter till en 
förbättrad social samvaro – det är syftet med det nya samarbete som nu 
inletts mellan PRO, SPF Seniorerna och Gnesta kommun. Powerhuset 
blir nu en ny gemensam mötesplats för Gnestas seniorer. 

Ancker, ordförande i SPF Seniorerna, efter att 
kontraktet skrivits på.
– Det kommer att bli fantastiskt bra. Vi har ofta 
samma tänk och mål och många likartade akti
viteter som nu kan göras tillsammans, tillägger 
en lika nöjd Margareta Bergdahl, ordförarande i 
PRO.

Att kunna erbjuda fler akti
viteter och även ha möjlighet att 
lättare fylla dessa med deltagare, 
utöka studiecirklar, få ett forum 
för föreläsningar, utveckla Vän
tjänsten och anhöriggrupper – det 
är några av de fördelar som finns 
med en gemensam lokal. Seni
orföreningarna i kommunen har 
idag närmare 900 medlemmar 
tillsammans så det finns mycket 

att arbeta för.

”Aldrig ensam i 
Gnesta”
Den ofrivilliga 
ensamheten hos 
äldre är en stor 
bov som skapar 
sjukdom och ohäl
sa – något man nu 
hoppas ska mins
ka.  
– Det är ett viktigt 
samarbete som nu 

inleds. Med Powerhuset som gemensam platt
form finns stora möjligheter till utveckling, en
gagemang, högre sysselsättning och fler möten 

Powerhuset – ny mötesplats för Gnestas seniorer!

I Powerhuset finns gott om utrymme för aktiviteter och 
träffar. Här syns baksidan med tillhörande verkstadsdel.

Jan Ancker och Margareta 
Bergdahl, två nöjda ordförande!
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mellan människor, säger kommunalrådet Johan 
Rocklind (S).
– Fysisk aktivitet och socialt sammanhang är 
enormt viktigt för att främja välmåendet och 
förebygga både den fysiska och psykiska ohälsan 
som vi vet finns bland våra äldre idag, tillägger 
kommunalrådet Ann-Sofie Lifvenhage (M).
 
Jan Ancker och Margareta Bergdahl instämmer 
helt. 
– ”Aldrig ensam i Gnesta” är ett mål vi har och 
som vi kommer arbeta hårt för. Att försöka 
bryta den ofrivilliga ensamheten hos många 
seniorer och berika deras vardag blir ett viktigt 
uppdrag för oss de närmaste åren, förklarar de 
tillsammans.

Powerhuset kommer vara öppet för alla 
seniorer, även för dem som inte är medlemmar.
– Det ska vara en plats för alla att gå till, om så 
bara för att ta en kopp kaffe och prata av sig. 

Det viktigaste är inte vad man gör, utan att man 
gör något, fortsätter Margareta. 

Frivilligorganisation bildas
Vuxen och omsorgsförvaltningen i Gnesta 
kommun har ett uppdrag att utveckla samarbe
tet med ideella föreningar och frivilliga. Utöver 
samarbetet kring Powerhuset bildas nu även en 
frivilligorganisation, som förvaltningschef  Ann 
Malmström ser mycket positivt på. 
– Det kommer innebära att vi kan nå fler, att 
det finns utrymme för både stora aktiviteter 
och små individuella aktiviteter – kanske till och 
med i hemmiljö för den som verkligen inte vill 
vara med i sociala sammanhang, säger hon och 
fortsätter:
– Det har varit jättekul att få vara med och arbe
ta fram den här samverkan, se hur kreativa och 
engagerade alla är. Alla kan inte göra allt, men 
många kan göra lite och tillsammans kan vi göra 
väldigt mycket positivt för Gnestas medborgare!

Ann-Sofie Lifvenhage, kommunalråd, Jan Ancker, SPF Seniorerna, Margareta Bergdahl, PRO och Johan Rocklind, 
kommunalråd, tar i hand på att samarbetet nu är ett faktum!
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VOF:s chefsgrupp uppmärksammas för
ett föredömligt arbete
Tillsammans har de bidragit till att skapa ordning och reda, få till bra arbets-
grupper med rätt person på rätt plats som tillsammans driver verksamheterna i 
rätt riktning. Det är några av anledningarna till att hela chefsgruppen i VOF nu 
uppmärksammats lite extra för ett fint arbete. 

