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Innovation är förmågan att se 

förändring som en möjlighet – 

inte ett hot. 

 Woody Allen 
 



Inledning 

 

Skaraborgs kommuner har genom projektet Skaraborgs 

Innovationssluss en vilja och ett driv att tillvarata medarbetarnas 

idéer och innovationer för att skapa nya och förbättrade lösningar 

för att möta våra medborgares behov, såväl idag som i framtiden. 

Tillsammans har vi möjlighet att rusta oss inför rådande 

samhällsutmaningar och skapa hållbara lösningar som framtida 

generationer kan dra nytta av. 

För att engagera och synliggöra det utvecklings- och 

innovationsarbete som pågår i kommunerna och verksamheterna 

har detta häfte tagits fram.  

Här listas ett urval av exempel på utmaningar som det arbetats 

med inom innovationsledarskapsutbildning, vardagsförbättringar 

samt kommunövergripande arbeten. Några idéer är fortfarande på 

idéstadiet medan andra redan är implementerade. 

Att samla in exempel till häftet har pågått under vårt arbete sedan 

öppnandet av slussen och inom våra utbildningar. I den här 

utgåvan har Skaraborgs Innovationssluss endast tagit med 

exempel av de uppslag som vi kommit i kontakt med vad gäller 

uppfinningsrikedom, kreativitet, expertis och mod. Slussen tror på 

att kontinuerligt visa goda exempel på innovationer i offentlig 

sektor för att minska barriären 

kring begreppet.  

Med detta sagt hoppas vi du 

känner dig peppad och inspirerad 

till att fortsätta jobba innovativt 

efter du läst denna folder! 

 

Gustaf Lexell & Lena Ask 

Innovationscoacher, Skaraborgs Innovationssluss  

Tipsa oss gärna om 

utvecklings- och 

innovationsarbetet som 

sker på din arbetsplats! 



Inlämnade idéer 2018 

 

36 idéer fördelat på 13 organisationer 

Skaraborgs Innovationssluss är ett treårigt Vinnovaprojekt med 

syfte att arbeta med innovation i Skaraborgs kommuner. Genom 

att förändra och utveckla verksamheterna, processer, tjänster och 

samverkan mellan kommunerna är målet att Skaraborgs 

kommuner ska stå väl rustade inför framtidens utmaningar.  

Innovationsslussen kommer också arbeta med att identifiera 

innovationssystemet i Sverige för att kunna bistå kommunerna 

med att navigera specifika idéer till den mest lämpade 

innovationsmiljön.  

I innovationsslussen uppdrag ingår även att sprida innovationerna 

till Skaraborgs kommuner. För att åstadkomma detta kommer 

slussen arbeta med kommunernas innovationskultur och skapa en 

struktur för att fånga idéer hos medarbetarna där dessa även kan 

testas och utvecklas. 
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1. Vårdfys 

 
Vårdfys – Minska risken för skador och 

sjukdomar 

Inom vård- och omsorg finns ett stort behov 

för just fysträning eftersom arbetet är 

tungt, vilket gör att det sliter, både 

fysiskt och psykiskt, på personalen. 

Med utgångspunkt på personalens 

välbefinnande och använda sig av befintlig 

personals kunskaper, utöver det de gör i sitt 

ordinarie arbete, för att kunna erbjuda 

träningspass till sina kollegor. 

Vårdfys handlar om att använda sig av vårdpersonal som har 

erfarenhet av att hålla i träningspass och som själva är aktiva, för 

att leda kondition/styrkepass två dagar i veckan (en kväll och en 

dag) i kommunens rehab-lokal. 

Styrkepassen kommer utgå från kroppsövningar utan extra vikter 

för att stärka upp de utsatta områdena runt bål/rygg och 

knämuskler, vilka ofta tar skada från yrket. Konditionspassen är 

inbakade i styrkepassen genom olika låg/högintensiva övningar 

för att stärka upp immunförsvaret och öka påslaget av endorfiner 

som motverkar psykisk utmattning. 

 

Vill du veta mer?   

