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Med fokus på återbruk och kreativitet 
inspirerar Återverket Strängnäs förskolor 
till att utveckla sina arbetssätt. Detta gör 
de genom att erbjuda förskolornas  
personal återvunnet material.  
 
– Inom förskolan har vi pratat väldigt 
mycket om vilka material vi erbjuder  
barnen. Vi har velat tillföra något annat  
att arbeta med än de material vi tradi-
tionellt har, säger Sarah Wolf Näsström, 
pedagogisk utvecklingsledare på  
Strängnäs kommun.

I Återverkets lokaler finns också Åter-
verkstan, en plats där barnen kan prova på 
att arbeta med material från Återverket.  
– Det som är spännande är att barnen 
använder det på så olika sätt. Det är 
häftigt att se, vilket är inspirerande för oss 
också, säger Bella Karlsson som arbetar 
en förmiddag i veckan på Återverket och 
resterande tid som förskollärare.

Materialet får de från privatpersoner och 
företag i Strängnäs kommun. Allt från 
gamla tapetprover och tyger till skåp- 
knoppar och äggkartonger. 
– Vi försöker läsa på vad som är lämpligt 
material och inte. När det är barn som ska 

hantera sakerna är det mycket hårdare  
regler än om det är vuxna, säger Sarah.

Sarah och Bella vill alltid vara på plats när 
förskolepersonal besöker Återverket för 
att hämta material. Att skapa möten och 
dialog kring pedagogik, återbruk och gifter 
i material ser de som ett viktigt steg för att 
utveckla förskolorna. 
– Vi anordnar workshops med olika teman 
dit vi bjuder in förskolepersonal. Snart har 
vi en workshop om QR-koder och digital 
teknik som vi också vill föra in i det här. 
Men återbrukstanken går igenom som en 
röd tråd, avslutar Sarah. 

Digitalisering i 
den dynamiska 
idyllen
Digitaliseringen sker i en rasande 
takt, och den påverkar och om-
formar människors liv. Den kan 
visa sig i form av en bank-app, 
eller att du numera kan följa upp 
barnens träningskalender  
i telefonen. 

För att möta denna framtid och 
för att kunna förnya och utveckla 
samhällsservicen, måste även vi 
som kommun arbeta med digita-
liseringens möjligheter för  
våra invånare. 

Det kan till exempel vara digitala 
larm inom vården – eller fler 
e-tjänster. Dessa hjälpmedel skall 
befria tid, som vi sen skall kunna 
lägga där den behövs, till exem-
pel för den mänskliga kontakten 
mellan lärare och elev.

Och nu när både utmaningarna 
och möjligheterna blir allt fler, 
så behöver vi samordna förflytt-
ningen inom kommunen, vars 
verksamhet är så bred – därför 
startade vi i våras ett digitalise-
ringsprogram. Tillsammans med 
kollegor från alla våra kontor 
arbetar vi för fullt för att på bästa 
möjliga sätt ta tillvara på de digi-

tala möjligheterna. Har du 
idéer och förslag så hör 

av dig. Alla kan bidra 
- tillsammans är  
vi starkare.

Återverket inspirerar!

RESULTAT

 Man vågar utmana det invanda.
  Barnens fantasi blomstrar.
  Inspiration och kunskap ger 

     ringar på vattnet.
  Mer medvetenhet om återbruk.

BRODELAR
• Våga tänka nytt
• Lätt att göra rätt
• Medborgarens behov i centrum  

– hållbart över tiden

PROJEKTET ÄR ETT LYCKAT EXEMPEL PÅ HUR KOMMUNENS  

VÄRDEGRUNDSARBETE TAR SITT UTTRYCK I PRAKTIKEN.

”Just de här mötena med andra, 
när man får se hur de tänker. Det 
gör att man fylls av energi. Det är 

häftigt, man blir inspirerad”
– BELLA KARLSSON

UTBILDNING OCH BARNOMSORG

FR.V. SARAH WOLF NÄSSTRÖM OCH BELLA KARLSSON
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inte bäst - bara bättre

1994 fi ck jag sommarjobb som 
vårdbiträde i Strängnäs hemtjänst. 
Jag var ung och trodde inte det 
skulle passa mig att arbeta med 
”gamla”. Det är nog det bästa jag 
har gjort för där startade min resa 
både personligt och yrkesmässigt. 

