Vänersborgs kommun
”Vi letade efter ett system som skulle hjälpa oss med att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Samtidigt som det skulle vara användarvänligt. – Att Infracontrol visade sig vara ett företag som
är lyhört och som ständigt arbetar för att förbättra och utveckla användarnas önskemål är
toppen!”

Ann-Helen och Gunnar, Gatuenheten i Vänersborg.

Agenda
När: Torsdag 11 februari
Plats: Gatuenheten i Vänersborg. Nygatan 76

09:00

Kaffe och nätverkande

09:15

Välkommen till Vänersborg
Andreas Knutsson, Gatuchef, hälsar alla välkomna och berättar om kommunen
och Gatuenhetens arbete.

09:45

Hur och till vad använder vi Infracontrol – Allt från appar till
trädstruktur
Gunnar Lundberg enhetschef för gatuunderhåll och Ann-Helen Brobeck
ekonomiassistent, berättar och visar hur Infracontrol är en hjälp i det dagliga
arbetet. Efter cirka 5 års användande av Infracontrol hittar vi nya
användningsområden.

11:30

Lunch och avslut
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Södertälje kommun
Södertälje kommun anslöt sig till Infracontrol Online i december 2010 och använde till att börja
med tjänsten för att ta emot och hantera felanmälningar från allmänheten. Snart därefter anslöt
man kommunens trafiksignaler för att förenkla och effektivisera hanteringen av tekniska driftfel.
Erfarenheterna såhär långt är mycket goda. Fel upptäcks och åtgärdas snabbt och man kan
frigöra resurser till annat.

Agenda
När: Tisdag 1 mars
Plats: Campusgatan 26, Södertälje

09:00

Kaffe och nätverkande

09:30

Info om Infracontrol
Jenny Gustavsson, Marknadschef på Infracontrol, berättar om hur drygt 100
kommuner på olika sätt har nytta av Infracontrol Online.

09:45

Välkommen till Södertälje kommun
Anders Eklind, utredningsingenjör hälsar välkommen och berättar bland annat
om hur Södertälje kommun driftövervakar trafiksignaler och trygghetsanalyserar
områden med information från Infracontrol Online.

10:15

10:15 Demonstration och frågestund
Anders tillsammans med representanter från Kontaktcenter och Loritha
Pettersson, felanmälningskoordinator och utvecklare, demonstrerar olika typer
av ärenden och svarar på frågor.

11:30

Lunch

Mora kommun
”Vi valde Infracontrol Online efter kontakt med kommuner som redan använde tjänsten och var
mycket nöjda. Största nyttan är att vi blir mer professionell som kommun, att vi får statistik över
våra ärenden och att vi kan erbjuda våra medborgare en modern lösning för att anmäla
synpunkter och fel”

Janko Koen, Gatuchef i Mora.

Agenda
När: Onsdag 2 mars
Plats: Fredsgatan 16, Mora

12:30

Kaffe och nätverkande

13:00

Välkommen
Janko Koen, gatuchef hälsar alla välkomna och berättar övergripande om
kommunens arbete. Han berättar om varför man valde ett verktyg som
Infracontrol Online.

13:20

Infracontrol
Jenny Gustavsson, Marknadschef på Infracontrol, berättar om hur drygt 100
kommuner på olika sätt får nytta av Infracontrol Online.

14:45

Sammanfattning
Janko pratar om vad som varit och är svårt/enkelt och vilka utmaningar och
planer som finns för framtiden.

15:00

Slut

Österåker kommun
”Infracontrol Online är en logisk och användarvänlig tjänst för vår verksamhet. Ärenden blir
lättare att följa, de finns samlade på ett ställe och kan snabbare komma fram till rätt
entreprenör för åtgärd. Vad gäller vår framtida användning av tjänsten kan vi förhoppningsvis
utvecklas med Infracontrol och slimma ärendehanteringen och även hitta nya
användningsområden”
Åse Lindblom, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåker.

Agenda
När: Tisdag 12 april
Plats: Hackstavägen 22, Åkersberga

13:00

Kaffe och nätverkande

13:30

Info om Infracontrol
Jenny Gustavsson, Marknadschef på Infracontrol, berättar om hur drygt 100
kommuner på olika sätt har nytta av Infracontrol Online.

13:45

Välkommen till Österåkers kommun
Anna Anderman, Chef för Väg- och trafikenheten hälsar välkommen och berättar
om Väg- och trafikenhetens arbete i Österåkers kommun.

14:00

Hur Österåkers kommun har nytta av Infracontrol Online
Åse Lindblom, Samordnare Väg- och trafikenheten, berättar om processen innan
man började arbeta med Infracontrol Online samt hur kommunen arbetar och
använder tjänsten idag.

14:30

Mingel och diskussion i stationer och fika
I stationer med fokus exempelvis på gata, park, belysning, bortforsling av fordon
får vi chansen att träffa entreprenörer och ansvariga och få en fördjupad insikt i
hur de arbetar.

15:30

Sammanfattning och avslut