Idébärare:  

Dennis Fredriksson, dennis.fredriksson@toreboda.se 

Idéinspiratör:  

Helena Martinez, helena.martinez@toreboda.se  

Töreboda 

mailto:dennis.fredriksson@toreboda.se
mailto:helena.martinez@toreboda.se
mailto:helena.martinez@toreboda.se
mailto:helena.martinez@toreboda.se


 

2 | Skaraborgs Innovationssluss | Idéer och innovationer från Skaraborg 

 

2. Platsbank LSS 
 

Gemensam platsbank LSS Skaraborg 

En gemensam platsbank för att redovisa lediga 

platser på gruppbostäder LSS för de olika 

kommunerna i Skaraborg där dessa 

kommuner kan hyra in sig på för kortare 

eller längre perioder.  

 

Kommunerna kommer i och med 

samverkan stå med färre ”tomplatser” 

och den enskilde och dess anhöriga får ett 

mindre avstånd till varandra, vilket oftast 

är fallet utifrån det begränsade privata 

utbudet i Skaraborg.   

 

Vissa kommuner saknar helt vissa boendelösningar och köper då 

sporadiskt plats i grannkommuner eller privata alternativ, men 

genom en platsbank kan det planeras mer effektivt, lokalt och 

långsiktigt med olika alternativ. Det leder också till höjd 

kompetensutveckling och kunskapsutbyte mellan berörda 

kommuners arbetsgrupper och reducerar risken för övertalig 

personal.  

 

Idén ger nytta till flera intressentgrupper, den enskilde sökande 

som söker boende på gruppbostad, kommuner hittar lokalare 

alternativ till boende utanför hemkommunen, arbetsgrupper 

utvecklas i sitt arbete och behöver inte omplaceras vid längre 

övertalighet till följd av uteblivna placeringar, eller inom 

kommunen som en onödig utgift vid låg beläggning på det egna 

gruppboendet.  

 

Vill du veta mer?   

Idébärare: Herman Johansson, herman.johansson@karlsborg.se 

Idéinspiratör: Peter Kjellgren, peter.kjellgren@karlsborg.se 

Karlsborg 

mailto:herman.johansson@karlsborg.se
mailto:peter.kjellgren@karlsborg.se
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3. Föräldraresan 
 

Föräldraresan – Ett 

evidensbaserat tillgängligt stöd 

Den psykiska ohälsan ökar för barn och 

unga och många insatser sätts in på flera 

olika nivåer och inom olika kunskaper. En av de allra viktigaste 

insatserna är att ge föräldrastöd. Föräldrar önskar i stor 

utsträckning tillgängligt föräldrastöd på webben det finns inte idag 

dvs ett samlat evidensbaserat stöd. 

Idén bygger på en webbaserad föräldrautbildning Föräldraresan. 

Tilltänkt process är en resa indelad olika steg;  

Inför föräldraresan, ny på föräldraresan, 0–1 år, 1–6 år, 7–12 år, 

13–16 år, 17–23 år etc.  

 

Föräldraresan startar likt ett spel och nya vägar öppnas utifrån 

vad man tidigare lärt sig. Resan kopplar även ihop med det 

lokala/delregionala föräldrastöd som erbjuds fysiskt. Resan 

skapas i samarbete med skola förskola BVC m.fl.  

 

Idén svarar upp mot behovet som föräldrar efterfrågar vilket ger 

Tryggare föräldrar tryggare barn!)  
 

 

Vill du veta mer?   

Idébärare:  Jessica Ek, jessica.ek@skaraborg.se 

Idécoach:  Gustaf Lexell, gustaf.lexell@skaraborg.se 

 Lena Ask, lena.ask@skaraborg.se 

   

mailto:jessica.ek@skaraborg.se
mailto:gustaf.lexell@skaraborg.se
mailto:lena.ask@skaraborg.se
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4. Praktiksamordning 
 

Praktiksamordning inom 

Skaraborgs kommuner 

Ett behov har inkommit från företagen om 

att skapa en bättre samordning av praktik 

inom kommunerna. Företagen i Skaraborg önskar få en väg in i 

kommunen oavsett praktikform (grundskolepraktik, 

gymnasiepraktik, yrkeshögskolepraktik, feriejobb, nyanlända som 

behöver praktik mm).  