I Vuxen och omsorgsförvaltningen har det 
hänt mycket de senaste åren, vad gäller både 
personal och organisationsanpassningar. Många 
av cheferna är relativt nya inom för
valtningen och har tillsammans 
arbetat för att skapa nya 
rutiner och arbetssätt som 
underlättar för personalen 
och höjer kvalitén ut till 
medborgarna. 

Förvaltningschef  
Ann Malmström har 
därför valt att lyfta 
chefsgrupp en som ett 
föredömligt exempel, 
med motiveringen att de 
alla bidragit till att få orga
nisationsanpassningen som 
gjordes för ett år sen på rätt väg.
– Nu har vi en mer renodlad intern or
ganisation, där vi arbetar rättssäkert, patientsäk
ert och kvalitetssäkert. Vi har fått en effektivare 
användning av våra resurser och en ökad sam
verkan mellan verksamheterna vilket var målet 
med förändringen, säger hon och fortsätter:

– Alla chefer har bidragit till att skapa ordning 
och reda och det märks verkligen att våra verk
samheter har utvecklats på ett väldigt positivt 
sätt på kort tid. Det kändes därför självklart att 
uppmärksamma chefernas arbete lite extra för 
allt slit de lagt ner!

Ett intensivt och utmanande arbete
Latif  Parastar är en av de nyast anställda enhets
cheferna som ansvarar för kommunens särskilda 

boenden, för personer med fysisk eller 
psykisk funktionsnedsättning.

– Jag har haft mycket fokus på 
brukaren, att vi ska skapa en 

arbetsmetod som under
lättar för dem vid flytt 
från våra gruppbostäder. 
Samtidigt har jag även 
jobbat mycket med 
att arbetsgruppen ska 
förstå uppdraget och 
arbeta mot samma mål. 

Vi chefer arbetar också 
för att skapa en enhetlig 

samsyn gällande uppdrag 
och målgrund för hela organi

sationen, förklarar han.

Anders Hallinder är med sina elva år som 
enhetschef  för Frustunagårdens äldreboende 
en av dem som arbetat längst tid på sin post. 
Han berättar att även om mycket har utvecklats 
i verksamheten genom åren, så finns det fortfa
rande en del kvar att arbeta med.
– Jag har mycket kompetent personal att jobba 
med och vårt förändringsarbete just nu strävar 
framför allt efter att skapa större arbetsglädje 
och ett fint arbetsklimat. Det är ett roligt, inten
sivt och utmanande arbete jag har i en modern, 
flexibel och förändringsbenägen verksamhet. 
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Nu blickar vi dessutom framåt mot nya Strand
hagen, som är det stora målet vi har framför oss 
nu. 

Lösningsfokuserad och närvarande
Tapinder Josan, enhetschef  för Gnesta hem
tjänst, berättar att det fanns en hel del i verksam
heten som inte fungerade så bra då hon började 
för två år sedan.
– Det har varit ett intensivt arbete de här åren. 

Latif  Parastar, Nina Överkvist, Tapinder Josan, Anders Hallinder, Anne Ringdahl och Monica Petersson utgör en del 
av VOF:s chefsgrupp. Saknas på bilden gör Pernilla Karlsson, Jenny Lundberg- Lydka, Elin Insulander Hjelm, Mats 
Engström, Linda Bergström och Ann Malmström.

Hemtjänst är ett pussel att få ihop och i min roll 
som chef  behöver jag vara flexibel, lösningsfok-
userad och stödjande för att personalen ska få 
förutsättningar att kunna utföra arbete av god 
kvalitet. Framför allt handlar det om att vara 
närvarande – det är så mycket lättare att lösa 
situationer och problem om man är på plats. Jag 
känner att vi har kommit långt och jag har en 
engagerad arbetsgrupp! 
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Nog för att det var länge sedan vi firade jul, men då detta är årets första nyhets-
brev måste vi ändå ta tillfället i akt och slå ett slag för den otroligt uppskattade 
och välbesökta mellandagsfesten som arrangerades på Elektron efter julhelgen. 

