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Innovationspriset 2016
Varje år delar Upplands Väsby kommun 
ut ett innovationspris, alla kommunalt 
finansierade verksamheter kan vara 
med och ansöka om priset. Tävlingen är 
ett sätt att inspirera och skapa dialog 
om kvalitetsarbetet. Innovationspriset 
vill uppmärksamma innovativa lösningar  
som förbättrat kvaliteten, ökat effekti-
viteten, bidragit till en hållbar utveckling 
eller förenklat en uppgift. Allt i syftet 
att öka nyttan för Väsbyborna. Det kan 
vara ett nytt arbetssätt, ny metod, nya 
former för dialog eller andra innovativa 
lösningar.

Juryn bestod 2016 av: 
Derk de Beer, ekonomidirektör  
Anders Wink, näringslivschef 
Åsa Berglund, kvalitetsstrateg 
Nils Munthe, controller

Juryn bedömer bidragen utifrån följande 
kriterier:

• Hur det har kommit kund/väsby-
borna till nytta

• Innovationen ska vara nytänkande 
och vara något som förbättrat 
kvaliteten, ökat effektiviteten eller 
bidragit till en hållbar utveckling

• Spridningspotential (överförbarhet 
till andra verksamheter)

• Dokumenterbara resultat

Broschyren ger en sammanfattning av 
alla ansökningar 2016.



Hemmavinst för småhus

Sammanfattning 
Syftet med projektet Hemmavinst för 
småhus var att driva utvecklingen av 
fastighetsnära insamling framåt, för att på 
så sätt öka andelen insamlat återvunnet 
material i kommunen. Samtidigt skapas  
incitament för en bättre  service till väs-
byborna och  för producenterna att skapa 
återvinningsbara förpackningar ökar.

Kund/Väsbybor till nytta  
Nyttan med projektet kan delas in i tre 
generella kategorier; ökad kundservice, 
samhällsvinst i form av ökad avfallssor-
tering och ökat incitament för producen-
terna att tillverka återvinningsbara och 
miljövänliga förpackningar. 

Dokumenterbara resultat  
Hemmavinst för småhus har dessutom 
dokumenterade goda resultat i form av 
förbättrad upplevd service och kvalitet 

hos Väsbyborna inom projektet, ökad an-
del sorterat avfall som går till återvinning 
istället för till förbränning samt doku-
menterad betalningsvilja hos Väsbyborna 
för vidare utveckling av projektet.

Egen motivering  
Hemmavinst för småhus ska vinna 
innovationspriset eftersom projektet 
förbättrat den upplevda kvalitén och ser-
vicen bland Väsbyborna, ökat kvaliteten, 
mängden och effektiviteten i återvinning-
en och skapat starkare incitament för 
producenterna att skapa återvinnings-
bara förpackningar, vilket bidrar till den 
hållbara utvecklingen i kommunen och 
landet. Projektet har spridningspotential 
och kommer dels att utvecklas vidare 
inom Upplands Väsby kommun och 
andra SÖRAB-kommuner, men också 
kunna spridas till andra kommuner. 

Avfallsenheten

Kontaktperson 
Fredrik Karlsson
fredrik.karlsson@upplandsvasby.se
Kontoret för samhällsbyggnad (KSB)

VINNARE AV

INNOVATIONSPRISET



Pensionärsträffar i daglig verksamhets 
lokaler

Sammanfattning
Social och omsorgskontoret har ut-
vecklat arbetet kring de gemensamma 
pensionärsträffarna inom Väsby Stöd 
och Omsorg LSS. Tidigare var träffarna 
varannan vecka mellan kl. 11.00 – 14.00 
i de deltagande enheternas lokaler. Varje 
enhet hade en aktivitet, böjd på lättlunch 
samt kaffe och kaka. Förändring består 
av att pensionärsträffar bedrivs i en av 
daglig verksamhets lokaler som står tom 
just denna tid på dagen.

Kund/Väsbybor till nytta  
Lokalerna är väldigt väl anpassade att ta 
emot målgruppen utifrån tillgänglighet, 
handikappanpassning och hygienutrym-
men. Det finns mer än ett rum att vara i, 
vilket ger möjlighet till mer än en aktivi-
tet. Stort kök med bra möjlighet att sitta 

tillsammans och äta och dessutom kan 
man, om behov finns, sitta lite på sidan 
om utifrån att man inte önskar delta i 
storgrupp.