 

I nuläget finns det ingen organisation för samordning av praktik 

inom merparten av kommunerna. Många olika befattningar är 

inblandade i praktikfrågor ovetande om varandra. Både företag 

och de kommunala verksamheterna får förfrågningar från olika 

håll och har då svårt att samordna praktiken på grund av det.  

 

Genom samordning och tydligare organisationsstruktur ses nytta i 

ett mer tidseffektivt och långsiktigt arbete samt stärkta relationer 

gentemot Skaraborgs arbetsmarknad.  

 

 

 

 

Vill du veta mer?   

Idébärare:  Eva Axelsson, eva.axelsson@skaraborg.se 

Idécoach:  Gustaf Lexell, gustaf.lexell@skaraborg.se 

  

  

mailto:eva.axelsson@skaraborg.se
mailto:gustaf.lexell@skaraborg.se
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5. Chefs- och medarbetarakademier 
 

Samverkan för att bli attraktiva 

arbetsgivare – Chefs- och 

medarbetarakademier 

Som ett led i att vara en attraktiv 

arbetsgivare satsar många kommuner på 

kompetenshöjande insatser och vänder 

sig till medarbetare som är motiverade 

till att ta ett större ansvar för sin egen, 

arbetsplatsens och organisationens 

utveckling.  

 

Då det redan finns ett väl fungerande 

samarbete mellan kommunerna i regionen känns det naturligt att 

även kunna starta upp en gemensam satsning på och för 

medarbetarna. Att ge medarbetarna kunskap om och metoder för 

bra utvecklings- och förändringsarbete samt värdefulla nätverk.   

 

Deltagarna i Medarbetar- och chefsakademier och utbildningen, 

deras gemensamma arbete ger personalchefer/personalstrateger 

en bild över hur det ser ut på olika arbetsplatser. Lyfta personalen 

och skapa övergripande plan gällande kompetensutveckling och 

utbildningsstrategi för att bibehålla kompetens och personal. 

Deltagarna i sin tur sprider ett intresse på sina arbetsplatser av 

vikten att vara aktiva och engagerade medarbetare.  

 

Vill du veta mer?   

Idébärare:  

Brita Augustinson Liljeros, brita.augustinson-liljeros@gullspång.se 

Idéinspiratör:  

Nillan Kardeus Ramberg, nillan.kardeus-ramberg@gullspång.se 

  

Gullspång 

mailto:brita.augustinson-liljeros@gullspång.se
mailto:nillan.kardeus-ramberg@gullspång.se
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6. Dataspelsklubben 
 

Skapa trygga mötesplatser genom 

dataspelsklubben 

Erbjuda en trygg mötesplats för barn och unga 

inom autismspektrum och som är 

intresserade av datorspel och gameing. 

Dataspelsklubben syftar till att vara en 

verksamhet för barn och unga med 

diagnos inom autismspektrum och som 

har hemmasittandeproblematik.   

 

Då personalen har stor kunskap om 

datorspel och funktionsvariationer sågs möjligheter med 

Dataspelsklubben där barn och unga möts kring ett gemensamt 

intresse i en trygg miljö. På så vis bryts deras isolering, stärker 

deras självkänsla och breddar deras nätverk. Som en bieffekt 

avlastar vi vårdnadshavarna på ett nytänkande sätt. 

Dataspelsklubben arbetar med små grupper där de unga umgås 

utifrån sina egna villkor. Tanken är att anpassa 

sammansättningen av grupper efter deras behov i den mån det 

går.   

  

Vill du veta mer?   

Idébärare:  

Andreas Lindblad, andreas.lindblad@mariestad.se 

Ola Johansson, ola.johansson@mariestad.se 

Idéinspiratör:  

Elizabeth Lindholm Hahne, elizabeth.lindholm-

hahne@mariestad.se 

 

Mariestad 

mailto:andreas.lindblad@mariestad.se
mailto:ola.johansson@mariestad.se
mailto:elizabeth.lindholm-hahne@mariestad.se
mailto:elizabeth.lindholm-hahne@mariestad.se
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7. Medborgardialog 
 

Bredare medborgardialog med hjälp av teknik 

Kommunens utveckling av tjänster och service blir 

mer inkluderande om fler medborgare får tycka 

till. Ett sätt är då att använda sig av 

medborgardialog.  

