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Du missade väl inte årets konferens?

Ellinor Andersson höll ihop konferensen

Tack till Superhjältarna – årets talare!

Per Andersson om nya funktioner

Johan Höglund på fisketur 2021

Vi bjöds på en resa tillbaka till 1893

I glada vänners lag på InfraCafé

Hjältemodig inspiration av Lisa Ekström

Ann-Helen Brobeck, Vänersborg

Parque das Nações, Lissabon

Se föredragen och läs sammanfattningen från workshopen på www.infracafe.com

Make Cities Talk 2016, årets konferens för alla medlemmar i Infracontrol Community samlade drygt 100
deltagare från ca 25 kommuner. 14 talare bjöd på inspirerande föredrag om utmaningar och möjligheter i
arbetet med att ständigt förenkla sitt arbete och förbättra servicen till invånarna. Dessutom genomfördes
en kreativ och givande workshop där deltagarna fick ta del av varandras erfarenheter och dela med sig av
sina goda idéer. Vi hittade Infracontrols VD på en fisketur 2021, som bland annat berättade att svenska
kommuner tack vare sitt engagemang och samarbete då är världsledande på att ge sina invånare service.
Ellinor Andersson, affärsutvecklare på Infracontrol, var den som höll ihop det hela och hon är mycket nöjd:
- Årets konferens var mycket intressant och innehållsrik, så jag är mer än nöjd. Men det viktiga är ju vad deltagarna
tyckte, och vi har fått mycket positiv respons, 96% av de som svarat på vår enkät tyckte att seminariet och talarna
var ”Bra” eller ”Jättebra”. En del tyckte att det var lite väl många talare, men vi ville låta så många användare som
möjligt få berätta om sina erfarenheter för att ge det som input till den efterkommande workshopen.
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Du missade väl inte årets konferens?

Välkommen på en resa till Framtiden!
Denna gång gick resan till 2021, där vi hittade Johan Höglund, VD för
Infracontrol, på en fisketur. Men genom en snabb förflyttning till
konferenssalen fick han möjlighet att berätta både om hur det gått för
Infracontrol och för medlemmarna i Infracontrol Community:
- Svenska kommuner har blivit världsledande inom detta område. Man
hörsammade redan 2015 FN:s hållbarhetsmål och såg till att omsätta
dom i praktiken. Vi har fått möjlighet att hjälpa till med en rad nya
funktioner i vår tjänst som t.ex. automatiska åtgärdsplaner,
trafikstyrning och prediktion av störningar.
Men det är inte bara svenska kommuner som ingår i Infracontrol
Community 2021. Här finns medlemmar från Grönland i norr till Angola
i söder, från USA väster till Finland i öster.
- Vi har drygt 600 medlemmar nu. Mycket handlar fortfarande om att
få in rapporter från invånare men framför allt har man tack vare
Internet of Things kunnat automatisera väldigt mycket. Kommuner
kan ägna mer energi åt att utveckla samarbetet med medborgarna
istället för att tvingas lägga en massa tid på onödiga problem.

Kreativ och givande workshop!
En av de mest uppskattade delarna av Make Cities Talk är möjligheten
att dela erfarenheter och diskutera möjligheter med andra användare
av Infracontrol Online. Denna gång fokuserade man på fyra ämnen:
Kommunikation inom ärenden, Driftövervakning och systemintegration,
Statistik och rapporter samt Utveckling av Infracontrol Online.
- Vi fick in många bra synpunkter och idéer som vi använder som
grund för den kommande utvecklingen, berättar Per Andersson som
är produktchef. Men det allra viktigaste är förstås att medlemmarna
kunde utbyta kunskap och lösningar med varandra.
Per var även en av talarna på konferensen och berättade då om
kommande funktioner i Infracontrol Online.
- De två stora nyheterna i vårens release är helt nya symboler för alla
typer av ärenden samt ett förbättrat stöd för tillståndshantering i
form av redigerbara pdf-filer samt att kunna markera ytor i kartan.

14 inspirerande talare!
•

Säffle/Åmål - Maria Olsen

•

Nyköping - Madelene Blomqvist Andersson

Säkrare service med smart samarbete!
Om två kommuner som samarbetar och samordnar
sin tekniska service.
Nya tider med nya ärenden!
Om resan från kravinsamling till införande av en ny
ärendehantering.

•

Bromölla - Anders Wanstadius

Låt driftentreprenörerna göra jobbet!
Om det täta samarbetet med driftentreprenören
PEAB.

•

Gotland: Marianne Norrby

Spännande ärenden bland rosor och ruiner!
Om ärendehantering i en turistkommun med nästan 1
miljon gästnätter.

•

Södertälje – Pia Wijk, Infracontrol

Upptäck felen innan de upptäcker dig!
Om driftövervakning och samarbetet med Håll
Sverige Rent.

•

Varberg - Peter Lundqvist

•

Österåker - Åse Lindblom

Surfa in i framtiden tillsammans!
Om möjligheterna att engagera invånarna genom att
”Prata om hamn och gata”.
Livet före och efter Infracontrol!
Om hur man skapat ordning och reda med en
effektivare ärendehantering.

•

Uppsala - Madeleine Wadstrand

Förenkla genom att förankra!
Om vikten av att förankra införandet av ett nytt
system med användarna.

•

Mora - Janko Koen

Så hanterar vi 60 000 skidåkare under en vecka!
Om en liten kommun med ett gigantiskt evenemang.
Och en annan livsviktig sak.

•

Gävle - Martina Hedström

Uppkoppling ger avkoppling!
Om mätvärdeinsamling och driftövervakning med
trafikmätstationer.

•

Vänersborg - Ann-Helen Brobeck

Som avslutning på första konferensdagen togs alla med på en resa
tillbaka i tiden, till exakt 100 år innan Infracontrol startades.

•

Helsingborg - Johan Hammar

- Här samlads goda vänner i vår tids sociala media och diskuterar om
framtiden. Det här är en tid när mobiltelefoner och Facebookvänner
är långt borta och man helt enkelt får prata med andra människor
för att dela och gilla saker, säger Ellinor Andersson.

•

Glädje på InfraCafé anno 1893!

Hon berättar att kvällen fylldes av musik och god mat och att den blev
härligt varm och glädjefylld. Några som bidrog till det var vinnaren i
vitstävlingen ”Årets Roligaste Göteborgare 1893”, Bo Löfgren, och det
glada gänget från Helsingborg som vann kvällens MusikQuiz!
Adress

2 000 dagar med Infracontrol!
Erfarenheter från en av de första kommuner som
införde Infracontrols ärendehantering.
En väg in – för dig som vill något!
Om erfarenheterna av att bygga upp ett
kontaktcenter.

Lissabon - Luis Lucas Lopes

Smart management and smart citizens - the key to
create smarter cities.
Om att förbättra servicen till invånarna.

•

Lisa Ekström – Så skapas framtidens hjältar!

Om du skapar hjältar på jobbet eller i världen blir du
hjälte själv!

Flöjelbergsgatan 1c, 431 35 Mölndal

Telefon

031 – 333 27 00

www.infracontrol.com

