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Innovationspriset
Tävlingen är ett sätt att inspirera och 
skapa dialog om kvalitetsarbetet. Inno-
vationspriset vill uppmärksamma något 
som förbättrat kvaliteten, ökat effekti-
viteten, 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.

Juryn bestod 2015 av: 
Anette Ömossa, ekonomidirektör  
Inger Cronlund, kvalitetschef  
Åsa Berglund, miljö- och kvalitetscontroller 
Anders Wink, näringslivschef

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 
varje ansökan.



Kostnadsfri kurs i föreningskunskap 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidskontoret erbjuder 
en kostnadsfri kurs tillsammans med 
Vuxenskolan för att hjälpa alla nystartade 
föreningar samt föreningar som behöver 
strukturera upp sin organisation. Med 
denna kurs blir det lättare att starta upp 
en ny förening och det går snabbare för 
nya föreningar att komma igång med sin 
verksamhet.

Kund/Väsbybor till nytta  
Föreningsutbudet i Väsby blir större 
vilket bidrar till en ökad mångfald av 
fritidsverksamheter för Väsbyborna.   

Dokumenterbara resultat  
Minskad arbetsbelastning på förenings-
konsulenten och ett rikt och varierat 
föreningsliv i kommunen.

Egen motivering  
En kostnadsfri kurs i föreningskunskap 
innebär minskad arbetsbelastning på 
föreningskonsulenten och föreningarna 
får mer tid och stöd för uppstart av sin 
verksamhet. Fler föreningar leder till ett 
rikt och varierat föreningsliv i kommu-
nen med ett ökat utbud av meningsfulla 
fritidsaktiviteter för Väsbyborna.

Kultur- och fritidskontoret

Kontaktperson 
Johanna Dermer 
johanna.dermer@upplandsvasby.se 
08-590 973 63 
kultur- och fritidskontoret (KFK)



Värdegrundsarbete med internationell 
prägel

Sammanfattning
Skolans värdegrundsarbete fokuserar 
på att belysa alla elevers olikheter ur ett 
positivt perspektiv. Alla klasser i skolan 
har en värdegrundslektion i veckan. Elev-
ernas varierande bakgrund används som 
en naturlig del i undervisningen. Vid dis-
kussioner kring traditioner, värderingar 
och religioner bjuds föräldrar, släkt och 
bekanta in för att berätta om sin kultur 
och bakgrund för klassen. Även prakti-
kanter och lärarassistenter från olika delar 
av världen bidrar med förståelse för att 
man kan ha hela världen som arbetsplats.

Kund/Väsbybor till nytta  
Det systematiska värdegrundsarbetet 
skapar en stolthet och ökar självkäns-
lan hos eleverna. Detta bidrar till ökad 
integration vilket innebär mindre risk 

för psykisk ohälsa och normbrytande/
brottsligt beteende samt påverkar positivt 
hur eleverna klarar skolan i ett längre 
perspektiv. 

Dokumenterbara resultat 
Vi ser att vårt arbete har gett bra resultat 
i form av glada och trygga elever. Våra 
elever har ett respektfullt sätt mot varan-
dra och samspelar med alla.

Egen motivering 
Hos oss lär sig eleverna tidigt att olikhe-
ter berikar och att alla människor har lika 
värde. Den internationella karaktären på 
skolan, där många språk och nationali-
teter möts, skapar en positiv samhörig-
het, en unik lärandemiljö och en trygg 
plattform inför framtiden i vårt numera 
globala samhälle.

Engelska skolan

Kontaktperson 
Marie Larsson
Engelska skolan i Upplands Väsby 
skolan@englishschool.se 
08-590 771 23
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Två styrkort i Stratsys

Sammanfattning
HR & löneenheten arbetar med två styr-
kort i Stratsys. Ett styrkort för att följa 
upp verksamheten utifrån verksamhets-
planer och ett styrkort för planering och 
prioritering av aktiviteter mer i vardagen. 
På arbetsplatsträffarna görs gemensam-
ma prioriteringar och ansvarsfördelningar 
upprättas direkt i systemet. Genom detta 
arbetssätt kan insatser styras utifrån vad 
som händer och sker i organisationen.

Kund/Väsbybor till nytta 
Arbetssättet gör att insatser kan riktas för 
bästa kundnytta och att fokus är på rätt 
saker. Alla på enheten får en bra helhets-
bild över levererade tjänster, vilket ökar 
effektiviteten.

Dokumenterbara resultat 
Planeringen av olika projekt har underlät-
tats genom detta arbetssätt.

Egen motivering 
Genom att använda vårt verksamhets-
system för planering och prioritering i 
vardagen får vi en gemensam bild över 
vad vi på enheten ska lägga vår tid på och 
varför. Att levandegöra mål och aktivite-
ter på APT genom verksamhetssystemet 
gör att vi gemensamt kan sätta kunden 
i centrum och prioritera utifrån hur 
behoven ser ut. Detta arbetssätt har lett 
till en positiv inställning till verksamhets-
planering samt lett till ett mer strategiskt 
tänkande att ligga steget före.