Dokumenterbara resultat 
Det går att låna lokalen flera gånger i 
veckan vilket ger möjlighet till att utöka 
träffarna samt att dessa träffar inte påver-
kar enheterna på något sätt, dvs. har man 
en kund som inte mår bra så blir den 
kvar i lugn och ro hemma på sin enhet.

Egen motivering
• Utökning av aktiviteter för LSS- 

kunder som gått i pension
• Samverkan inom Väsby Stöd och 

Omsorg angående nyttjande av loka-
ler och personal på bästa sätt

• Samverkan med både kommunala 
och privata utförare

Väsby Stöd och Omsorg

Kontaktperson 
Karin Sandström
karin.sandstrom@upplandsvasby.se 
Social- och omsorgskontoret (SOK)



Mallar för myndighetsbrev

Sammanfattning
Mallar för myndighetsbrev har i samar-
bete med kanslienheten och kommunika-
tionsenheten omformats och anpassats 
till kommunens grafiska profil. Målet 
var (och är fortfarande) att mallarna i 
Lex skulle få mer färg och lättillgänglig 
utformning.

Kund/Väsbybor till nytta 
Vi har utgått ifrån kommunens grafiska 
profil för att skapa ett kompletterings-
brev (brev med begäran om komplet-
tering i bygglovsärenden) som inte i 
första hand ska signalera myndighet utan 
fokusera på kundbemötande. Vi arbetar 
ständigt med att möta våra medborgare 
på ett kundvänligt och tillgängligt sätt 
och detta har varit en viktig del av detta 
arbete.

Dokumenterbara resultat 
Det omformade kompletteringsbrevet är 
ett av stegen mot att utöka vårt sätt att 
kommunicera med medborgaren. Vi har 
även sett att vi tack vare införandet av 
Artvise under våren 2016 kan fortsät-
ta detta arbete och minska barriärerna 
mellan oss som myndighet och medborg-
arna. 

Egen motivering 
Genom att tänka utanför ramarna och 
inte låta sig stoppas av ett systems (Lex) 
initiala begränsningar har vi gått ifrån de 
byråkratiska brevmallarna för att kom-
municera med medborgarna på ett mer 
tillgängligt sätt.

Bygglovenheten

Kontaktperson 
Magdalena Granholm
bygglov@upplandsvasby.se 
Kontoret för samhällsbyggnad (KSB)



Bostad först

Sammanfattning 
Insatsen bostad först riktar sig till de 
missbrukande hemlösa personer i kom-
munen där alla insatser anses uttömda. 
Det vill säga att de under många år blivit 
beviljade olika insatser som inte lett till 
någon förändring i deras liv. Insatsen 
innebär att kommunen erbjuder dem en 
egen bostad där de kan ta över första-
handskontraktet efter två år.  

Kund/Väsbybor till nytta 
Metoden är att se till hyresgästernas 
förmåga till ett självständigt och hållbart 
boende istället för att fokusera enbart på 
deras missbruksproblematik. Innovatio-
nen består i att de inte först måste visa på 
åratal av nykterhet och/eller drogfrihet 
för att etablera sig på bostadsmarknaden. 
Vi tillgodoser deras basala behov som tak 
över huvudet för att de ska kunna ta tag i 
sina andra problem. 

Dokumenterbara resultat 
Kostnaderna för olika former av place-
ring har minskat drastiskt för samtliga 
hyresgäster i bostad först. Endast en hy-
resgäst har under tiden inom bostad först 
varit placerad på ett behandlingshem för 
återhämtning. Placeringen varade då i en 
vecka.

Egen motivering 
Bostad först räddar liv och ger de mest 
utsatta människorna i kommunen en 
trygg grund till förändring. Modellen 
innebär att kommunens resurser används 
på ett mer kostnadseffektivt sätt vilket 
lösgör resurser till andra behövande i 
kommunen. Främst då de som får insats 
genom beroendeenheten.

