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Innovationer
att vara stolta
över

Inledning
Piteå kommun är en kommun som vill framåt tillsammans med sina
medarbetare för att skapa bästa möjliga Piteå för våra medborgare. För
att visa och synliggöra det utvecklings- och innovationsarbete som redan
görs i verksamheterna har den här skriften uppkommit. Tillsammans har
vi möjlighet att rusta oss inför rådande samhällsutmaningar och skapa
hållbara lösningar som framtida generationer pitebor kan dra nytta av.
Den här utgåvan är den tredje i sitt slag och den här gången finns fem
förvaltningar representerade genom olika exempel där både vardagsförbättringar och förvaltningsövergripande arbeten belyses. Vi hoppas att
skriften ska ge dig en bred bild av det spännande innovationsarbete som
görs i verksamheterna och inspirera dig till att våga testa nya produkter,
tjänster eller arbetssätt.
Att samla in exempel till skriften är alltid en spännande process där man
kommer i kontakt med en sällan skådad uppfinningsrikedom, kreativitet,
expertis och mod. Det är inte alltid lätt att säga ”det här har vi gjort,
och det är vi stolta över”, men vi tror att genom att kontinuerligt visa
goda exempel på innovationer kan den barriären bli mindre. Vi hoppas
att du känner dig peppad och inspirerad till att fortsätta jobba innovativt
efter du har läst detta nummer!
Du kan följa utvecklingen på Piteå kommuns webbplats där foldern
även finns i digitalt format www.pitea.se/innovation
Johan Hörnemalm
Processledare för innovation och verksamhetsutveckling
Julia Zeidlitz
Projektmedarbetare

Tipsa oss gärna om
utvecklings- och innovationsarbetet som sker på
din arbetsplats!

Kulturarenan
Kulturarenan är en online-tjänst som fritt tillhandahåller
kulturupplevelser så att de som inte har möjlighet att
ta sig till konserthallen, scenen eller biografen ändå har
möjlighet att på ett lättillgängligt sätt komma i kontakt
med olika sorters kulturupplevelser.
Kulturarenan föregicks av ett utvecklingsprojekt som pågick
2014-2016 och drevs av Studio Acusticum med stöd av Region
Norrbotten och Kulturrådet. Utvecklingsprojektet visade att de
i en utsatt situation inte orkar leta sig fram i bruset för att hitta
den upplevelse man söker efter, vilket föranledde behovet av en
lättillgänglig ingång till ett kvalitativt utbud. I dagsläget finansieras
Kulturarenan av Betaniastiftelsen.
Stöd och omsorg har hittills genomfört två event med hjälp av
Kulturarenan under 2018 med olika brukargrupper på dagverksamhet och gruppbostad. Fokus har varit på att ge brukarna
en helhetsupplevelse där ljud, bild, lukt och smak får utrymme.
Under föreställningen har gästerna fått tillbehör och snacks som
ofta hör till på exempelvis en biograf. Tanken med eventen är att
brukarna kan komma i kontakt med kulturformer de annars inte
upplevt, vilket kan öka välbefinnandet.
Äldreomsorgen var en av de första involverade i Kulturarenan och
ett äldreboende provade under en tid att visa program från Kulturarenan för de boende. Utbudet var vid den tiden mest inriktat på
klassisk musik, och efterfrågan var inte så stor. Nu när både tekniken
och utbudet har utvecklats ämnar äldreomsorgen testa Kulturarenan
på nytt och hoppas att det kan skapa mervärde för användarna.
Tre handledare från olika verksamheter inom Stöd och omsorg
har, med stöd av Piteå kommuns verksamhetsutvecklingspott, frigjorts för att kunna introducera Kulturarenan till fler brukare och
personal. Förhoppningen är att det kan inspirera till ytterligare
främjande upplevelser för brukarna.
VILL DU VETA MER?
Kontakta Carina Westbom, stöd och omsorg, tel. 0911-69 60 43
Ewa Karlsson-Sjölander, äldreomsorgen, tel. 0911-69 65 78

Säkra och jämställda tunnlar i stan
Inom Samhällsbyggnad identifierades ett behov att se
över tunnlar längs stadens gång- och cykelvägar. Att
inventera och göra en åtgärdsplan för att erbjuda trygga
och säkra tunnlar för alla. Arbetet har ett särskilt fokus
på ett jämställdhetsperspektiv och är en samverkan mellan
Teknik och gator och Samhällsplanering.
Medborgare, oavsett ålder, ska känna sig trygga i sin närmiljö
samtidigt som miljöerna i Piteå ska vara hälsofrämjande, trygga och
inspirerande. Med detta som bakgrund ansökte och beviljades
projektet finansiering av Piteå kommuns verksamhetsutvecklingspott.

