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Innovationspriset är ett sätt att inspirera och skapa dialog 

om kvalitetsarbetet. Innovationspriset vill uppmärksamma 

något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit 

till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. 

Allt i syftet att öka nyttan för Väsbyborna. Det kan vara ett 

nytt arbetssätt, ny metod, nya former för dialog eller andra 

innovativa lösningar.
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Maria Viidas, adviser, Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)

JURYN 2014 BESTÅR AV

• Hur det har kommit kund/Väsbyborna till nytta

• Innovationen ska vara nytänkande och vara något som förbättrat 

 kvaliteten, ökat effektiviteten eller bidragit till en hållbar utveckling

• Spridningspotential (överförbarhet till andra verksam heter)

• Dokumenterbara resultat

Juryn bedömer bidragen utifrån följande kriterier:



För att förbättra kommunikationen och öka insynen i verksam-
heten har konton öppnats på Facebook och Instagram. Det har 
ökat förståelsen för arbetet med utveckling och lärandet kopplat 
till läroplanens mål och förskolans uppdrag och därmed bidragit 
till att öka nöjdheten bland föräldrar.

HÖGRE KUNDNÖJDHET  
GENOM KOMMUNIKATION
Förskolorna Ringblomman och Skogsdungen

KONTAKTPERSONER
Annica Lindell, biträdande förskolechef  
annica.lindell@upplandsvasby.se

Anna Kelfve, informatör S&P
anna.kelfve@upplandsvasby.se  

B CA

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Föräldrarna får ökad insyn om barnens vardag 
på förskolan.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 

Nöjdare kunder med mer kunskap om verk-

samheten.



Miljöarbetet är en viktig del i arbetet på våra förskolor och vi har 
sedan många år en aktiv miljögrupp. Vi arbetar med att synliggöra 
återvinningskärl på avdelningarna och har en miljöbod som besöks 
kontinuerligt. Vi är också KRAV certifierade (minst 25% ekologiskt 
KRAVmärkt). Med egna kokerskor ger det också stor möjlighet att 
minska mängden slängd mat. Nytt nu är att flera avdelningar utser 
veckans miljöagenter. 2–3 barn får ett särskilt ansvar att se till att:
• Belysningen är släckt
• Vattenkranar är avstängda
• Besöker miljöboden och 
 sorterar mha vuxen och 
 samtalar också vad som 
 händer med ”skräpet”.

MILJÖARBETET VIDAREUTVECKLAT 
MED MILJÖAGENTER
Förskolorna Bryggan och Borgen

KONTAKTPERSON
Marie Anestedt, bitr.förskolechef  
marie.anestedt@upplandsvasby.se 

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Vår tro och förhoppning är att detta arbete ger våra 
barn bästa förutsättningar till att bli ansvartagande 
medmänniskor som respekterar och ansvarar för var-
je individs påverkan för vår gemensamma miljö. 

DOKUMENTERBARA RESULTAT 

Exempel på att barnen förstått och påverkar sina för-

äldrar i detta är när föräldrar påpekar till pedagogen: 

”det tar så lång tid att handla nu för hen vill alltid vara 

med och se till att jag väljer rätt vara med miljömärk-

ning”, ”hen säger till mig att jag måste släcka lampan 

när jag lämnar ett rum”.



Måbra Förskolor AB söker innovationspriset för de lönekriterier 
som har utvecklats till en viktig del av företagets systematiska kva-
litetsarbete. Verksamheten genomsyras av ett kundperspektiv, där 
det självklart är barnen, och i förlängningen deras vårdnadshavare, 
som är i fokus.  Företaget strävar efter en god arbetsmiljö, då 
kompetenta och nöjda medarbetare är det främsta redskapet för 
att uppnå mål och ge kunderna den bästa tänkbara verksamheten. 
En viktig del av arbetsmiljön är de regelbundna utvecklings- och 
lönesamtal som förs utifrån tydliga lönekriterier. 