Bostad först/Ekonomiskt bistånd

Kontaktperson 
Ylva Bäckman
ylva.backman@upplandsvasby.se 
Social- och omsorgskontoret (SOK)

VINNARE AV

INNOVATIONSPRISET



Projektet Väsby Um

Sammanfattning 
Projektet Väsby Um – en självklar plats 
för ensamkommande flyktingungdo-
mar erbjuder enskommande ungdomar 
boende i kommunen utökad information 
om psykosocial, sexuell och reproduktiv 
hälsa utifrån ett antirasistiskt rättighets-
perspektiv.

Kund/Väsbybor till nytta 
I samarbete med Vårljus boenden i kom-
munen ordnas gruppträffar utifrån fem 
olika teman. Väsby Um når genom detta 
projekt en målgrupp som tidigare riskerat 
hamna mellan stolarna.

Dokumenterbara resultat 
Modellen har rönt stor uppmärksamhet 
nationellt inom ungdomsmottagnings-
världen och under 2017 planerar Lafa 
(Enheten för sexualitet och hälsa, SLL) 
att utvärdera projektet.

Egen motivering
Alla kommunens unga har rätt till kun-
skap om, och tillgång till hjälp med, sin 
psykosociala, sexuella och reproduktiva 
hälsa. Väsby Um når genom detta projekt 
en målgrupp som tidigare riskerat hamna 
mellan stolarna.

Väsby Ungdomsmottagning

Kontaktperson 
Sara Sandin
sara.sandin@upplandsvasby.se  
Social- och omsorgskontoret (SOK)



Hanteringsanvisningarna i digitalt 
verktyg

Sammanfattning
Vi har gemensamt digitaliserat hante-
ringsanvisningarna (tidigare dokument-
hanteringsplaner) för alla kommunens 
processer och handlingar. Vi presenterar 
hanteringsanvisningarna i ett digitalt 
verktyg på Insidan, tillgängliga för alla 
kommunens medarbetare. Hanteringsan-
visningarna är nu också kommungemen-
samma. I de nya hanteringsanvisningarna 
är handlingarna nu också kopplade till 
processer, vilket innebär att kommunge-
mensamma processer nu finns samlade 
på ett ställe. 

Kund/Väsbybor till nytta 
De digitala hanteringsanvisningarna 
kommer både kund och medborgare till 

nytta då medarbetare snabbt kan se hur 
en nämnd beslutat att en handling ska 
hanteras. 

Dokumenterbara resultat  
Hanteringsanvisningen ger en överblick 
över informationsflödet och gör det 
lättare att planera administrativa rutiner, 
svara på frågor (såväl interna som exter-
na) samt sammanställa information. 

Egen motivering 
Vi har gjort hanteringsanvisningarna 
digitala, kommungemensamma och 
lättillgängliga på Insidan!

Stöd och process

Kontaktperson 
Karin Pettersson
karin.pettersson@upplandsvasby.se 
Stöd & Process (S&P)



Tavelmöten & teammöten

Sammanfattning 
För att utveckla och behålla en hög kva-
litet, samt skapa en god sammanhållning 
i gruppen har vi tagit fram en struktur 
med ”tavelmöten” och ”teammöten”. 
Tavelmöten hålls varje vecka och är 
en halvtimme långa. Då går vi igenom 
nuläget genom att alla graderar fyra 
påståenden (jag har en bra dialog med 
min uppdragsgivare; jag känner mig moti-
verad; jag har kontroll över min arbets-
situation, till exempel i form av budget 
och kompetens; jag har kontroll över min 
arbetstid och lämnar jobbet på jobbet) 
med grönt, gult eller rött. Det ger varje 
medlem en chans att fundera igenom 
nuläget, ventilera eventuella problem och 
få stöd och konstruktiva råd av de andra 
medlemmarna. 

Kund/Väsbybor till nytta 
Arbetssättet stärker sammanhållningen, 
främjar en god psykosocial arbetsmiljö 
och ökar kvaliteten på våra tjänster. 

Dokumenterbara resultat  
Vid tavelmöten kommer förslag på 
aktiviteter för att kunna vidareutveckla 
våra tjänster eller gruppen som helhet. 
Förslagen kan handla om att vi sett att 
kommunen köper externa tjänster för 
uppdrag som vi som team skulle kunna 
leverera och vad vi ska göra för att ta 
emot den typen av uppdrag. 