HR- och löneenheten

Kontaktperson 
Sara Svanfeldt 
sara.svanfeldt@upplandsvasby.se 
08-590 972 48 
HR & löneenheten



Förskoleappen

Sammanfattning 
I appen finns både läroplanens mål och 
verksamhetens egna mål samt olika 
projektarbeten. Alla pedagoger har egna 
inloggningar och personalen kan se hela 
förskolans blogginlägg, vilket ger mycket 
inspiration och insyn i varandras arbete. 

Kund/Väsbybor till nytta 
Förskoleappen förenklar den pedagogis-
ka dokumentationen dvs. uppföljning, 
utvärdering och utveckling i förskolan. 
Den förenklar kommunikationen mellan 
förskolan och hemmet och föräldrarna 
får en större insyn i verksamheten. 

Dokumenterbara resultat 
Stöd i utvecklingsarbetet och förbättrad 
kommunikation. Alla 29 avdelningar har 

under hösten kommit igång och arbetar 
med appen på ett kreativt sätt. Flertalet 
föräldrar har börjat använda appen.

Egen motivering 
• Ett enkelt verktyg för pedagogisk 

dokumentation, uppföljning och 
utveckling i förskolan där vi kan 
säkerhetsställa att vi systematiskt 
arbetar med våra mål med varje barn

• Den förenklar kommunikationen 
mellan förskolan och hemmet och 
föräldrarna får en större insyn i 
verksamheten 

• Ger mycket inspiration och många 
pedagogiska reflektioner mellan 
pedagoger, föräldrar och barn!

Kommunala förskolorna

Kontaktperson 
Väsby Kommunala Förskolor 
Annica Lindell 
Annica.lindell@upplandsvasby.se
08-590 975 20



Brukarsamverkan – minskad 
energianvändning

Sammanfattning 
Metoden Brukarsamverkan syftar till att 
minska energianvändningen för kommu-
nen som organisation och på sikt även 
bidra till att minska energianvändningen i 
kommunen som geografisk yta. Metoden 
bygger på tre steg; teori, praktik och upp-
följning. I det första steget får deltagarna 
lära sig mer om energi och dess kopp-
ling till klimatförändringen. I nästa steg 
används kunskapen i energironder i den 
egna lokalen och till att skapa mål och 
rutiner för sin verksamhet. Brukarsam-
verkan återkommer vart tredje år med 
kunskapshöjare för ny personal och nya 
elever, vilket innefattas i tredje steget. 

Kund/Väsbybor till nytta 
Kunskapshöjande insatser för både 
personal, barn och elever bidrar till ökad 
förståelse gällande klimat- och energifrå-
gor. Beteendeförändringar är nödvändigt 
för att nå fullmäktiges mål om energi-
besparing. Besparingar som görs kan 
komma andra verksamheter till nytta.

Dokumenterbara resultat 
Eftersom metoden sätts i systematik nås 
många av informationen vilket skapar 
stor möjlighet till energibesparing. För 
förskolorna i det första området har 
energianvändningen minskat med i snitt 
5,6 % över tre år. Potential finns att spara 
ännu mer!

Egen motivering
• Om klimatmålen ska nås måste vi 

förändra våra livsmönster – vilket 
den här metoden syftar till

• Den kilowattimme som inte används 
är en besparing både för miljön och 
plånboken

• De kronorna som inte läggs på 
energi kommer till nytta i andra delar 
av kommunen

Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) 
och Stöd och process (SP)

Kontaktperson 
Jimmy Rudemyr, KSB 
jimmy.rudemyr@upplandsvasby.se

Ronja Krische, SP 
ronja.krische@upplandsvasby.se.
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Sekretesshandlingar i läsplattan

Sammanfattning
Idag har alla nämnder och utskott samt 
majoriteten av råden och styrgrupperna 
sina handlingar i läsplattor genom en app. 
Detta innebär en mycket effektiv och 
säker hantering av handlingar. Kansliet 
har arbetat för att kunna använda syste-
met maximalt vilket lett till att Upplands 
Väsby som en av de första kommunerna i 
Sverige även hanterar samtliga sekretessä-
renden via appen i läsplattorna. Sekre-
tessärenden inkluderar samtliga ärenden 
som har någon form av sekretess, till 
exempel individärenden, upphandlingar, 
tillsynsärenden etc. 

Kund/Väsbybor till nytta 
Användning av läsplattor är säkerhets-
höjande, tids- och kostnadseffektivt. Be-
slutsprocessen går snabbare och kommer 

därmed Väsbyborna till nytta. Dessutom 
minskar hanteringen av pappershandling-
ar vilket är positivt för miljön.