LÖNEKRITERIER  
MED FOKUS PÅ KUNDEN
MåBra förskolor AB

KONTAKTPERSON
Elisabeth Kvanman, VD MåBra förskolor
elisabeth.kvanman@mabraforskolor.se

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Lönekriterierna är väl avgränsade och tydligt kopplade 
till ett kundcentrerat arbete, vilket gör att de har ypperlig 
spridningspotential.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Då företaget tillämpar individuell lönesättning ger också 
lönekriterierna den transparens som är nödvändig för att 
lönesättningen ska vara en drivkraft till utveckling. Varje 
rubrik under lönekriterierna poängsätts med 10 poäng  
för utmärkt, 5 poäng för bra, 2 poäng för godkänd och   
0 poäng för icke godkänd. Dessa poäng omvandlas till 
kronor utifrån den pott som är tilldelad för löneökning. 



TIM står för tidig intensiv matematikträning. Klassläraren gör en 
elevintervju under de tre första skolveckorna i åk 1 enligt särskild 
mall och material i TIM-programmet. De elever som visar låga 
 resultat erbjuds en intensivträningsperiod på sex veckor som inne-
bär enskild undervisning med speciallärare i skolan och övningar/
spel att arbeta med hemma.

TIDIG INTENSIV  
MATEMATIKTRÄNING, TIM
Runby skola

KONTAKTPERSON
Anna Kristiansson, leg.lärare och 
Carina Hägervik, bitr.rektor 
runbyskola@upplandsvasby.se

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Alla elever som genomgått programmet har fått 
ökade kunskaper och självförtroende. De har fått 
en ökad säkerhet och större tilltro till sin egen 
förmåga, vilket avspeglats i flera sammanhang än 
matematik.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Föräldrasamtal och utvärderingar ingår. 



Sokratiska samtal är en alternativ seminarieform som bygger på 
en bestämd struktur bestående av olika typer av frågeställningar 
(t.ex. tolknings- och analysfrågor följda av värderingsfrågor) och 
används i undervisningen. Dessa samtal syftar till att utveckla 
elevernas reflekterande och kritiska tänkande, deras språk samt 
sociala och intellektuella kompetens. 

SOKRATISKA SAMTAL
Väsby Nya Gymnasium

KONTAKTPERSONER
Fredrika Byström, lärare på VNG
fredrika.bystrom@edu.upplandsvasby.se
Ulrika Zakrisson, lärare på VNG
ulrika.zakrisson@edu.upplandsvasby.se 

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Metoden gynnar alla elever men särskilt de elever 
som har lättare att uttrycka sig muntligt än skriftligt. 
De Sokratiska samtalen ger eleverna en ökad förstå-
else för det ämne som diskuteras samt vid ämnes-
övergripande arbeten. Vid sådana arbeten minskar 
elevernas arbetsbelastning och det möjliggör en 
helhetssyn på studierna. Detta år ingår de Sokratis-
ka samtalen i ett forskningsbaserat EU-projekt.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Förutsättningarna för alla elevers måluppfyllelse 
ökar.



Genom att presentera årsredovisningen digitalt på kommunens 
webbsida har den nått ut till många fler Väsbybor jämfört med 
tidigare. Målet var att göra den lättillgänglig samt att öka känne-
domen om kommunens verksamheter. Den bygger på filmade 
intervjuer med olika nyckelpersoner i organisationen och utgår 
från de övergripande 
fullmäktigemålen.  

VÄSBYS FÖRSTA 
DIGITALA ÅRSREDOVISNING
Informationsenheten

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Genom att göra årsredovisningen digital har information 
om vad kommunen gör för skattebetalarnas pengar blivit 
mer lättillgängligt för väsbyborna. Årsredovisningen har 
också väckt stor uppmärksamhet i kommunsverige.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Fram till sista juni hade 27 035 nedladdningar av video-
filmer startat och 500 filmer tittats på i sin helhet. Års-
redovisning 2012 (pdf  på hemsidan) laddades ner 37 
 gånger. Även jämfört med privata aktörers årsredovisning-
ar är resultatet mycket bra.

KONTAKTPERSON
Linda Corsvall, chef  informationsenheten 
linda.corsvall@upplandsvasby.se
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Upplands Väsbys kundkontaktcenter Väsby Direkt arbetar 
strukturerat och målinriktat med professionell kundkommuni-
kation och bemötande. Metoden har utvecklats sedan verk-
samheten startade i februari 2011, då samtlig personal fick en 
grundutbildning i professionell kundkommunikation. Två chefer 
fick vidareutbildning i medlyssning och coachning. Väsby Direkt 
använder konkreta metoder och verktyg i sin kundkommunika-
tion.