För att erbjuda olika möjligheter och nå 

flera medborgare har idén inkommit för 

att använda sig av teknik på nya sätt. 

Med hjälp av tjänstedesign skall kommunen 

hitta lösningar för att bredda dialogerna på 

olika sätt. 

Personal som sedan ska anordna medborgardialoger har också 

nytta av idén då det finns förslag på olika kanaler för att 

genomföra detta.  

 

Vill du veta mer?   

Idébärare:  

Malin Gustafsson, malin.gustafsson@tidaholm.se 

Idéinspiratör:  

Johanna Ljungqvist, johanna.ljungqvist@tidaholm.se 

 

 

 

 

 

Tidaholm 

mailto:malin.gustafsson@tidaholm.se
mailto:johanna.ljungqvist@tidaholm.se
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8. Integrerad försäljningslösning 
 

Integrerad online och fysisk försäljning 

 

Inom kommuner genomförs en stor mängd av 

olika försäljningar, t.ex. tomtköavgifter, olika 

tillstånd, elev som tappat busskort, biljetter, 

egen avgift skolresa.  

 

Dessutom har kommuner ofta 

outsourcat onlineförsäljning som kostar 

mycket pengar per transaktion.  

 

Förslaget är ett integrerat system där 

kunden väljer artikel de ska köpa/betala i 

relevant kanal (hemsida, e-tjänst, kundcenter mm) för att 

förenkla för medborgaren men även effektivisera hanteringen 

internt inom kommunen.  

 

 

 

 

Vill du veta mer?   

Idébärare: Bas Thijssen, bas.thijssen@skovde.se 

Idéinspiratör: Charlotte Anemo, Charlotte.anemo@skovde.se 

 

 

 

 

 

Skövde 

mailto:Charlotte.anemo@skovde.se
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9. Gemensam ansökningsresurs 
 

Utökad finansieringsmöjlighet för utveckling 

 

Behov finns att utöka och ta till sig, bevaka och 

genomföra ansökningar inom olika områden 

inom kommuner. Kommunerna skulle därför 

få utbyte av att dela på en eller flera 

resurser för att få hjälp med ansökning 

av medel från olika utlysningar. 

 

Ser att flera kommuner skulle vara 

behjälpta av att dela på resurs för att söka 

medel från olika instanser. I nuläget går 

flera kommuner miste om medel på grund 

av kompetens- och tidsbrist. Skaraborg är 

dessutom ett prioriterat stödområde från flera finansiärers sida. 

 

Med en gemensam ansökningsresurs skulle fler kommuner få in 

medel för utveckling av verksamheter, utvecklad service till 

medborgarna och företagen. För medarbetarna del gör det att de 

kan delta i projekt som ger kund och medborgarnytta samt ger 

stimulans/motivation. 
 

Vill du veta mer?   

Idébärare: Lena Ask, lena.ask@tidaholm.se  

Idéinspiratör: Johanna Ljungqvist, 

johanna.ljungqvist@tidaholm.se 

 

 

 

 

 

Tidaholm 

mailto:lena.ask@tidaholm.se
mailto:johanna.ljungqvist@tidaholm.se
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10. Utmaningar 
 

Projektarbeten inom 

innovationsledarskapsutbildningen 

Ett moment inom Skaraborgs Innovationssluss är vår utbildning i 

innovationsledarskap. Syftet med utbildningen är att öka 

kommunala chefers förmåga att skapa förutsättningar för 

innovationer, men också att stödja och uppmuntra medarbetarnas 

innovativitet.  

Deltagarna består av enhetschefer från Skaraborgs kommuner 

och utbildningen genomförs av Linköpings Universitet, på uppdrag 

av Skaraborgs Innovationssluss. Utbildningstillfällena är fördelade 

på 10 dagar, och innehåller såväl gemensamma kursträffar som 

eget projektarbete i respektive kommun. 

Under projektperioden genomförs utbildningen vid två tillfällen; 

2017–2018 och 2018–2019.  

