
Komins vision

5

ETT INTRANÄT SOM ÄR DEN PRIMÄRA INTERNA 
KANALEN
Komin är din primära kanal för stöd i arbetet. Basmaterial, 
nyheter, tjänster, samarbetsytor – allt detta får du i första hand 
i och genom Komin. Intranätet är den inledande samlande 
ytan, ”paraplyet” som samlar det material, de tjänster och de 
verktyg du behöver i arbetet.

ETT INTRANÄT DÄR ”OK” ALLTID HETER OK
Komin ger dig en enhetlig användarupplevelse. Bokningar, 
beställningar, olika former av rapportering och andra vanliga, 
enkla rutiner upplever du att du gör du direkt i intranätet. Du 
tvingas inte hela tiden öppna nya fönster och du möter inte 
andra systemutseenden bara för att du vill boka ett mötesrum, 
beställa ett program till datorn eller se vilken lön du får. 

ETT DUBBELRIKTAT INTRANÄT
I Komin kan du själv bidra med det du kan. Du har stora 
möjligheter att påverka innehållet på intranätet och fylla på 
med mer information när du har det. På Komin kan du 
tillsammans med andra diskutera och utveckla arbetet.

ETT INTRANÄT ”FÖR DIG”, INTE ”AV OSS”
Arbetet med Komin har ett tydligt mottagarperspektiv. Beslut 
om innehåll och funktionalitet drivs inte av avsändarens idéer 
om ord, uttryck och vilja att synas. Det är mottagarens 
referensramar och behov av enkelt stöd som driver innehåll, 
struktur och presentation.

ETT INTRANÄT SOM ”BARA FUNGERAR!”
Du som anställd når Komin från valfri plats, där du behöver 
arbeta. Tillgången till intranätet är inte begränsad av 
brandväggar eller nät. Du kan, när du vill, använda Komin 
utanför Malmö stads egna lokaler.

Du kan använda Komin på valfri plattform. Intranätet är inte 
bundet till en viss sorts webbläsare eller ett enda 
operativsystem. Oavsett om du använder en plattformsdator, 
en egen dator, en läsplatta eller en smartphone får du en god 
användarupplevelse.

ETT INTRANÄT SOM ÄR TILL NYTTA FÖR MALMÖ 
STAD
Komin ska effektivisera arbetet – inte skapa merjobb. Tack 
vare intranätet minskar din administrativa ”tool time” (den 
arbetstid du använder att leta fram saker, beställa, registrera 
osv) med minst två minuter per dag, jämfört med äldre 
manuella och elektroniska rutiner. Denna frigjorda arbetstid 
(som kan verka lite på individnivå, men som kollektivt 
motsvarar 80 årsarbeten/år!) kan organisationen istället lägga 
på att ge service till medborgaren.

Vill du veta mer om arbetet med Komin?
Surfa till http://komin.malmo.se/omkomin.

Komin arbetar med ett tydligt mottagarperspektiv för att ge 
stöd under arbetsdagen. Det är mottagarens referensramar 
och behov av enkelt stöd som driver innehåll, struktur och 
presentation.
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Komins vision
Wikipedia: ”Vision, något man vill uppnå. En vision uttrycks 
oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och 
behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet 
eller mätbarhet.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Vision

INTRANÄTETS VIKTIGASTE PERSON: DU
Komin är till för dig som är anställd i Malmö stad. Du som 
medarbetare ska ha nytta av intranätet och personligen få stöd 
i ditt arbete via intranätet.

ETT INTRANÄT SOM ÄR STARTPUNKTEN PÅ 
ARBETSDAGEN
Komin är den naturliga startpunkten för din arbetsdag. Du 
startar Komin när du kommer till jobbet – och på en minut har 
du viktig information om vad som gäller dig och ditt arbete 
idag.

ETT INTRANÄT SOM GER DIG STÖD OCH GÖR DIG 
EFFEKTIV
Komin ger dig stöd i ditt arbete och gör dig effektiv. Detta 
betyder att du snabbt och enkelt kan utföra administrativa 
rutinuppgifter på intranätet, så att du så snart som möjligt åter 
kan fokusera på det du är anställd för – att ge service till 
medborgaren. 

Komin ger dig, via antal huvudsidor, tydliga fokus för dig 
själv, din arbetsplats och din förvaltning. Komin ger dig också 
ett expertstöd i ditt yrkesutövande, vare sig du är anställd inom 
något av de stora fälten som exempelvis förskola och 
utbildning, vård och omsorg eller individ och familj, eller 
arbetar inom administrationen.

På Komin ser du också det gemensamma, övergripande 
innehållet i organisationen. Intranätet hjälper till att hålla ihop 
Malmö stad som en kommunorganisation.

ETT INTRANÄT SOM ÄR ENKELT ATT ANVÄNDA
Trots att Komin har stora mängder innehåll är det enkelt för dig 
att använda intranätet. Det som är viktigt och relevant för dig 
samlas ihop i tydliga och naturliga områden som är enkla att 
förstå. Du kan också lätt söka efter information och få bra 
resultat.
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Komin ger dig stöd i ditt arbete och gör dig effektiv.
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