PROFESSIONELL KUNDKONTAKT
Väsby Direkt

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Kundnyttan består främst i att kunderna får ett 
ökat förtroende för kommunen, att man känner sig 
respektfullt bemött och att kontakten med kom-
munen upplevs som positiv och enkel. Samtliga 
kunder som kommer i kontakt med Väsby Direkt 
ska uppleva samma goda bemötande.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Under 2013 gjordes två servicemätningar av Väsby 
Direkt. En mätning i samband med KKiK (kom-
muners kvalitet i korthet) och en som verksam-
heten själva köpte. KKiK-mätningen visar ett 
resultat med 92 %, gällande bemötande.

KONTAKTPERSONER
Malin Löfdahl, enhetschef
malin.lovdahl@upplandsvasby.se



Ett gränsöverskridande samarbetsprojekt som vill inspirera Väsbys 
ungdomar i miljöfrågor och skapa möjligheter till dialog mellan 
ungdomarna och kommunens tjänstemän samt det lokala närings-
livet. Kärnan i projektet har varit att utgå från frågor som berör 
ungdomar i deras vardag. Det har bland annat genomförts aktiviteter 
som panelsamtal, klädbytardag, bok- serie- och spelbytardag och 
en  remakeworkshop. Olika kanaler har använts för att nå ut med 
budskapet såsom fysiska evenemang, twitter, facebook, annonse-
ring, affischering och information till skolor. Mangafigurerna har 
används för att locka ungdomar som kanske annars inte skulle känt 
sig tilltalade.

ENGAGEMANGA
Stöd & Process

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Projektet har skapat interna och externa nätverk,  
en plattform för dialog om vår gemensamma fram-
tid och vad vi kan göra för att påverka den men 
inte minst viktiga möten mellan tjänstemän och 
ungdomar.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Dokumenterat resultat finns genom bl.a. antal 
besökare på evenemangen, men också genom att 
ungdomarna uttryckt att de inser att miljö- och håll-
barhetsfrågor faktiskt kan vara ganska spännande.

KONTAKTPERSONER
Malin Löfdahl, enhetschef
malin.lovdahl@upplandsvasby.se

KONTAKTPERSON
Lina Hedberg, informatör
lina.hedberg@upplandsvasby.se



Biblioteket har startat ett projekt för att öka läsglädjen och läs-
förståelsen hos elever i åk 8 på Väsby skola. Förhoppningen är 
att öka kvaliteten på elevernas läsande och i och med det bidra 
till förbättrade betyg. Eleverna delas in i bokcirklar efter intressen 
och läsförståelse. De väljer en bok tillsammans som var och en 
läser. Sedan träffar de en 
bibliotekarie varannan 
vecka och diskuterar boken 
tillsammans. Biblioteket 
hjälper till med nya och 
innovativa läsfrämjande åt-
gärder och alternativ som t 
ex sms-grupper, appar och 
ljudböcker. 

ÖKAD LÄSFÖRSTÅELSE BLAND 
ELEVER ÅK 8 VÄSBY SKOLA
Biblioteket

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Eleverna beräknas läsa tre böcker var per termin 
och genom att diskutera böckerna i bokcirklar får 
de också en inblick i bibliotekets olika verksam-
heter. En  ökad kvalitet på elevernas läsande kan 
förhoppningsvis höja betygen i skolan. 

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Utvärderingar av elevers och lärares upplevelser 
av projektet kommer att följas upp. Uppföljning i 
åk 9 för att se om ett hållbart läsintresse har levt 
vidare. Målet är att öka effektiviteten och kvaliteten 
på elevernas läsförmåga, vilket också ofta leder till 
bättre skolresultat och ökat samhällsengagemang.

