


Procentuell ökning av antalet invånare och de 
demografiska kraven (kommun + landsting)







Det finns stora möjligheter!









Vi är ju redan digitala!



Kommersiella sajter - Personifierade!

Offentliga sajter – Informativa på våra villkor



Det händer nu!



Vilken blir din nästa bil?

https://www.youtube.com/watch?v=2q00jIBhkq4
https://www.youtube.com/watch?v=2q00jIBhkq4


Dom har redan flyttat in hos oss…







RTS: Real-Time Solutions Syftet är att effektivisera 
administrativa arbetsuppgifter 
och på så sätt minska kostnader 
och öka standardisering och 
digitalisering inom 
Regionservice



Vad kan man applicera RTS på?

 Repetitiva, monotona arbetsuppgifter

 Väldefinierade, regelbaserade och logiska

 Väl strukturerad digital input 

 Processer där det är enkelt att separera moment som måste 
göras manuellt

 Ger ”bäst” utfall vid högre transaktionsvolym

 Fel som orsakas av felknappningar, stress etc elimineras



Nuläge

3 processer 

 Asylprocess

Dagskasseavstämning

 Påminnelser

 processer i pipeline

 Kundcenter- felanmälningar Fastighetsärenden 
dubbelregistrering

 Ekonomiservice Kristianstad- interkommunal 
ersättning

 Rekryteringsservice

 GSF HR- nystartsjobb

 Etc



Vi får Vinnare!







Flera vinnare!
Digital tjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) 
gör det möjligt för kommunen att via sitt 
verksamhetssystem elektroniskt få utlämnat 
information från:

• Arbetslöshetskassornas samorganisation

• Arbetsförmedlingen

• CSN

• Försäkringskassan

• Pensionsmyndigheten

• Skatteverket

I dag är det drygt 220 kommuner som 
använder tjänsten, och den är mycket 
uppskattad av handläggare.



Hinner vi med? – varför är inte vi först?

?



Vi har tillgång till utmärkt data



Tittar vi djupare får vi nya bilder
och vi kommer att ställa flera frågor

Kommun Högst Lägst Skillnad

Göteborg 92,6 37,4 55,2

Stockholm 94,8 40,7 54,1

Malmö 93,4 39,6 53,8

Botkyrka 90,9 42,3 48,9

Huddinge 91,9 46,1 45,8

Haninge 89,8 44,5 45,3

Södertälje 86,8 42,4 44,4



8 minuter

Ort B
Medellivslängd 85 år
90% röstar
Betyg VG
…

15 minuterOrt A
Medellivslängd 78 år
37% röstar
Betyg IG
…

Vad beror det på att…

Vi kan få hjälp att se nya samband och göra andra 
analyser genom att kombinera data/information från 

många aktörer



Vår tradition är att skapa, förvara och 
analysera data i slutna silos

Skola Social-
tjänst

Äldre-
omsorg Kultur

Ekonomi Personal

…

…



Skola

Äldre-
omsorg

Social-
tjänst

Kultur

Ekonomi

Personal

Vi behöver blanda, 
i alla fall lite



Vi gör likadant med resurserna

Skola Social-
tjänst

Äldre-
omsorg Kultur

Ekonomi Personal

…

…



Öppna data finns redan i vår vardag

http://www.hemnet.se/bostad/villa-7rum-bromma-alsten-stockholms-kommun-tjadervagen-37-10331137
http://www.hemnet.se/bostad/villa-7rum-bromma-alsten-stockholms-kommun-tjadervagen-37-10331137


US - Nytta för astmatiker

https://www.propellerhealth.com/
https://www.propellerhealth.com/


Källsortering - Sundsvall



Göteborg och Lidingö  - leverantörsreskontra



Nya rutiner i Örebro



Utveckla genom att involvera



1. Matbeställningsapp* 
Inkommit från Avd. 349a - Framtidens vårdavdelning, 

Östra sjukhuset

En möjlighet för patienten att få en visuell bild av den 
mat som erbjuds, för att kunna välja själv vilken mat 
som skall beställas för morgondagen. 
När patienten har ätit skall det även finnas möjlighet 
att registrera mängden mat, enkel registrering 
huruvida det var bra eller dålig mat, vilket ger direkt 
feedback till köket/personalen. 
Med detta kan då daglig kcal mängd lätt räknas ut, 
vilket kan vara väsentligt får vården av patienten eller 
nutritionsstatus.



DelaDigtalt.se





Se möjligheterna!