Det var en tillställning ordnad helt ideellt på 
initiativ av hemtjänstpersonal i Gnesta kommun, 
med hjälp av många spon
sorer och volontärer. God 
mat, musik, underhållning 
och social samvaro fyllde 
eventet Mellandagen där 
omkring 150 gäster slöt 
upp. 

– Vi ville göra något extra 
för dem som har stöd och 
omvårdnadshjälp, erbjuda 
en stor fest där allt är gratis. 
Men vi hade aldrig vågat tro 
att det skulle bli så här stort! Jag känner 
sådan lycka över att få ge det här till våra 
brukare, sa Thomas Jakobsson, en av 
initiativtagarna.

– Vi träffar ju brukarna och vet därför att många 
inte kommer ut på något firande under storhel

gerna. Därför behövs en sådan här tillställ
ning, för att föra samman människor och 
sprida glädje och feststämning, la kollegan 
Nicklas Hedström till. 

”Ett fantastiskt initiativ” var orden som 
genomsyrade festen där besökarna kändes 
mer än nöjda.

– Det här känns 
underbart, det kan 
inte bli bättre! Att 
några få personer 
lyckas dra ihop och 
ro i land allt detta. 
Det är helt fantast
iskt, sa en av alla 
nöjda besökare.

Nytt informationsstöd för barn med funktionsnedsättning

Uppskattad tillställning med glädje och gemenskap!

Socialstyrelsen har tagit fram en modell för hur samordning av insatser till barn 
med funktionsnedsättning kan förbättras. Föräldrar och barn ska lättare och via 
en samlad ingång få tillgång till information om det stöd som samhället erbjuder.

Idag är barnens tillgång till fungerande stöd 
alltför beroende av föräldrarnas möjligheter och 
förmåga att öka stöd från samhällets olika aktör
er. Det kan leda till ojämlik vård och omsorg. 
Därför har Socialstyrelsen nu tagit fram ett nytt 
kunskapsstöd – Vägar till förbättrad samordning 
av insatser för barn med funktionsnedsättning 
– som riktar sig till kommuner och landsting 
i egenskap av ansvariga för socialtjänsten och 
hälso och sjukvården. Syftet med det nya 
kunskapsstödet är att barnen ska få ett bra och 
jämlikt stöd och att underlätta för föräldrarna.

Första delen i modellen är en samordnad 
informationstjänst som består av en webbplats, 
där det finns samlad information om vilket stöd 
som finns att få av samhället. Det ska vara enkelt 
att hitta vem som gör vad och hur föräldrar kan 
ansöka om vård, omsorg och andra insatser. 
Dessutom ska det finnas en person som kan 
hjälpa till att söka fram svar och anpassa infor
mationen utifrån mottagarens behov.

Den andra delen ska stärka de gemensam
ma planeringsprocesserna som behövs kring 
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Utveckling av arbetet med folkhälsofrågor
Gnesta kommun arbetar för att bättre samordna och förstärka arbetet med att främja folk-
hälsan. En folkhälsosamordnare har nu tillsatts och en plan för arbetet med folkhälsofrågor 
har antagits av Kommunstyrelsen.  

År 2002 antogs det övergripande målet för 
folkhälsopolitiken: ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen”. Arbetet har förstärkts 
ytterligare på nationell nivå under åren genom 
tillsättande av Kommissionen för en jämlik hälsa 
samt antagande av FN:s Agenda 2030 (agenda 
för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och 
miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbe
kämpning och säkerställande av hälsosamma liv 
och välbefinnande i alla åldrar).

Ett viktigt första uppdrag för den nytillsatta 
folkhälsosamordnaren som börjar sitt uppdrag i 
april, är att kartlägga nuläget i Gnesta kommun 
utifrån elva nationella målområden för folkhälsa. 
Områdena fokuserar bland annat på delaktighet 
i samhället, ekonomiska och sociala förutsätt
ningar, uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, miljö, 

hälsofrämjande hälso och sjukvård, sexualitet 
och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, matvanor 
samt tobak, alkohol, narkotika och spel.
 
Folkhälsosamordnaren, som kommer tillhöra 
enheten för Administration och bistånd i Vux
en och omsorgsförvaltningen, ansvarar bland 
annat för att tillsammans med alla kommunens 
förvaltningar inventera vad som görs idag inom 
de elva målområdena, samt kartlägga nuläget ut
ifrån statistik och erfarenhet. Utifrån underlaget 
ska sedan en folkhälsoplan skrivas fram där två 
till tre av målområdena prioriteras extra i Gnesta 
kommuns folkhälsoarbete. 