KONTAKTPERSONER
Emelie Kellnberger
emelie.kellnberger@upplandsvasby.se



Kommunens fältarbetare och Preventionssamordnare har arbe-
tat fram konceptet ”Grattis du har en tonåring” där föräldrar och 
tonåringar ses vid en föreläsning. De tar bl.a upp ungdomars behov 
av gränser och föräldrastöd, vad ungdomarna gör på nätet, canna-
bis samt statistik om ungdomars situation i Upplands Väsby (från 
polisen och fältarna).

NYSKAPANDE FÖRELÄSNINGSKVÄLL 
”GRATTIS DU HAR EN TONÅRING”
Förebyggande och behandling

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Viktig del i det förebyggande arbetet som dels ger 
föräldrar mer insikt men också ökar förståelsen och 
samarbetet mellan olika instanser i samhället.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Föreläsningen var välbesökt av över 100 föräldrar 
och kommer nu att genomföras årligen.

KONTAKTPERSONER
Emelie Kellnberger
emelie.kellnberger@upplandsvasby.se

KONTAKTPERSON
Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef  
karin.oldegard@upplandsvasby.se



Två olika enheter inom IFO (Utredning barn och unga samt 
Förebyggande och behandling/Vbt) har ett gemensamt uppdrag 
att utreda missbruksproblem hos ungdomar, motivera dem med 
riskbruk till livsstilsförändring och behandla dem som är inne i 
missbruk. För att snabbt kunna möta ungdomar med missbruk har 
processen förbättrats 
genom ökat samarbete 
och genom att tidstjuvar 
har identifierats och 
eliminerats.

GEMENSAM OPTIMERING AV 
HANDLÄGGNING AV MISSBRUKS-
PROBLEM HOS UNGDOMAR
Förebyggande och behandling och 
Utredning barn och unga

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Enligt forskning är det mycket viktigt att snabbt 
möta upp ungdomar med missbruksproblem för att 
nå goda resultat.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Handläggningstiderna har kunnat kortas med 
många (minst tre) veckor.

KONTAKTPERSONER
Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef
karin.oldegard@upplandsvasby.se 
Marie-Anne Karlsson, enhetschef
marie-anne.karlsson@upplandsvasby.se



En modell för mottagande av studenter från högskolor och gymnasieläro-
säten har byggts upp i samverkan med två högskolor och två gymna-
sielärosäten. En tvärprofessionell arbetsgrupp har under ett års tid arbetat 
tillsammans med en omvårdnadsforskare från FOU.nu som handleder 
processen. Modellen började tillämpas i maj 2014 och innebär ett bra mot-
tagande för studenter, tryggt handledarskap, kontinuerlig uppföljning med 
lärosäten, utvärdering samt återkoppling 
och reflektion under praktiktiden. Det 
sker även utbyte mellan praktisk kun-
skap och senaste forskning. 

MODELL UTBILDNINGSÄLDREBOENDE 
FÖR MOTTAGANDE AV STUDENTER PÅ 
DE FYRA KOMMUNALA ÄLDREBOENDENA
Korpkulla och Marieborg

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Förhoppningen är att arbetssättet förutom en 
kvalitetshöjning av studenterans tid på äldrebo-
enden ger god marknadsföring för arbetet inom 
äldreomsorgen och lockar studenterna till våra 
verksamheter när de tagit sin examen.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Tillämpningen av modellen startade i maj 2014.

KONTAKTPERSON
Maria Kataja, enhetschef  för 
Marieborg och Korpkulla 
maria.kataja@upplandsvasby.se



I december 2013 genomfördes en minoritetsvecka där olika 
 minoriteter uppmärksammades på olika sätt under var sin 
vecko dag bland annat genom föreläsningar, utställningar, 
sagostund, traditionellt firande och berättande i olika former. 
Minoritetsveckan kommer att bli ett årligt återkommande 
 evenemang. Minoritetsveckan är en arena för möten mellan 
olika grupper i samhället.

ÅRLIG MINORITETSVECKA
Stöd & Process och biblioteket

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Veckan bidrar till att öka kunskapen och inspirera 
allmänheten om minoriteternas historia och samtid 
i Sverige och Upplands Väsby.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Information och kunskap till majoritetsbefolkning-
en om de nationella minoriteternas kultur och långa 
historiska närvaro i Sverige.