Att vara vårdbiträde och få 
komma nära människor med lång 
livserfarenhet och stödja dem i de-
ras vardag samt höra deras otroliga 
berättelser fi ck den 18-åriga tjejen 
att fullständigt tappa hakan. Det 
var ett roligt och varierande arbete 
där man gjorde nytta och fi ck 
mycket känslomässigt tillbaka från 
de personer man var där för. En 
stor eloge till all omsorgspersonal 
för ett otroligt arbete och engage-
mang.

Jag arbetade även på Riagården 
och Mariagården som vårdbiträde 
innan jag utbildade mig vidare till 
beteendevetare med inriktning 
arbetslivspsykologi. Eft er utbild-
ningen fi ck jag passande nog jobb 
som kvalitetsutvecklare i hemtjäns-
ten. Där var jag något år innan jag 
bytte område och blev kvalitets-
samordnare för LSS-boenden och 
sedan för personlig assistans. Jag 
mellanlandade ett år på planering 
och utvecklingskontoret och nu går 
jag tillbaka till personlig assistans 
som enhetschef i början av juni. 

Jag har mött många härliga 
medarbetare och det har gett mig 
mycket att ha fått göra denna resa 
inom Strängnäs kommun.  n

brobygget

Samhällsbyggnadskontorets (SBK) 
cirka 50 medarbetare jobbar med en 
rad olika frågor uppdelade i en handfull 
olika enheter.
En särskild trivselgrupp har på kort tid 
ökat gemenskapen mellan både enheter 
och medarbetare. 

– Vi känner oss mer engagerade i både 
varandra och i varandras arbetsuppgift er, 
säger Pernilla Eriksson, som arbetar på 
planenheten.

Hon ingår i trivselgruppen tillsam-
mans med fem andra medarbetare 
på SBK och kommunens mark- och 
exploateringsenhet. Gruppen, som är 
resultatet av ett förslag som kom upp på 
en arbetsplatsträff  2016, träff as minst en 
gång i månaden för att planera gemen-
samma aktiviteter. 

Ett sådant exempel är Fångarna i kom-
munhuset där medarbetarna delades in i 
små grupper som löste praktiska uppgif-
ter i olika celler. I en av cellerna fi ck varje 
grupp ställa sig på en fi lt och försöka 
vända på densamma utan att någon i 
gruppen vidrörde golvet. Dessutom på 

tid. Det krävde samarbete och lockade till 
mycket skratt.

– Jag har bara hört positiva saker om 
aktiviteterna. De anses så pass intressanta 
att man ställer upp även eft er arbetstidens 
slut, säger Ewa Carlsson, miljöenheten.

 – Tidigare satt vi oft a enhet för enhet 
vid fi kat, nu sitter vi med vem som helst. 
Det har blivit roligare på jobbet och 
arbetsklimatet har förbättrats.

Kristoff er Verner, som anställdes på 
byggenheten tidigare i år, håller med:

– Det här är ett bra sätt att få ihop hela 
gruppen. De här aktiviteterna ger oss 
också något gemensamt att prata om när 
vi ses.

2018 ska en helt ny trivselgrupp utses, 
varje grupp ansvarar nämligen bara för 
aktiviteter under ett år.

– På så vis får vi även med nyanställ-
da i gemenskapen, samtidigt som vi får 
in nya tankar och idéer, säger Pernilla 
Eriksson.

Nästa aktivitet i trivselgruppens regi är 
SBK:s och mark- och exploateringsenhe-
tens gemensamma sommarfest. n

de har roligt på jobbet
samHÄllsbYggnadskontoret spännande 

jobbresa!

Ewa Carlsson, miljöenheten, Kristoffer Verner, byggenheten, och Pernilla Eriksson, planenheten, 
demonstrerar en samarbetsövning som ingick i Fångarna i kommunhuset.

