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Inledning 
Vi är stolta över våra innovationer i Piteå kommun. I den här foldern, 
som är den andra i sitt slag, presenterar vi åtta pågående utvecklings-
arbeten som lett till förbättringar i större skala. 

I vissa fall handlar det om nyskapande idéer eller koncept. I andra 

handlar det om redan ”kläckta” idéer/koncept som testas i nya samman-

hang, med andra målgrupper. I något fall handlar det om nytänkande kring 

samverkan. Gemensamt är att innovationerna ökar tillgängligheten och 
bidrar till social inkludering och hållbarhet. 

Tre av projekten genomförs med fnansiering från verksamhetsutveck-

lingspotten. De andra är pågående förbättringsarbeten som medarbetare 

tipsat om.Till kommande nummer hoppas vi på tips från ännu fer 

verksamheter. 

Att du som medarbetare bidrar till utveckling med att förbättra Piteå 

kommuns service och tjänster, i stort som smått, har betydelse. Det är 
av stor vikt att vår arbetsplatskultur tillåter oss att vara kreativa och 
testa nya utvecklingsidéer som kan leda till nytta för medborgarna. 

Det går i linje med ledorden i Piteå kommuns arbete med innovation 

och verksamhetsutveckling: : 

• Kreativt 
• Delaktigt 
• Hållbart 

Vi önskar dig god läsning och hoppas att du blir inspirerad att tänka nytt i 

din verksamhet.Tveka inte att höra av dig till någon av kontaktpersonerna 

för de olika projekten för att få veta mera. 

Du kan följa utvecklingen på Piteå kommuns webbplats där foldern fnns 

i digitalt format: www.pitea.se/innovation 

Johan Hörnemalm 
processledare för innovation och verksamhetsutveckling 

www.pitea.se/innovation


 
 
 

 
 

 
 

 

 
   

 

Säkerhet i ett mångkulturellt Piteå 
Ett mångfaldsfrämjande samarbete som bidragit till ökad 
kunskap om brand och säkerhet samt en ny förståelse 
för Räddningstjänstens roll i samhället. Det är några av 
effekterna som projektet Säkerhet i ett mångkultu-
rellt Piteå bidragit till. 

Under 2016 samt våren 2017 genomfördes projektet på initiativ 
av Räddningstjänsten. Bakgrunden är bland annat en del utryck-
ningar till boenden för nyanlända som visat på behov av utbild-
ningsinsatser, personliga möten och aktivt arbete för att säkerheten 
ska vara till för alla. 

Inom ramen för projektet har utbildningar och besök genomförts på 
boenden. Utbildningarna har skett inom områdena: grundläggande 
brandkunskap, släckkunskap, brand i hemmet, utrymning samt 
hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. 

Personal från Räddningstjänsten har i planering och genomförande 
samarbetat med fyktingsamordningen samt boendehandledare. 

Under genomförandeperioden har drygt 160 personer nåtts av 
utbildningar och personliga besök. Gensvaret har varit bra med 
hög närvaro och positiva ungdomar. Projektet har gett ringar på 
vattnet och spridit sig till andra delar av fyktingsamordningen 
samt Piteå Kommuns ”boskola”. Projektet har även presenterats 
vid SKFAB:s (Svenska Kommun Försäkrings AB:s) årliga konferens 
i Stockholm. 

VILL DU VETA MER? 
Kontakta Conny Lundkvist, tel. 0911-69 64 88 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Manliga läsande förebilder 
Ett behov av läsande förebilder så att läsning kunde bli 
något för alla. Det var grunden när initiativet togs till 
Manliga läsande förebilder på Hortlax skola våren 
2015. Projektet föll mycket väl ut och är nu en del av 
ordinarie verksamhet på skolan. 

Grunden till projektet var att fera lärare upplevde att det var 
mycket diskussioner kring läsande med eleverna. Det var inte 
någon självklarhet att läsa igenom en hel bok. Framförallt var det 
många pojkar som inte såg poängen med att läsa och diskutera 
böcker. Något som föranledde en aktiv satsning på att jobba med 
förebilder för läsning. 

Projektet går ut på att eleverna läser med sin pappa hemmavid 
utifrån vissa frågeställningar. Böckerna kan ha teman som exempel-
vis utanförskap och näthat. Frågorna diskuteras sedan tillsammans 
i klassen. Fokus i diskussionen ligger på att skapa lust kring att läsa. 
I årskurs 7 och 8 läser alla samma bok, men i åk 9 fnns olika titlar 
att välja mellan. I årskurs 7 anordnas särskilda föräldramöten och 
”bokfester” där det bjuds på tårta. 

Projektets inriktning på pappors läsning med sina barn utgår från 
forskning om läsande och läsförståelseundersökningar. Sedan 
starten med förebildsarbetet märker lärarna en attitydförändring 
kring läsande hos eleverna. Elevernas resultat i läsförståelsetester 
har också förbättrats. 