Inventeringen resulterade i en tredelad klassificering av alla tunnlar
klass 1 uppvisar bra belysning, trygga förhållanden och lite skadegörelse. Klass 2 och 3 är mindre omskötta, har sämre belysning
och upplevs mer otrygga. Trygghetsvandringen och inventeringen
visade att de faktorer som påverkar tryggheten och trivseln i
huvudsak är belysning, växtlighet och buskage samt skadegörelse.
Exempel och förslag på åtgärder innefattar bl.a. byte av belysningskällor, installation av glasemalj i tunnlar som är särskilt utsatta
för skadegörelse tillsammans med tematiska utsmyckningar som
kan inspirera och visa de olika sidorna som Piteå ofta förknippas
med; musik, dans, sport, historia och friluftsliv.

VILL DU VETA MER?
Kontakta Eva Wikström, tel. 0911-69 69 56

Bild Helen Markström

Gång- och cykelvägstunnlarna har inventerats med hjälp av
trygghetsvandring tillsammans med en speciellt framtagen app
där attribut, som exempelvis tunnelns belysning, framkomlighet
och eventuell skadegörelse, på ett enkelt sätt kunde läggas in för
att sedan få en sammanställning av tunnlarna.

Regnbågshylla
Stadsbiblioteket ville skapa en speciell bokhylla med
litteratur och lättillgänglig information ur ett HBTQperspektiv för att lyfta och synliggöra HBTQ-personer
som kan vara en extra utsatt grupp i samhället. Resultatet
blev Regnbågshyllan som ämnar värna om ett öppet
samhällsklimat, i enlighet med Piteå kommuns mål om en
samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Regnbågshyllan är riktad till alla åldrar och samlar förutom
skönlitteratur även facklitteratur och informationsmaterial från
föreningar som arbetar med HBTQ-frågor både på svenska och
andra språk. Tanken är att alla ska kunna hitta böcker som speglar
ens tillvaro, erkänner viktiga frågor och bidrar till att minska stigmatiseringen av HBTQ-frågor. Alla böcker är märkta med genre
och en regnbågsfärgad etikett och med hjälp av utlåningsstatistik
kommer det att framgå hur intresset för Regnbågshyllan fortlöper.
Pressmeddelanden har skickats ut till utvalda mediekanaler för att
sprida informationen om Regnbågshyllan.
Personalen på Stadsbiblioteket ser Regnbågshyllan som en öppning
till det bibliotek de vill ha nu och i framtiden och som är till för alla.
VILL DU VETA MER?
Kontakta Helén Esberg, tel. 0911-69 68 04

Bild Helen Markström

Regnbågshyllan har beviljats medel från Piteå kommuns verksamhetsutvecklingspott och den invigdes i november 2017, samtidigt
som Piteå Älv Pride inleddes. Innehåll och placering av hyllan har
skett i samarbete med RFSL Piteå älvdal.

Föreningspatrullen
Föreningspatrullen startade som ett komplement till
de befintliga dagliga verksamheterna som finns i Piteå
kommuns regi då det fanns ett behov av andra typer av
platser och arbetsuppgifter än de som fanns tillgängliga.
Föreningspatrullen drivs som ett projekt med medel från Arvsfonden
över tre år med start 2018. Projektets syfte är att skapa en ny
modell för daglig verksamhet med meningsfulla sysselsättningar
för deltagarna. Efter projektets slut är förhoppningen att den nya
modellen kommer att införas i ordinarie verksamhet.
Alla deltagare i Föreningspatrullen får individuellt anpassade arbetsuppgifter med tillgång till en handledare. Ett mål i projektet är att
10 % av deltagarna ska gå från beslut om daglig sysselsättning till
att utföra jobb på den öppna arbetsmarknaden.Ytterligare ett mål
är att jobba med former för socialisering. Projektet prioriterar ett
holistiskt tänk kring deltagarna vilket bland annat har resulterat i en
studiecirkel kring kost och hälsa.