KONTAKTPERSONER
Sofia Gullberg, projektledare S&P
Henrik Bylund, bibliotekschef
Helena Nordlund, bibliotekarie 
Jessika Krekula, informatör S&P
jessika.krekula@upplandsvasby.se



Vega har genom att bilda en styrelse med representanter från olika 
grupper samt personal gjort ungdomarna delaktiga i  verksamheten 
och dess aktiviteter. Styrelsen kommer att väljas om varje år för att 
säkerställa att alla förstår och lär sig hur det går till att vara represen-
tant för andra. 

UNGDOMAR OCH DEMOKRATI
Väsby Kultur, Vega

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Personalen arbetar aktivt för att öka förståelsen och 
toleransen för viktiga demokratiska värdegrunder 
såsom ingen diskriminering utifrån kön, sexuell lägg-
ning eller religion. Respekt, delaktighet, demokrati, 
förståelse och tolerans är nyckelord i arbetet.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Principen om att majoritetens beslut gäller gör att 
många konflikter undviks eftersom ungdomarna 
tränas i att acceptera och respektera uppfattningar 
och beslut som nödvändigtvis inte stämmer överens 
med deras egna. 

KONTAKTPERSON
Mahmoud Piran, Väsby kultur, Vega  
mahmoud.piran@upplandsvasby.se



Den som söker bygglov för ett hus avslutar sitt ärende hos 
kommunen genom att ansöka om ett ”slutbesked”. I denna 
ansökan ska man kunna styrka att huset är rätt byggt och följer 
lagar och regler. Beslutsunderlaget som då består av teoretiska 
beräkningar (från husleverantören) utgår i regel från normalför-
hållanden vilket kan bli felaktigt. Bygglovenheten ger nu bara ett 
interimistiskt slutbesked först för att efter en vinter kunna ge ett 
slutbesked baserat på faktiska siffror.

INTERIMISTISKA SLUTBESKED
Bygglovenheten

KONTAKTPERSONER
Erik G Olsson, bygglovchef  
erik.olsson@upplandsvasby.se

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Kunden får på detta sätt se att huset uppfyller vad 
leverantören utlovat. Bedömingen är att det ökar Väs-
bybornas miljömedvetenhet genom att det stimulerar 
till energibesparande åtgärder samt stärker deras roll 
som konsumenter.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Arbetssättet började tillämpas under 2013 för att 
bli ett nämndmål under 2014. Under 2015 kommer 
enheten att föra statistik över hur många byggen som 
inte kunnat leva upp till utfästa värden för att se om 
ytterligare informationsinsatser behöver göras till våra 
kunder.



För att locka fler byggare till Väsby och skapa trygghet i processen har 
ett poängsystem tagits fram. En ”meny” av projektportföljen med 56 
olika valmöjligheter för byggarna att välja bland. De olika menyvalen 
berättigar byggaren till poäng som i sin tur kopplats till priset på bygg-
rätten. Ju fler val byggarna genomför – gärna i samverkan med andra 
och Väsbyborna – desto lägre pris betalar de för byggrätterna. 

POÄNGSYSTEM FÖR FYRKLÖVERN
Kontoret för samhällsbyggnad

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Poängssystemet har blivit mycket uppmärksammat av 
andra kommuner, byggbolag och arkitekter genom 
att helt vända upp och ner på det sedvanliga sättet 
att sälja kommunal mark. Det är en möjlighet för 
kommunen att uppnå en kvalitet på byggande och 
på stadsmiljö som annars är mycket komplicerad och 
tidsödande att få till.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Poängsystemet avses användas även i Väsby Entré 
och andra större byggprojekt i kommunen.

KONTAKTPERSON
Thomas Thunblom, chef  KSB
thomas.thunblom@upplandsvasby.se 



Boendekonsulenterna och bostadsföretagen har ett uttalat 
gemensamt mål att förebygga vräkningar. Bra rutinbeskrivning-
ar, förenklade kontaktvägar, kontinuitet, förenklade kontakt-
vägar och alternativa kontrakt har bidragit till lyckade resultat.

