
Smart City – Kommunernas väg från 
bredbandsutbyggnad till den 
digitaliserade framtiden
Med en bredbandsinfrastruktur på plats kan kommunerna dra nyttan av digitala tjänster i 

offentlig verksamhet. Digitala tjänster kommer fortsatt vara ett viktigt inslag i den enskildes liv, 

samhällets välfärdstjänster och företagens verksamheter. Till skillnad mot idag kommer i 

framtiden offentliga tjänster att vara den största tjänsteleverantören i fibernätet. Nya digitala 

tjänster blir nödvändiga för att kommunerna ska klara sina välfärdsuppdrag med vård-skola-

omsorg. Med digitaliseringen uppstår också möjligheter för kommuner till demokratiutveckling, 

kvalitetshöjningar, kostnadsbesparingar och tillgång till specialistkompetenser.
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Framtiden är redan här!

 Självkörande bilar                             

 Självlärande datorer

AI (Artificiell intelligens)

självlärande system

BIOHACK

Trafikövervakning

med smartphone



År 2025 kommer det finas

- 8 miljarder uppkopplade människor  

- 50 miljarder uppkopplade prylar,  I o T  



Vår verklighet transformeras

Världens största taxiföretag äger inga bilar.

Världens populäraste mediaägare skapar inget 

innehåll.

Världens värdefullaste onlinebutik har inget lager.

Världens största förmedlare av boende äger inga 

fastigheter.



Dematerialisering som hänt

kivbutiker Boklådor Utlandssamtal

Skivbutiker Boklådor

Utlandssamtal

Bibliotek Radannonser



65% av dagens elever kommer 
att vara sysselsatta med yrken 

som inte existerar idag











Vad skall kommuner och landsting 
göra i framtiden? 



Begränsade resurser 

 Belysning

 Trafikstyrning

 Sophantering

 Elnätet

 Byggnader

 Sjukvård
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kabel-TV

stomnät

fastighetsnät



Kraven på kommunerna ökar

530 000 nya medarbetare 
behövs i kommuner och 
landsting fram till 2025 om 
inte arbetssättet förändras  



Vårdens och omsorgens utmaningar

1. Patientsäkerhet och effektivitet
2. Kroniska sjukdomar
3. Ohållbar arbetsmiljö
4. Tillgänglighet
5. Kompetensförsörjning



Watson klådde läkarna – hittade 
rätt diagnos År 2020 beräknas den 

medicinska informationen att 
fördubblas var 73:e dag.  Men 
redan idag skulle en specialist 
behöva läsa 160 timmar i 
veckan för att hålla sig ajour.

När läkare i Japan stod 
handfallna inför en kvinnas 
ovanliga cancersjukdom 
vände de sig till datasystemet 
Watson för hjälp. På tio 
minuter hade datorn med 
artificiell intelligens hittat den 
ovanliga diagnosen.



Distansvård med digitala lösningar



Uppkopplad gatubelysning?



Smart renhållning dubbel miljövinst



Standardiserad plattform, varför då?



..men även för innevånarna direkt!



Det är serverat… 

Digitalt system för att 

för att förenkla etablering av

restaurangverksamhet

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/naringslivehandel/enklareforetagandeserverat.6909.html



Digitalisera bygglov



Studie om uppkoppling av stadens   
(kommunens) infrastruktur