Piteå kommuns verksamhetsutvecklingspott, Pite Energi och 
Sparbanken Nord har bidragit fnansiellt till Manliga läsande 
förebilder. Samarbete sker med biblioteket när det gäller littera-
turtips. Lärarna som jobbat med projektet ser gärna en spridning 
av initiativet till fer skolor och tidigare årskurser. 

VILL DU VETA MER? 
Kontakta Camilla Lundmark, tel. 0911-69 73 96 



  
  

 

 

 
 

Ekonomikoll 
Ett fruktbart samarbete mellan tre olika verksamheter 
som tillsammans erbjuder ökade kunskaper om vardags-
ekonomi, konsument- och boendefrågor. Så skulle man 
kunna sammanfatta Ekonomikoll, – ett koncept som funnits 
i över tre år och ger ringar på vattnet. 

Bakgrunden till Ekonomikoll är en satsning som Konsument Piteå 
gjorde för ca 4 år sedan då man bjöd in Ekonomismart. Ekonomi-
smart är en satsning som bland annat Konsumentverket gjort för 
att sprida kunskap om utbildning för unga. Utbildningsdagarna 
lade grunden för ett samarbete där representanter från konsu-
mentvägledningen, socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten 
ingår. I en arbetsgrupp hjälps representanterna åt med planering 
och genomförande av de årliga utbildningsdagarna samt rekry-
tering av deltagare. Utbildningsdagarna omfattar teman som 
konsumentfrågor, vardagsekonomi samt skulder och lån. PiteBo 
bidrar också och ger information om rättigheter och skyldigheter 
som hyresgäst. 

Tre utbildningsomgångar har hittills genomförts genom samarbetet 
kring konceptet Ekonomikoll. Varje utbildningstillfälle har utvär-
derats och responsen har varit väldigt positiv. Förhoppningen är 
att fer handläggare som jobbar med unga nås av budskapet om 
Ekonomikoll och kan informera ungdomar om möjligheten att 
delta. Utöver de årliga utbildningsdagarna genomförs även utbild-
ningsinsatser varje höst vid Repris återanvändningsmarknad. 

VILL DU VETA MER? 
Kontakta Anita Grankvist, tel. 0911-66 71 22 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

Praktisk professionell planering 
Tydligare planeringsstruktur i arbetsgrupper och förenk-
lad avstämning utifrån brukarnas genomförandeplaner. 
Det är några av syftena med arbetssättet Praktisk Pro-
fessionell Planering (PPP) som har testats på vård- 
och omsorgsboenden. Nu sker även ett pilotprojekt med 
digital teknik i samarbete mellan äldreomsorgen och stöd 
och omsorg. 

Praktisk Professionell Planering har sin bakgrund i en bok som 
författaren och föreläsaren Ola Polmé publicerat tillsammans med 
Helen Hedman. Polmés och Hedmans arbete väckte intresse i 
Piteå. Under 2016 skedde utbildningar och PPP testades på ett 
antal vård- och omsorgsboenden. Bakgrunden till projektet var ett 
behov av att hitta smarta arbetssätt för att kunna fortsätta ge god 
vård och samtidigt erbjuda en bra arbetsmiljö för medarbetarna. 

Genom PPP jobbar man utifrån en systematisk planering som 
minskar risken för avvikelser och ökar känslan av tillräcklighet hos 
personalen, då man tilldelas ett tydligt avgränsat ansvarsområde. 
Insatserna och omvårdnaden utgår från varje brukares genom-
förandeplan. 

De enheter som i dag arbetar utifrån PPP har sedan 2013 infört 
olika strukturer och versioner av planeringen under resans gång. 
Just nu provas PPP med digital teknik vid fyra utvalda boenden inom 
äldreomsorgen och stöd och omsorg, där arbetsgrupper planerar 
aktiviteter och kvitterar insatser med hjälp av touch-skärmar. 

VILL DU VETA MER? 
Vill du veta mer? Kontakta Anna Richardsson, tel. 0911-69 64 36 



 

 
 

 

 

 

 

”Nuddisar” inom daglig verksamhet 
Det digitala närvarosystemet ”Nuddisar” har testats och 
fallit väl ut inom Piteå kommuns förskolor. Nu genomförs 
pilotprojekt även inom socialtjänsten 

Nuddisar testades inom förskolor i Norrfjärdensområdet och 
Rosvik under 2014 och 2015. Responsen var positiv. Från och 
med hösten 2016 togs beslut om ett införande av systemet vid 
kommunens samtliga förskolor. 

Det digitala närvarosystemet funkar förenklat så att man ”nuddar” 
ankomst och hemkomst via en iPad. Det fnns också möjlighet att 
lägga schema och frånvarorapportera via en app. 

Nu sprids Nuddisar även för test inom andra verksamheter. Social-
tjänstens dagliga verksamhet har under hösten gått in i ett projekt 
som heter Tempus på Onyxen. Brukarna kommer under en prov-
period att använda systemet för att registrera sin närvaro. 

