
SMART KOMMUN I NACKA: 

ÖPPEN OCH ENKEL 



Omvärldstryck

• Minst 20 000 nya 
bostäder, 15 000 nya 
arbetsplatser skapas

• Äldre och lever längre

• Nya Nackabor

• Nya krav



Uppdraget

”Smart-arbetet ska vara en pådrivande kraft i att 

öka fokus på medborgarnas behov, förbättra 

samspelet i organisationen, ta bort byråkratiska 

hinder, utveckla arbetssätt och kommunicera så att 

allt som görs sker utifrån invånarnas perspektiv. Att 

använda digitaliseringens möjligheter är en 

förutsättning för att lyckas.”



Vad menar vi med en smart: 

ÖPPEN OCH ENKEL KOMMUN?

• Tar utgångspunkt hos de vi finns till för 

och deras behov – medborgarnas fokus

• Skapar förutsättningar för de vi finns till för 

att göra det de kan själva – á la IKEA

• Gör det lätt att vara medborgare, medarbetare 

och förtroendevald 

• Levererar snabbt och i rätt tid

• Använder IT som möjliggörare i utvecklingen
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SMART-Piloter hösten 2015



Miljöenheten

• Strandskydd

• Serveringstillstånd

Försörjningsstöd /EB

• Kundresa

• Handhavande  av försörjningsstöd

VA-gruppen/GIS

Attefallshus

Vad spolas ner

Avfallsgruppen/GIS

•Bättre sortering:
•Vi vill veta vad våra kunder vill!
•Informationsinsatser och infrastruktur



Strandskydd (miljö)

Nr Förbättring Insats 
(Skala 1-10)

Effekt
(Skala 1-10)

1 Mer korrekt information i GIS-arrendekartor

2 Förtydliga kontaktvägarna med mark

3 E-tjänst i Ecos eller Automaten

4 IT-tjänst för att skapa tomt- och situationskartor

5 Guide-hjälp till medborgaren

6 Omtag på informationswebb sidor

7 Logga inringda frågor från medborgaren. Skriv info på webben, sprid info till KC



Avfall
Nr Förbättring Insats 

(Skala 1-10)
Effekt
(Skala 1-10)

1 SMS-tjänst för slam och matavfall, sopbils strul, 

2 Matavfall e-tjänster

3 Lättare att hitta blanketter

4 Göra flyttanmälan via e-tjänst

5 Informatörer måste vara med i utvecklingsprojekt

6 Roligare info på t.ex. sopbilarna

7 Belöning för bra medborgarinsatser

8 Mer återkoppling till medborgarna

9 Hantering av medborgare som inte ”sköter sig”

10 Budskap: Alla har eget ansvar, vi ska inte curla

11 Hur nås inte digitala medborgare? Olika budskap i olika kanaler

12 Förändringar gör ont. Förändringsledning…

13 Påverkbara avgifter – en ”optimera mina kostnader”-tjänst.

14 Reklam för fiffiga tjänster

15 Högre kvalitet hos externa leverantörer



Insikter efter VA-workshop

• Blev en aha-upplevelse att höra hur många samtal om vår verksamhet 
som KC hanterar dagligen. 

• Våra processer tar väldigt lång tid ser vi nu.

• Det är en bred verksamhet, svårt att få alla att gå åt samma håll.

• Insikt om vikten av tydligare kravställan/uppföljning på konsulter i vår 
process.

• Mycket handlar om webbinfo, borde kunna vara lätt att fixa till.

• Vi är en kugge i ett större maskineri, viktigt med samspelet trots olika 
intressen/agendor.

• Viktigt att jobba tillsammans för det jag gör fel får någon annan städa 
upp. 

• Det finns fler steg i det man gör än man tror när man börjar bena upp 
det, har mer kundkontakt än vad jag först tänkte. 

• Det kan kännas svårt att effektivisera men inte omöjligt när man 
börjar bena upp det.











KundKärnverksamhet

Kundgränssnitt
Kundinsikter

Förändringsbehov

Fokus för SMART



Vanliga styrningsmekanismer

Kommunledning

Verksamhetsledning

Kärnverksamhet

Strategisk styrning

Operativt utförande

Stödprocesser

Taktisk ledning

Kommunikation Kontaktcenter IT-avd Förändringsledning Projektledning
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Styrning av SMART

Styrgrupp

Kärnverksamhet

Strategisk styrning

Operativt utförande

Stödprocesser

Taktisk ledning

Kommunikation Kontaktcenter Digitalisering Förändringsledning Projektledning
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Äntligen!
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Verksamhetsledning

SMART



Förändringsbehov i stödprocesser

Stöd

Stöd

Stöd

KundgränssnittGränssnitt

Drivkraft/krav

• Förvaltning

• Finansiering

• Projektledning

• Interna resurser

• Externa resurser

• Kompetensväxling

• Förändringsledning



Fallgropar Kommunchefen säger till IT-chefen:
-”Ditt mål för nästa år är att leverera 

40st e-tjänster.”

Inte bra styrning! Men hur bemöter man det?

• Varför? Varför? Varför? Varför? Varför?

• Vem ska äga och vidareutveckla resultatet?

• Vem tar kostanden – utveckling och förvaltning?

• Vad vill målgruppen?

• Nytta för vem?



Framgångsfaktorer

• Vänd på angreppssättet

• Lyssna med kunden (medborgaren)

• Genomför förbättringsarbete i kärnprocesserna

– Nyttja digitaliseringens möjligheter

• Ge stöd till förbättringsarbetet

• Krav från kärnprocesserna utvecklar 

stödprocesserna



Spaning - Historia

Teknik

• IT (digitalisering) dyrt

Organisation

• Utvecklingen leddes av stora kommuner

Drivkraft

• Samhällsutvecklingen började ställa krav på effektivisering och 
service

• IT-chefen ledde/styrde utvecklingen

Påverkan

• Kärnverksamheterna ”anpassade sig”

Lärdom

• Digitalisering ÄR verksamhetsutveckling och det är svårt i stora 
organisationer



En klassisk bild!



Spaning - Nuläge

Teknik

• Billigare tekniska alternativ

Organisation

• Mellanstora kommuner driver utvecklingen

Drivkraft

• Samhällets krav på effektivisering ökar 

• IT och verksamheterna börjar samarbeta

Påverkan

• Ganska låg effekt – ”Det kommer ju mer pengar nästa år!”

Lärdom

• Det duger inte med bara teknikutveckling men vi saknar 
(bitvis) förmåga till förändring av arbetssätt



Spaning - Nuläge

Teknik

• Billigare och fler alternativ

Organisation

• De minsta kommunerna kommer leda utvecklingen

Drivkraft

• Samhällets krav ger inga alternativ – ruinens brant

Påverkan

• Enklare förändringsledning – liten organisation

• Nya leverantörer med nya typer av tjänster



Tack!

Kenneth Zetterberg
Mail: kenneth.zetterberg@adaptit.se

Twitter: @KennethZetterbe

Annika Londono
Mail: annika.londono@nacka.se