Dokumenterbara resultat  
Effektivisering av arbetet med sekretess-
belagda handlingar samt ökad säkerhet 
kring handlingarna. Arbetssättet har 
väckt stor uppmärksamhet i kommunsve-
rige och är ett föredöme för andra.

Egen motivering 
Genom att använda den teknik som finns 
på marknaden har kanslienheten tagit 
digitaliseringen steget längre och effek-
tiviserat arbetet med sekretessbelagda 
handlingar till kommunens utskotts- och 
nämndsammanträden. Dessutom har 
säkerheten kring handlingarna ytterligare 
förhöjts. 

Kanslienheten

Kontaktperson 
Emma Kaumheimer
emma.kaumheimer@upplandsvasby.se
08-590 976 13
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Hanteringsanvisningarna i digitalt 
verktyg

Sammanfattning 
En hanteringsanvisning är en förteckning 
över alla handlingstyper i en verksamhet 
som visar hur de ska hanteras. Ska hand-
lingen diarieföras, finns de i ett system, 
ska de gallras eller bevaras för framtiden? 
Tidigare var hanteringsanvisningarna, 
eller dokumenthanteringsplanerna som 
de hette då, i papper med en plan per 
nämnd. Det innebar bland annat att 
tillgängligheten var dålig och att samma 
typ av handlingar togs upp i respektive 
dokumenthanteringsplan, t.ex. anställ-
ningshandlingar fanns beskrivna hos flera 
nämnder trots att det är en kommunge-
mensam process. Varje arkivredogörare 
har tilldelats redigeringsbehörighet direkt 
i det digitala verktyget, vilket gör det 
lättare att hålla hanteringsanvisningarna 
uppdaterade och varje uppdatering eller 

ändring syns direkt för alla kommunens 
medarbetare.

Kund/Väsbybor till nytta 
De digitala hanteringsanvisningarna 
kommer Väsbyborna till nytta då det har 
blivit lättare för kommunens verksam-
heter att ha ordning på sina handlingar. 
Det innebär att Väsbyborna får snabbare 
återkoppling på sina ärenden.

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  
Hanteringsanvisningarna är kommunge-
mensamma och finns tillgängliga direkt 
på Insidan för kommunens alla medarbe-
tare i ett enkelt och roligt digitalt verktyg. 
Genom att de är lättillgängliga har 
kunskapen om dem vuxit i kommunen, 
vilket gör att kvaliteten på vår informa-
tionshantering har förbättrats. Det har 
blivit lättare att göra rätt!

Stöd och process

Kontaktperson 
Karin Pettersson
karin.pettersson@upplandsvasby.se



Digital teknik med Apple-TV och 
läsplatta

Sammanfattning  
Äldreboenden med äldre standard saknar 
inbyggd infrastruktur för digital teknik, 
vilket gör att man som kund är hänvisad 
till tv-program som visas enligt ordinarie 
tv-tablå och dess tidtabell. Många äldre 
orkar inte vara uppe så sent på kvällstid 
och missar då viktiga eller roliga in-
slag. Med införandet av Apple-TV och 
läsplatta på äldreboendena har de äldre 
frihet att själva välja när de vill se på TV. 
Den digitala läsplattan ger också tillgång 
till användningsområden som Google-
sökningar, fotografering, titta på foton/
bilder, skypesamtal mm. Detta kan sedan 
visas på storbildskärm för flera att se 
eller för eget bruk på läsplattan. 

Kund/Väsbybor till nytta 
Apple-TV och läsplatta ger frihet för de 
äldre genom att de själva kan välja när 

de vill se på TV. Med Apple-TV kan alla 
se kvällsprogrammen dagen efter, enligt 
eget önskemål. Läsplattan ökar möjlighe-
ten att följa nyheterna, men också ett sätt 
ha kontakt med t.ex. barn och barnbarn

Dokumenterbara resultat  
Program som sänds kvällstid kan nu ses 
på dagtid, helt efter kundernas önskemål 
vilket ger både glädje och en stor frihet. 
Det bidrar även till ökad delaktighet i 
samhället.

Egen motivering  
Detta är en kvalitetshöjning för de 
kunder som bor på boenden med äldre 
standard. Tekniken möjliggör frihet och 
självständighet för den enskilde att när 
han/hon vill och orkar kan ta del av ny-
heter, program, tidningar, spel, korsord, 
kontakter med vänner och anhöriga m.m. 
vilket bidrar till stimulans och utveckling 
på den enskildes villkor. Äldre får möjlig-
het att ta del av den digitala utvecklingen 
och se och lära sig vilka möjligheter som 
finns, teknik som är självklar för yngre 
generationer. Det bidrar även till större 
delaktighet i samhället.

Speldosans äldreboende

Kontaktperson 
Helena Bonnevier och Emelie Spanne 
helena.bonnevier@upplandsvasby.se 
emelie.spanne@upplandsvasby.se
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