Varje enhetschef har under utbildningen fått arbeta med en 

utmaning kopplat till sin verksamhet. Utmaningar har sedan 

konkretiserats ned på projektaffischer och som redovisats vid 

kursavslutningarna. Dessa projekt presenterar vi kortfattat i detta 

kapitel.  

Vill man veta mer kring utmaningarna finns dessa 

presenterade i sin helhet på vår hemsida – 

www.skaraborgsinnovationssluss.se 
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SYFTE 

Kontakt enhetschefer: 

Lena Johansson, lena.c.johansson@tibro.se 

Rikard Strömqvist, rikard.stromqvist@tibro.se 

 

Webbaserad 

introduktion för 

nyanställda 

Tibro kommun 

SYFTE 

Alla nya medarbetare inom 

kommunen får en enhetlig och 

lättillgänglig introduktion. Kvalitén 

på introduktionen kan ökas genom 

att alla får en likartad bas. Den 

inledande introduktionen sker 

genom videoinspelningar som 

kompletteras med introduktion på 

respektive förvaltning. 

RESULTAT 

Vi har under utbildningen tagit fram 

ett fungerande koncept och som är 

efterfrågat och videokurser kommer 

erbjudas på verksamheterna. 

Ambitionen är att verksamheterna, 

på sikt, ska själva kunna spela in 

sina avsnitt/introduktioner. 

FORTSATT ARBETE 

Responsen har varit mycket positiv 

när vi varit ute och informerat 

kommunledning och medarbetare. 

Det finns ett intresse för 

fortsattarbete med 

introduktionskonceptet, men också 

att kunna ta hand om 

förbättringsförslag. 

Utbildningsomgång: 2017–2018 

Kontakt enhetschefer: 

Annelie Eriksson, annelie.eriksson@mariestad.se 

Agnieszka Gustafsson, agnieszka.gustafsson@mariestad.se 

 

Kontinuitet  

Samverkan 

Kunskap 

Mariestads kommun 

SYFTE 

Syftet med projektet är att utveckla 

kommunens organisering för att 

möta individens behov när hen 

”flyttar eller byter” insats.  

Vi vet att individer som befinner sig 

i våra verksamheter är känsliga för 

förändringar och tryggheten oftast 

finns hos välkänd personal. 

RESULTAT 

Vi har under utbildningen tagit fram 

ett fungerande koncept och som är 

efterfrågat och videokurser kommer 

erbjudas på verksamheterna. 

Ambitionen är att verksamheterna, 

på sikt, ska själva kunna spela in 

sina avsnitt/introduktioner. 

FORTSATT ARBETE 

Responsen har varit mycket positiv 

när vi varit ute och informerat 

kommunledning och medarbetare. 

Det finns ett intresse för 

fortsattarbete med 

introduktionskonceptet, men också 

att kunna ta hand om 

förbättringsförslag. 

Utbildningsomgång: 2017–2018 
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Välfärdsteknik på 

gruppbostaden 

Essunga kommun 

SYFTE 

Projektet bygger på debatten som 

förs kring att LSS-boenden inte är 

tillräckligt anpassade för de som ska 

bo där. Fokus handlar om hur vi kan 

nyttja välfärdsteknik i syfte att 

skapa ändamålsenliga LSS-

gruppboenden i Essunga kommun. 

RESULTAT 

Det vi uppnått hittills är att vi 

identifierat ett område, där gruppen 

tillsammans med andra aktörer är 

med och vi har tagit fram en plan hur 

vi ska arbeta vidare. Det som varit 

svårt är att allt tar längre tid än 

beräknat, men framgången till detta 

ligger i att vi verkligen satsar på 

området och låter det få ta tid. 

FORTSATT ARBETE 

Vi kommer fortsätta 

omvärldsbevaka och hämta 

inspiration från event och mässor. 

Genom idégenerering ska 

personalgruppen hitta vilken väg vi 

ska ta framåt och vilka idéer vi ska 

testa. Förhoppningsvis leder detta 

till att vi vår vårt mål. 