Mer information om folkhälsoarbetet pre
senteras i kommande nyhetsbrev då arbetet mer 
kommit igång.

barn i komplexa situationer. Orga
nisatoriska framgångsfaktorer 
och stöd för att förbereda 
och genomföra konstrukti
va möten presenteras.

Den tredje delen är ett 
tillfälligt praktiskt stöd när 
situationen är eller riskerar 
att bli ohållbar för en 

familj. En koordinator kan hjälpa 
till att kartlägga, prioritera och 

samordna familjens behov 
av stöd så att vardagen 
kan fungera. 

Kunskapsstödet hittar 
du på:

 www.socialstyrelsen.se  
www.kunskapsguiden.se
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Bra servicenivå via telefon och e-post i Gnesta kommun

Gnesta och ett antal andra kommuner har precis som tidigare år genomfört 
mätningar av servicenivån till medborgarna via telefon och e-post. Resultaten 
för 2017 visar på en positiv utveckling inom flera områden.

Syftet med undersökningen är att vi som komm
un ska kunna se vår egen utveckling, förbättra 
oss och få möjlighet att jämföra vår service 
med likvärdiga kommuner. Mätningen 
beskriver vad som hänt när testpers
onerna varit i kontakt med kom
munen via telefon och epost. 
Frågorna har ställts inom 
områdena bygglov, försko
la, grundskola, individ och 
familje omsorg, miljö och hälsa, 
gator och vägar, äldreomsorg, 
handikappomsorg, kultur och 
fritid samt kommunledningskon
toret.

Urval av plus- och minusresultat för 
VOF:s verksamheter:
l Tillgängligheten har ökat – andelen lyckade 
kontaktförsök med handläggare via telefon är 
fler än 2016 och 2015 inom både IFO och äldre-
omsorgen. Äldreomsorgen står för den största 
förändringen, där det skett 50 % fler lyckade 
kontaktbesök med svar inom 12 minuter 2017, 
jämfört med 2016. 
Tillgängligheten för handläggning inom handi
kappområdet behöver däremot bli bättre. 50 % 
av testpersonerna upplevde 2017 att de inte fått 
kontakt alls. Det kan dock jämföras med att 75 
% inte fick kontakt 2015, så utvecklingen har 
ändå gått åt rätt håll men kan bli bättre.
l Svarstid via epost – här står handikappom
rådet och IFO för den största utvecklingen, där 
svarsfrekvensen inom ett dygn ökat från 33 % 
2014 till 82 % 2017. Samtidigt har även andelen 
inom handikappområdet som inte fått svar alls 

inom två veckor minskat från 33 % 2014 till 
bara 9 % 2017.
l Ge svar på frågan – här har både IFO och 

äldreomsorgen fått en markant ökning 
med mellan 25-33 % fler besvarade 

frågor 2017 än 2016. Handikapp
området har däremot gett 41 % 
färre besvarade frågor 2017 än 
2016. 

Några glädjande plus för 
Gnesta kommun överlag:
l Bemötande via telefon – 

testpersonerna har upplevt att de 
blivit bemötta på ett sätt av medelgod 

(13%), god (39%) eller mycket god (48%) 
kvalitet. Ingen har upplevt ett dåligt bemötande. 
l Svarstid för epost – andelen testpersoner 
som fått svar inom ett dygn har ökat för varje år 
som går, 2017 fick 85 % svar inom ett dygn. 
l Avsändaruppgifter i epostsvar – Gnesta 
kommun med sina 99 % är bättre än snittet med 
att lämna ifrån sig fullständiga avsändaruppgifter 
som underlättar för en fortsatt kontakt. 

Minus för Gnesta kommun överlag:
l Svarskvalitet via epost – här menas att den 
svarande i kommunen inte bara ska ge svar på 
den ställda frågan utan även ge merinformation, 
som till exempel hänvisning till hemsida, bifoga
de länkar eller ytterligare information som hör 
till området. Resultatet på 26 % är dock i nivå 
med snittet för de andra kommunerna i under
sökningen. 
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