Egen motivering 
• Varje teammedlem får chansen att 

fundera igenom nuläget, ventilera 
eventuella problem och få stöd och 
konstruktiva råd av de andra med-
lemmarna

• Strukturen ger en plattform för att 
identifiera och arbeta med kvalitets-
höjande aktiviteter

• Den stärkta gemenskapen i grup-
pen främjar en god psykosocial 
arbetsmiljö och minskar risken för 
arbetsrelaterad ohälsa.

Team projekt och hållbarhetsstöd

Kontaktperson 
Ronja Krische
ronja.krische@upplandsvasby.se 
Stöd & Process (S&P)



Gunnes gård

Sammanfattning  
Gunnes gård har tillsammans med Work-
center, Vägval vuxen startat ett samarbete 
kring personer som varit utanför arbets-
livet under en längre tid. Detta är ett 
första steg innan man kommer ut i vanlig 
praktik. Två handledare är anställda, 
båda med erfarenhet från att vara utanför 
arbetslivet under en längre tid.  

Kund/Väsbybor till nytta 
Två personer får möjlighet att komma 
ut i arbetslivet som handledare, ett antal 
personer (gruppen är runt 10 personer 

som med tiden byts ut) får en betydelse-
full praktik, dessa personer lär sig arbeta 
med olika hantverk, många forntida och 
får också möjlighet att vara ute i en beri-
kande miljö där man ofta mår bra.

Dokumenterbara resultat  
Förutom att personer får arbetserfaren-
heter får Gunnes gård nya kläder, nya 
staket, nya lekredskap m.m. vilket direkt 
kommer besökare till nytta och ger kom-
munen ett gott renommé.

Egen motivering  
Alla kan bidra! Alla är vinnare!

Gunnes gård, Workcenter, Vägval vuxen

Kontaktperson 
Gun Bjurberg
gun.bjurberg@upplansvasby.se
Kultur- och fritidskontoret (KFK).



Nyckeltalspubliceringar och nya 
Väsby Jämföraren

Sammanfattning 
Sommaren 2015 började arbetet med 
att bygga upp ett system som synlig-
gör resultat inom skolan för politiken, 
kommunens verksamhet, privata utförare 
och ända ut till medborgarna. Såhär ett år 
senare kan vi konstatera att vi skapat ett 
system som uppfyller dessa mål så pass 
bra att vi även nu inför stora delar av mo-
dellen inom området Social och äldre och 
på lite längre sikt troligen även för andra 
delar i kommunen.

Kund/Väsbybor till nytta  
Politikerna kan enkelt få fram aktuella 
nyckeltal för riket, kommuner och ner på 
enhetsnivå. Tjänstemännen har tillgång 
till alla nyckeltal på ett ställe. Mer auto-
matik och jämförelsemöjligheter. 

Enheterna (privata och kommunala) kan 
se sin enhet och kan jämföra med andra 
och ta del av information från kommu-
nen.

Medborgarna kan genom nyckeltalspubli-
ceringar och nya Väsby Jämföraren ta del 
av nyckeltal och göra egna jämförelser 
och därmed informerade beslut.

Dokumenterbara resultat  
Synliggjorda resultat inom skolan för po-
litiken, kommunens verksamhet, privata 
utförare och ända ut till medborgarna.

Egen motivering  
En sanning, transparens och en röd tråd 
i uppföljningskedjan är för oss inte bara 
floskler utan en verklighet! En sanning 
som du kan ta del av som politiker, tjäns-
teman, rektor eller medborgare.

Kontaktperson 
Christoffer Melander
christoffer.melander@upplandsvasby.se 
Stöd & Process (S&P). 

Enheten för verksamhetsstöd och utveckling



Romsk inkludering

Sammanfattning
Arbetet med romsk inkludering följer 
den 20-åriga regeringsstrategin för romsk 
inkludering 2012–2032. Det övergripan-
de målet för strategin är att den rom som 
fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möj-
ligheter i livet som den som är icke-rom. 
Strategins målgrupp är framför allt de 
romer som befinner sig i ett socialt och 
ekonomiskt utanförskap. Kvinnor och 
barn är särskilt prioriterade. För att möta 
utmaningarna inom strategin i Upplands 
Väsby har kommunen sedan januari 
2016 en anställd romsk brobyggare Satu 
Lindgren, som fungerar som en länk 
mellan romska invånare och kommunala 
verksamheter för att minska förtroende-
klyftan.