Föreningspatrullen ämnar skapa nytta för marginaliserade grupper
som annars kan ha svårt att få sina röster hörda och ha meningsfulla
sysselsättningar. Projektet har blivit uppmärksammat på konferenser
runt om i landet, vilket bäddar för en spridning och erfarenhetsutbyten med andra kommuner som upplever liknande situationer.
VILL DU VETA MER?
Vill du veta mer? Kontakta Claes-Jörgen Pohl, tel. 070-629 20 79

Bild Ann-Sofie Boman

Föreningspatrullens uppbyggnad, med samarbete mellan civilsamhälle, föreningsliv och kommun, är ovanlig, vilket är ett av skälen till
att projektet blev beviljat medel från Arvsfonden och betraktas
som en social innovation.

Funkissparken
Parkavdelningen tillsammans med Naturvårdsgruppen
ville ge fler möjligheten att uppleva en sparktur på isbanan
som finns upplogad vintertid vid Norrstrand. Resultatet
blev två specialbyggda sparkar som är utrustade med
stabilare sits, reglerbart fotstöd och armstöd för de som
är i behov av en mer anpassad spark.
Idén kläcktes efter att personal vid en daglig verksamhet kontaktade
Kultur, park och fritid för att uppmärksamma behovet av anpassade
fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Förutom
två specialbyggda sparkar finns 50 stycken vanliga sparkar till utlåning
för den som önskar. En förhoppning är att fler ska kunna och vilja
vistas utomhus i det härliga vädret vi ofta har på vårvintern.

VILL DU VETA MER?
Kontakta Terese Edmark, tel. 0911-69 68 26

Bild Ulrika Bohman

Att tillgängliggöra fritidsaktiviteter för fler målgrupper är någonting
som Kultur, park och fritid jobbar aktivt för, och de handikappanpassade sparkarna är ett led i ett sådant arbete.

Lärande rekrytering
Piteå kommun har ett stort kompetensförsörjningsbehov
samtidigt som många utrikesfödda står utanför arbetsmarknaden. Många gånger anges språket vara en avgörande faktor
för brist på arbetsplatsintegrering. Målet i projektet Lärande
rekrytering är att kommunen ska bli bättre på att introducera
och integrera utrikesfödda på kommunens arbetsplatser.
Lärande rekrytering initierades april 2017 och löper till slutet av
2019. Projektet drivs av Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Fastighets- och serviceförvaltningen, Socialförvaltningen
och Arbetsförmedlingen. Projektet fokuserar på att utveckla och
använda en språkstödsmetodik med vars hjälp arbetsplatsen
tillsammans med deltagaren och särskilt utsedda handledare
gemensamt arbetar med arbetsplatsrelaterad språkträning. Tonvikt
läggs vid att det inte bara handlar om att den utrikesfödda ska vara
den som anpassar sig, utan det är arbetsplatsen tillsammans med
den utrikesfödda som arbetar med språkstödsmetodiken.
På arbetsplatsen utses en handledare som ska fungera som ett
stöd för deltagaren och de erbjuds en särskild handledarutbildning
som ska stötta dem i deras uppdrag. Många av handledarna upplever att det extra uppdraget ger mervärde i det dagliga arbetet.
Hittills har ungefär 40 utrikesfödda personer deltagit i projektet
varav 88 % av de som fullföljt sin praktiktid har gått vidare till arbete
eller studier. I utvärderingar från deltagarna framgår det att majoriteten är nöjda med sitt deltagande i projektet. De upplever att de har
blivit avsevärt bättre på svenska under sin praktiktid, fått ökat självförtroende efter att de börjat våga kommunicera på ett språk som
inte är deras modersmål och även skapat eller utökat sitt nätverk.
Arbetet med språkstödsmetodiken visar att deltagaren känner sig
sedd vilket ger bättre förutsättningar att trivas med Piteå kommun
som arbetsgivare.
VILL DU VETA MER?
Kontakta Emma Lundbäck Wredenberg, tel. 0911-69 70 50
eller Ylva Lindström, tel. 0911-69 67 77