Utbildningsomgång: 2017–2018 

Kontakt enhetschef: 

Sofia Lindberg, sofia.lindberg@essunga.se 

Facklig ledighet som 

e-tjänst 

Mariestads kommun 

SYFTE 

Idag söker fackliga företrädare ledigt 

för exempelvis utbildningar eller 

konferenser genom pappers-

blankett. En process som är lång 

tidskrävande. Tanken är att skapa 

en e-tjänst för att få ner 

hanteringstiden till 1/3 av idag. 

Effektivisering mätt i pengar 

uppskattas till ca 100 tkr för MTG. 

RESULTAT 

Hittills har en grupp bestående av 

företrädare för HR-enheten samt 

lönekontoret tillsammans arbetat 

fram hur processen ska se ut; från 

ansökan till hantering i 

lönesystemet. I processen ska det 

finnas möjlighet för såväl den som 

sökt ledighet, som den chef som 

beslutar om densamma. 

FORTSATT ARBETE 

Processbilden och övriga uppgifter 

har lämnats till kommunens 

digitaliseringsansvarige som 

tillsammans med IT-enheten ska 

påbörja arbetet med att bygga en e-

tjänst i den plattform som 

kommunen använder. 

 

Utbildningsomgång: 2018–2019 

Kontakt enhetschef: 

Per Johansson, per.b.johansson@mariestad.se 
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En väg in – Svar direkt 

Tidaholms kommun 

SYFTE 

Skapa bättre förutsättningar för 

medarbetare och chefer att få stöd 

och support för att på så sätt 

underlätta och effektivisera det 

dagliga arbetet.  Bl.a. genom 

följande nyttor; En tydlig väg in, 

korrekt prioritering av ärenden, 

skapa arbetsro i förvaltningarna och 

minska stress m.m. 

RESULTAT 

En skalbar prototyp för gemensam 

support har tagits fram och 

presenterats för de verksamheter 

som är med i det första 

implementeringssteget. 

Ett gemensamt verktyg för 

ärendehantering är på plats och där 

en användarutbildning planeras. 

FORTSATT ARBETE 

”Go live” för gemensam support ”En 

väg in”. 

Vi ska även arbeta vidare med en 

kvalitetssäkrad process för 

supporten samt lösa en större andel 

supportärenden i första steget 

genom tydliga och bra instruktioner. 

 

Utbildningsomgång: 2018–2019 

Kontakt enhetschef: 

David Ohlsson, david.ohlsson@tidaholm.se 

Skolstartstjänst – från 

analogt till digitalt 

Skövde kommun 

SYFTE 

Förenkla hanteringen av inhämtande 

av elevuppgifter och samtycken för 

vårdnadshavare, administratörer 

och pedagoger. 

Öka kvalitén och likvärdigheten 

genom att effektivisera hanteringen 

av elevuppgifter och samtycken 

RESULTAT 

Processkartläggning är genomförd. 

Nu pågår produktion av tjänsten 

utifrån den kravspecifikation vi 

arbetat fram. Parallellt ser vi över 

möjliga lösningar för integrations- 

och/eller automatiseringslösningar. 

Vi bygger nya anpassade rutiner för 

att hantera de undantag vi alltid 

kommer att behöva hantera. 

FORTSATT ARBETE 

Projektgruppen arbetar intensivt i 

nära samarbete med leverantören 

med målsättningen att till skolstart 

2019 förenkla för alla 

vårdnadshavare som har barn inom 

Skövde kommuns verksamheter och 

skapa en enklare hantering för våra 

medarbetare i verksamheterna.  

 

Utbildningsomgång: 2018–2019 

Kontakt enhetschef: 

Anna-Karin Gustavsson 

anna-karin.l.gustavsson@skovde.se 
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If you always do what you always 

did, you will always get what you 

always got. 

 A.Einstein 
 



 

 

 

Skaraborgs Kommunalförbund 

Box 54, 541 22 Skövde 

Besöksadress: Kaplansgatan 16A 

Telefon: 0500-49 72 00 

e-post: info@skaraborg.se 

 

Lämna din idé eller utmaning via formulär på: 

www.skaraborgsinnovationssluss.se 

Följ oss gärna på sociala medier: 
 

# skbinnovationssluss 

 