Kund/Väsbybor till nytta  
Arbetet med barn och unga har ett tydligt 
fokus på att barn och ungdomar ska full-
följa grundskolan och gymnasiestudier 
och arbetet med unga vuxna fokuserar 

på att informera om socialtjänstens 
verksamheter och väglett mot egen 
försörjning. Hjälpen till romer boende i 
kommunen är enormt betydelsefullt och 
påverkar hela familjer och släkter, inte 
minst barnen.

Dokumenterbara resultat 
Peer-to-peer utbildning, att en erfaren 
medlem från ”den egna” gruppen guidar 
och visar vägen har varit en framgångs-
faktor. Romernas tillit för Satu och där-
med även för kommunen är helt annat än 
vad det skulle vara med en tjänsteperson 
som inte har hennes bakgrund, kultur-
kompetens och delvis även det gemen-
samma språket. Hon har haft gruppträf-
far med 14 ungdomar samt en grupp 
med cirka 25 unga vuxna, alla utan syssel-
sättning. Satu har också med framgång 
gett samhällsvägledning åt enskilda.

Egen motivering
Upplands Väsby kommun har på ett me-
todiskt och målmedvetet sätt tillsammans 
med romer arbetat för att implementera 
regeringens strategi för romsk inklude-
ring. Kommunens romska brobyggare 
har arbetat för att överbrygga förtroen-
deklyftan mellan majoritetssamhället och 
romer. Romska medborgaren står i fokus 
för satsningen vilket ökar kvalitén på 
kommunens bemötande av gruppen.

Kontaktperson 
Sofia Gullberg, sofia.gullberg@upplandsvasby.se 
Mari Forsberg, mari.forsberg@upplandsvasby.se
Stöd & Process (S&P) 
Satu Lindgren, Satu.lindgren@upplandsvasby.se 
Social- och omsorgskontoret (SOK)

Stöd & Process och Social- och omsorgskontoret

VINNARE AV

INNOVATIONSPRISET



Miljöstrul & idéer

Sammanfattning
Kommunen har som mål att aktivt arbeta 
med miljöfrågan och nyckeln till fram-
gång är medarbetarnas engagemang. I 
linje med miljöledningsarbetet ska alla 
medarbetare ha möjlighet att rapportera 
de avvikelser som gör att vi inte uppnår 
vårt mål om en minskad miljöpåver-
kan. För att göra detta möjligt i större 
utsträckning än tidigare togs verktyget 
Miljöstrul & Idéer fram. 

Kund/Väsbybor till nytta 
Genom det digitala verktyget på Insidan 
har alla medarbetare i organisationen 
chansen att göra sin röst hörd och vara 
med och göra kommunen mer miljös-
mart. Via systemet och anmälningarna är 
det dessutom lättare att på övergripande 
nivå identifiera rutin- eller systemfel som 
annars kanske inte skulle ha noterats.

Dokumenterbara resultat 
Ett enkelt och känt system samt lanse-

ringen av en positiv kampanj som hyllar 
medarbetarnas miljöengagemang har fått 
ett bra genomslag. Miljöstrategiska funk-
tionen har gått från att få in ett fåtal av-
vikelser per år till att under 2016 få in 17 
miljöstrul och förbättringsförslag! En del 
anmälningar har åtgärdats direkt medan 
andra har krävt en djupare utredning.

Egen motivering
• För ett miljöarbete i framkant 

behöver alla medarbetare involveras, 
vilket Miljöstrul & idéer gör möjligt 
genom att ta tillvara på det engage-
mang och den kompetens som finns 
i organisationen.

• Miljöstrul & idéer visar att alla kan 
bidra och att inget strul eller förslag 
är för litet, samtidigt som kommu-
nens miljöpåverkan har minskat

• Verktyget kan dessutom, utan svårig-
heter, utvidgas till att uppnå liknande 
resultat inom andra områden än 
miljö.