Akutbox
Med utgångspunkt i städenhetens arbete med gott värdskap
och god service till sina kunder har Akutboxen arbetats fram.
Att sanera kroppsvätskor är inte något som ingår i städpersonalens ordinarie arbetsuppgifter, men då olyckan är framme har
städpersonalen kunnat tillgängliggöra utrustning som den pedagogiska personalen kan använda sig av. Akutboxen är utrustad med
absorberingsmedel, engångshandskar och munskydd, papper, plastpåsar, yt- och handsprit, sop samt instruktioner om hur materialet
ska användas och i vilken ordning. Boxen innehåller allting som
behövs för att ”nollställa” olyckan och därmed minska smittorisken
vid exempelvis vinterkräksjukan.
Akutboxen framtogs av städpersonalen på Christinaskolan men
har sedan spridit sig till fler skolor och förskolor som en service
till den pedagogiska personalen. Akutboxen har förutsättningar att
innebära en kostnadsbesparing genom att begränsa och eliminera
smitta som annars kan spridas till elever och personal som vistas i
lokalerna. Boxen innebär även en ökad trygghet för den pedagogiska personalen som har lättillgänglig utrustning tillsammans med
rutiner för tillvägagångsätt om olyckan skulle vara framme.
Städenheten ser en spridningsmöjlighet för Akutboxen i andra
verksamheter som exempelvis äldreboenden, dagverksamheter,
gruppboenden och receptioner där många människor vistas samtidigt. Akutboxen tydliggör att städpersonalen levererar service även
om de inte alltid finns på plats i lokalerna.
VILL DU VETA MER?
Kontakta Margareta Lundgren, tel. 0911-69 61 53

Samverkan kring neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Irma Eriksson och Rut Göransson, vårdlärare på Strömbackaskolan, såg behovet av att stärka elevernas kompetens
kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket blev
utgångspunkten i ett projekt som kallas ”Samverkansform
kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”.
Projektet har finansierats av Piteå kommuns verksamhetsutvecklingspott och innebär att eleverna ska få aktuell information och
utökad kompetens inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket väntas ge eleverna stor nytta i deras framtida
arbete inom vård och omsorg. Genom att arbeta med inlärning
på olika sätt, som exempelvis föreläsningar, studiebesök, filmer och
bokcaféer, får eleverna chans att fördjupa sina kunskaper inom
området på ett konkret och tydligt sätt. Noggrann planering och
strukturering tillsammans med skolarbete som sker i nära samarbete mellan olika verksamheter, personal, beslutsfattare, enskilda
individer med funktionsnedsättningar inom området samt närstående skapar viktiga dialoger mellan eleverna och de olika parterna.
Irma Eriksson och Rut Göransson undervisar i olika vårdkurser, men
projektet möjliggör samverkan över kursgränserna och rent schematekniskt har de lagt lektionerna parallellt med varandra vilket innebär
att klasserna har delats i hälften för att underlätta för eleverna att våga
ställa frågor och kunna diskutera relevanta frågeställningar. Eleverna
har uttryckt att de uppskattar samverkansformen mellan kurserna
som även ger lärarna möjlighet att nyttja befintlig lektionstid mer
effektivt. Förhoppningen är att projektet i slutändan kommer leda till
en mer kompetent vårdpersonal som har goda kunskaper i bemötande och omhändertagande av personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar på ett empatiskt,
lyhört och respektfullt sätt.
VILL DU VETA MER?
Kontakta Irma Eriksson, tel. 0911-69 68 92
eller Rut Göransson, tel. 0911-69 63 39
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Kontaktuppgifter
Johan Hörnemalm
Processledare för innovation och
verksamhetsutveckling

johan.hornemalm@pitea.se
0911-69 70 28
Julia Zeidlitz
Projektmedarbetare

julia.zeidlitz@pitea.se
070-273 49 44
pitea.se/innovation

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