BOENDEKONSULENTERNAS VRÄK-
NINGSFÖREBYGGANDE ARBETE
Individ- och familjeomsorgen tillsammans  
med bostadsbolagen; Väsbyhem

KONTAKTPERSONER
Amra Barlov Lindqvist, VD Väsbyhem
Amra.BarlovLindqvist@vasbyhem.se 
Anna Conzen, chef  för Individ- och 
familjeomsorgen
anna.conzen@upplandsvasby.se

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Ett gott samarbete mellan boendekonsulenterna i Upplands 
Väsby på enheten ekonomiskt bistånd och medarbetare på fle-
ra av bostadsbolagen ger snabbhet i handläggningen och ökad 
servicegrad till de boende. Upplands Väsby vräkningsförebyg-
gande arbete har blivit uppmärksammat både av regeringens 
hemlöshetssamordnare och Länsstyrelsen. 

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
De kommunala bostadsbolagen har bland de lägsta vräknings-
siffrorna i länet (Väsbyhem allra lägst 0,6 % avhysningar). 
Sigtunahem har 7,6 % och Sollentunahem har 5,8 %.

MMMESSINGEN



Solvändan är ett nyproduktionsprojekt beläget på Holmvä-
gen i Upplands Väsby. Det är ett projekt där ett kommunalt 
bostadsbolag bygger bostadsrätter vilket är högst ovanligt i 
branschen. När privata aktörer bedriver denna typ av projekt 
villkoras i princip alltid bokningsavtal med att en viss procent-
sats ska vara bokad 
innan byggnationen 
påbörjas. Denna 
procentsats brukar 
ligga omkring 60 %.

KOMMUNALT BOSTADSBOLAG 
BYGGER BOSTADSRÄTTER
Väsbyhem

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Bolaget räknar med att göra en vinst på projektet som i sin 
tur används för att finansiera kommande hyresrättsprojekt. 
Rivning och byggnation påbörjades redan i samband med 
säljstarten vilket säkerligen lockade köpare som inte vill vänta 
så lång tid innan flyttlasset går. Förhoppningsvis kan även 
projektet visa för andra aktörer att Väsby är en marknad att 
satsa på och alltså få den positiva effekten att fler byggherrar 
väljer att bedriva projekt i kommunen. 

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Säljstarten 22 april var en succé. Folk köade från klockan 23 
kvällen innan säljstart och i dagsläget är 51 lägenheter anting-
en reserverade eller bokade vilket motsvarar 61 %. 

KONTAKTPERSON
Daniel Höök och Jenny Rud, Väsbyhem 
jenny.rud@vasbyhem.se



Under år 2014 har Väsbyhem infört systematisk ärendehantering 
och i samband med det även tydliggjort kundlöftet utåt. Vårt 
kundlöfte består i korthet av att vi lovar att aldrig skicka kunden 
vidare, att alltid bekräfta att ett ärende har mottagits och att alltid 
återkoppla till kund inom fem arbetsdagar. 

SYSTEMATISKT ÄRENDEHANTERINGS-
SYSTEM MED TYDLIGGJORT KUND-
LÖFTE UTÅT
Väsbyhem

KUND/VÄSBYBOR TILL NYTTA 
Genom att registrera samtliga ärenden i ett ärendehante-
ringssystem, samt följa upp och återkoppla, säkerställer vi 
att inga ärenden glöms bort.

DOKUMENTERBARA RESULTAT 
Under maj till och med augusti 2014 hade man i genom-
snitt 5 oavslutade ärenden/månad (genomsnitt 260 
ärenden/månad) och en genomsnittlig tid på avslutade 
ärenden på 3,6 dagar. I slutet av år 2014 jämför vi måna-
derna maj (startvärde) och december (slutvärde), där målet 
är att antalet inkomna och registrerade ärenden ska ha 
minskat med hälften. Vi kan redan idag se en minskning 
av inkomna ärenden över tid.

KONTAKTPERSONER
Jenny Rud och Sara Brandt, Väsbyhem 
sara.brandt@vasbyhem.se 



PRISTAGARE 2013

Väsby Ungdomsmottagning 
för smärtfri spiralinsättning

Kontoret för Samhällsbyggnad / Vatten och Avlopp
för utveckling av brandposter

Informationsenheten 
för Väsby Play



upplandsvasby.se • 08-590 970 00
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