Miljöstrategiska funktionen, KLK och S&P

Kontaktperson 
Ronja Krische, ronja.krische@upplandsvasby.se 
Stöd & Process (S&P) 
Morgan Pettersson, morgan.pettersson@upplandsvasby.se 
Kommunledningskontoret (KLK)



Teamarbete för bättre arbetsmiljö

Sammanfattning 
Idén med att arbeta i team föddes år 
2014 under mötesdiskussioner då många 
biståndshandläggare och enhetschef  ville 
förbättra psykosociala arbetsmiljön inom 
enheten samt skapa en mer effektivitet 
och kvalitativ tillgänglighet, information 
och service för medborgare, kund, anhö-
riga, utförare m.fl. 

Kund/Väsbybor till nytta 
Teambildningen har medfört snabb-
are återkoppling för kunden då vem 
som helst i teamet kan återkoppla. Fler 
handläggare har vetskap om pågående 
ärenden som ingår i teamet. Kunden är 
inte beroende av att en handläggare ska 
finnas på plats för att få återkoppling. 
Vid regelbundna teammöten fördelas 
arbetsuppgifter mellan teammedlemmar-
na utifrån pågående arbetsbelastning hos 
vardera handläggare vilket bidrar till en 
effektivare handläggning. 

Dokumenterbara resultat 
En undersökning hos hemtjänstutförarna 
har genomförts utifrån biståndshand-
läggarnas tillgänglighet, bemötande 
och återkoppling sommaren 2016. En 
enkätundersökning ska genomföras 
utifrån kundens upplevelse av bistånds-
handläggarnas tillgänglighet, bemötande 
och delaktighet i oktober 2016 för att 
analysera arbetssättet och förbättra tea-
mens eventuella utvecklingsmöjligheter.

Egen motivering 
Genom team bygger vi en hållbar, 
kvalitativ och effektiv utveckling för 
medborgare och medarbetare i Upplands 
Väsby kommun, för nutid och framtid i 
en nytänkande kommun. Genom team 
utvecklar vi en effektiv tillgänglighet med 
god service och delaktighet för medbor-
garen.

Myndighetsenheten för äldre

Kontaktperson 
Helena Löfquist
helena.lofqvist@upplandsvasby.se
Social- och omsorgskontoret (SOK)



Kvalitetsrådets beslut utifrån interna 
revisioner

Sammanfattning 
Kvalitetsråd har skapats som en del i 
Väsby Stöd och Omsorgs kvalitetsled-
ningssystem. Kvalitetsrådet består av en 
styrgrupp, processledare och 10 kvali-
tetsrevisorer, som representerar samtliga 
områden inom Väsby Stöd och Omsorg.
Interna kvalitetsrevisioner har utvecklats 
för att säkerställa kvalitén och förmedla 
budskapet att granskningar är kvalitetsut-
veckling. 

Kund/Väsbybor till nytta 
Kvalitetsrevisioner genomförs i våra egna 
verksamheter utifrån Väsby Stöd och 
Omsorgs Kvalitetsbok. Revisionsområdet 
tas fram årligen utifrån inkomna rappor-
ter om missförhållande, klagomål eller 
uppföljningar från beställarenheten. 

Dokumenterbara resultat 
Brister, förbättringsförslag samt goda 

exempel sammanställs och presenteras 
till kvalitetsråd, styrgrupp samt samtliga 
medarbetare. Exempel på genomförda 
förbättringar är en film om händelse 
kring kund och som används i diskus-
sionsunderlag av rapportering ex. Lex 
Sara, en ny gemensam rutin. Informa-
tionen/materialet implementeras ut 
till samtliga verksamheter på så kallade 
stormöten eller arbetsplatsmöten (APT).

Egen motivering
Väsby Stöd och Omsorgs kvalitetsarbete 
pågår dagligen. Vi ser internrevisioner 
som ett välkommet besök och möjlighet 
till ständiga förbättringar i verksamheter-
na samt för att  säkerställa god kvalité för 
våra kunder. Att våga genomföra egna 
revisioner (inom de egna enheterna av 
egna medarbetare) stärker vår känsla att 
vi har transparens – Vi tål att granskas 
externt och av varandra! Allt i syfte att få 
ännu bättre kvalité för våra kunder!

Väsby Stöd och Omsorg

Kontaktperson 
Tarja Korhonen
tarja.korhonen@upplandsvasby.se 
Social- och omsorgskontoret (SOK) 
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