Malin Bergman
Enhetschef 

personlig assistans

   
resultat:
•  Ökad gemenskap mellan   

 enheter och individer

• Roligare på jobbet

•  Nyanställda kommer   

 snabbare in i gänget

Frédéric Rambaud
DIGITAL STRATEG OCH 
PROGRAMLEDARE
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För fyra år sedan sattes bollen i rullning. 
På ett initiativ från Maria Edling, arbets-
handledare på LSS-enheten började idén 
om Strängnäs första hundpark formas. 
Detta tillsammans med Teknik och  
Servicekontorets fritidsenhet.

Maria Edling, kollegan Maria Sund-
holm och brukarna i den dagliga verk- 
samheten har ansvaret för driften av 
hundparken. Vid behov får de stöttning 
och hjälp av Fritidsenheten. 
– Arbetskraften står brukarna för och 
vi står för inköp, drifts- och underhålls-
material. Det är många människor och 
delar i samhället som möts i det hela, 
säger Bosse Nordebrink, fritidschef på 
fritidsenheten. 

Idag är hundparken en plats personer 
besöker varje dag, ibland flera gånger  
om dagen. Det har blivit en naturlig 
mötesplats för många personer  
inom samhället. 
– Det här är bra för alla. När vi började 
med det här så pratade vi hela tiden om 
en win-win-situation. Våra brukare får 
ett meningsfullt jobb och de som kom-
mer hit kan besöka en bra plats med sina 
hundar. Något som eftersökts i många år, 
säger Maria Edling.

Responsen från besökare har varit positiv. 
Beroende på vädret får de runt 100 besö-
kare om dagen och flera närliggande kom-
muner efterfrågar en liknande hundpark.  

– Det är inte bara Strängnäsbor som  
besöker hundparken, personer från bland 
annat Eskilstuna, Nykvarn, Björnlunda 
och till och med Enköping åker hit för att 
hundarna ska få gå lösa, säger Bosse.

”Det var en besökare  
som ringde och berättade att 
hundarna blir lyriska och skri-
ker i bilen av glädje när de vet  

vart de är på väg”  
– BOSSE NORDEBRINK

Micke Andersson är driftledare på 
Fritidsenheten, han hjälper också till och 
stöttar i det dagliga arbetet. Micke ser en 
klar fördel med att brukarna får syssel-
sätta sig med olika arbetsuppgifter på 
hundparken. 
– Hundparken fyller en bra funktion  
för brukarnas skull 
när de får vara här 
och ta ansvar. Man 
ser skillnad från år 
till år, de har mognat 
och tar egna beslut. 
De är så stolta när 
de har varit här och 
arbetat, säger Micke.

Hundparken ut-
vecklas hela tiden. 
Två projekt som 
arbetshandledarna 
och brukarna arbetar 

med just nu är att skapa ytterligare en 
hage i parken och en ny avdelning i en 
befintlig hage. I den avdelningen kom-
mer de bygga agilityhinder för besökare 
som vill träna med sina hundar. 
– Vi har fått virke av sponsorer och  
personer som erbjudit sin hjälp för att 
bygga hindren. Det är många här  
i Strängnäs som vill ha möjlighet att 
träna med sin hund, avslutar Maria.

Lyckat samarbete mellan enheter

RESULTAT

 Många besökare varje dag.
  Win-win, arbetskraft vs sysselsättning.
  Ökad respekt och förståelse.
  Naturlig mötesplats som ger berörda 

     nya kontakter och vänner.

BRODELAR
• Länkande ledarskap
• Medborgarnas behov i centrum 
• Våga tänka nytt

PROJEKTET ÄR ETT LYCKAT EXEMPEL PÅ HUR KOMMUNENS  

VÄRDEGRUNDSARBETE TAR SITT UTTRYCK I PRAKTIKEN.

SOCIALKONTORET, VÅRD OCH OMSORG / TEKNIK OCH SERVICE, FRITIDSENHETEN

FR.V. MARIA EDLING, BOSSE NORDEBRINK OCH MICKE ANDERSSON