Syftet med projektet är att förenkla planering av aktiviteter, 
uppföljning samt informationsöverföring mellan hemmet och 
daglig verksamhet. Närvarorapporteringen är också underlag för 
utbetalning av en ”fitpeng” till brukarna. Om projektet faller väl 
ut kan Nuddisar bli aktuellt på övriga dagliga verksamheter. 

VILL DU VETA MER? 
Kontakta Jimmy Berglund, tel. 0911-69 68 67 



 

 

  

 
 
 

 
 
 

 

 

Landets nordligaste ”Snobbränna” 
Ökad trygghet och tillgänglighet vid promenader vinter-
tid i centrala Piteå. Det är ambitionen med ett gångstråk, 
kallat Snobbrännan, som personal vid teknik och gator 
tagit initiativ till. 

Snobbränna är en synonym för fashionabelt gångstråk. Personalen 
vid teknik och gator, Piteå kommun, har med enkla medel anlagt 
ett stråk i centrala Piteå som får särskilda sandningsinsatser. Detta 
för att ung som gammal, kvinna som man, med eller utan funk-
tionsnedsättning, ska kunna promenera i staden – trots kyla, snö 
och halka. Stråket går från centrumområdet, via den uppvärmda 
gågatan och sedan vidare till matvaruaffärerna ICA och Coop. 

Bakgrunden till initiativet är målet att service och bemötande 
ska utformas jämställt i kommunens verksamheter samt att Piteå 
ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Snobbränna kan skapa 
förutsättningar för trygga promenader för äldre som är oroliga 
för is och halka samt för personer med gångsvårigheter eller 
synnedsättning. Ökad utevistelse är hälsofrämjande och säkrare 
gångstråk kan göra det möjligt att undvika brutna ben och reha-
bilitering på grund av fallskador. 

VILL DU VETA MER? 
Kontakta Micael Kemi, tel. 0911-69 69 57 



  

 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

Pite Outdoor 
Ett forum för samverkan i friluftsfrågor med syftet att 
inspirera och locka fer till aktivt friluftsliv och utesport i 
Piteå. Så kan Pite Outdoor kortfattat beskrivas. 

Konceptet Pite Outdoor har jobbats fram vid Kultur, park och 
fritid. Syftet är att locka fer till utomhusaktiviteter genom olika akti-
vitetsdagar, att sprida kunskap om friluftsliv samt främja samverkan 
med olika friluftsaktörer.Aktörer som föreningar, intressegrupper 
och entreprenörer ingår och bidrar aktivt. 

För att främja samarbetet har en samverkansgrupp bildats som 
träffas för utbyte och planering av utomhusaktiviteter. Detta sker 
bland annat genom Pite Outdoor Day som anordnas både som-
mar och vinter. En viktig del i dessa aktivitetsdagar är att samla, 
marknadsföra och tillgängliggöra det utbud som fnns, men även 
skapa prova-på möjligheter till nya uteaktiviteter. Ett exempel på 
nytänkande kring uteaktiviteter är ”skridskotennis” som testats 
under en aktivitetsdag på Norrstrand. Förhoppningen med Pite 
Outdoor och dessa aktivitetsdagar är att locka fer till fysisk 
aktivitet, öka tillgängligheten och skapa möjlighet till gemenskap i 
kommunens friluftsliv 

VILL DU VETA MER? 
Kontakta Terese Edmark, tel. 0911-69 68 26 
www.facebook.com/piteoutdoor 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Kioskvagnsprojektet 
Nya möjligheter till värdefulla sysselsättningstillfällen 
och utökad service för kommunanställda som arbetar i 
stadshuset. Det bidrar kooperativet Mångfald till genom 
ett kioskvagnsprojekt. 

Efter sommaren 2017 startade ett projekt med kioskvagn i 
stadshuset. Kioskvagnen sköts av kooperativet Mångfald, som ända 
sedan starten 2011 haft en önskan om att bedriva någon form 
av kaféverksamhet. Idén om försäljning via kioskvagn växte fram 
utifrån studiebesök i andra kommuner samt genom erfarenheter 
från Boendepatrullen som har liknande service inom kommunens 
äldreboenden. 

Projektet med kioskvagn på stadshuset genomförs med ut-
värdering efter sex månader. Förhoppningen är att personalen 
i stadshuset ska se kioskvagnen som en service samt att fer 
sysselsättningstillfällen skapas åt personer som har behov av 
det för sin psykiska hälsa.Vagnen rullar i dagsläget i stadshuset 
tre dagar i veckan.Varorna som säljs utgörs till största delen av 
rättvisemärkta och ekologiska produkter. Responsen så här långt 
har varit väldigt positiv. Förhoppningen är att längre fram kunna 
utöka kioskvagnens utbud än mer. 

VILL DU VETA MER? 
Kontakta Emeli Lundström, tel. 070-305 01 19 





Kontaktuppgifter 

Johan Hörnemalm 
Processledare för innovation och 
verksamhetsutveckling 

johan.hornemalm@pitea.se 
0911-69 70 28 
pitea.se/innovation 

Strategisk enhet 
0911-69 60 00 
www.pitea.se 
www.facebook.com/pitea.se 
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