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Vinnare Stora Inspirationspriset 
 
Nedan presenteras vinnarna med motiveringar för de fyra olika kategorierna i Stora 
Inspirationspriset 2013. 
 
Kategori Innovation 
• Mathias Andersson, Rekarnegymnasiet, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Mathias har visat på ett stort mått av nytänkande genom att filma ca 2 000 
lösningar med förklaringar på uppgifter tagna ur läroboken och göra dem 
tillgängliga för elever, föräldrar och lärare. Härigenom kan man möjliggöra 
och stärka ”mötet” och på ett nytt sätt stötta inlärningsprocessen för eleverna 
under dygnets alla timmar. Elever, föräldrar och lärare har möjlighet att lära 
samt gå tillbaka och repetera obegränsat antal gånger, vilket ger dem större 
möjligheter att fördjupa sina kunskaper och för elever att nå en högre grad av 
måluppfyllelse än med traditionella undervisningsmetoder. Genom att nyttja 
medier som är kända och väl använda av ungdomar, men inte traditionellt 
använda i undervisning har Mathias visat på stort mått av nytänkande som 
bidrar till effektivare arbetsmetoder. 

 
Kategori Kvalitet 
• Eskilstuna Stadsbibliotek, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Med samverkan som långsiktig strategi har stadsbiblioteket lyckats vända ett 
besparingsbeting till en positiv utveckling som avspeglar sig i både besöks- och 
utlåningsstatistik. Eskilskällan, barn-och deckarbiblioteket är några av flera 
framgångsrika satsningar. Man anpassar sig till nya trender och byter fysiska 
utlåningsobjekt till möjlighet att låna elektroniskt till exempel genom 
Musikwebben. Stadsbiblioteket visar också upp ett systematiskt sätt att 
kommunicera till medborgare och kunder genom web och facebook och 
kontinuerliga pressmeddelanden, vilka leder till att verksamheten syns och hörs 
i tv och radio. Senaste medborgarundersökningen genomförd av SCB befäster 
att medborgarnas nöjdhet förbättrats markant. 
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Kategori Samverkan 
• Ung entreprenör Torshälla 

Ung entreprenör är ett samverkansprojekt mellan Torshälla stads förvaltning, 
Gökstensskolan, Företagarna Eskilstuna Torshälla och näringslivsenheten I 
Eskilstuna kommun. En ny modell för praktisk arbetslivsorientering (PRAO), 
hämtad från Orsa kommun, har arbetats fram för att bli mer utvecklade för 
årskurs 9 elever. I ett nära samarbete med näringslivet, i ett givande och 
tagande, har eleverna utvecklat en förståelse för företagande. De har utvecklat 
en produkt/idé utifrån företagets behov som presenterats vid en mässa för att 
slutligen bedömas enligt betygskriterierna och utgör en del av slutbetyget. Idén 
eller produkten har även använts av företaget själv i olika sammanhang. 
Projektet har visat på flera mervärden där elever varit mer framgångsrika än 
de vanligtvis varit i klassrummet, säkrare gymnasieval och framförallt 
förbättrade skolresultat. 

 
Kategori Årets utmaning 
• Arkiv och museer, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Enheten för arkiv och museer är nybildad. Enheten har gjort en lokal 
verksamhetsplan som håller en god struktur med tydliga, uppföljningsbara 
lokala åtaganden och aktiviteter för vilka enheten har rådighet över. Dessa är 
kopplade till nämndens åtaganden alternativt processmål. Medarbetarnas 
delaktighet är en förutsättning för en levande lokal verksamhetsplan. Det 
framgår att alla tidigt varit med i framtagande av planen och att de har 
möjlighet att följa vad enheten vill åstadkomma blanda annat via 
uppföljningsverktyget Stratsys. Medarbetarna är delaktiga under året genom 
dialog på arbetsplatsträffar och det finns en tydlig koppling till vars och ens 
medarbetaröverenskommelse. Den ”röda tråden” från mål till utförande är 
synligt, och där ”mötet” mellan medarbetare och kund/brukare är avgörande. 
Enhetens lokala verksamhetsplan är förebildande för andra enheter i 
Eskilstuna kommun. 
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