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Mål
Malmö stads intranät Komin är till för dig 
som är anställd i Malmö stad. Komin ger 
dig:
• stöd i arbetet
• tillgång till verksamhetssystemen
• möjlighet att knyta kontakter i organisa-

tionen
• insyn i kommunen och nyheter om vad 

som är på gång
• bättre effektivitet

Innehåll som ger dig stöd
Basinnehållet i portalen ger dig stöd i din 
arbetsdag. Målgruppsanpassade rutinbe-
skrivningar, dokument, stöd, regler och 
gränser för hur arbetet inom ditt verksam-
hetsområde ska utföras gör att du kan utfö-
ra ditt arbete med kvalitet.

Nyhetsinnehåll i portalen sprider verk-
samhetskritisk “händelse”-information som 
påverkar dig, informerar dig om nya beslut 
och vilka effekter detta får för ditt arbete. 
Nyheterna används också av ledningen för 
att styra verksameheten.

Tjänster som gör dig effektiv
Tjänsterna på Komin hjälper dig att snab-
bare utföra viktiga och vanliga arbetsupp-
gifter. Det handlar till exempel om att du 
snabbt ska kunna nå system och informa-
tion som rör ditt yrkesområde, att du ska 
kunna knyta kontakter inom organisationen 
och andra funktioner för att du enkelt kun-
na utföra administrativa uppgifter.

Detta har vi gjort
Under 2008-2009 har vi:
• tydligare anpassat nyheterna till de stora, 

prioriterade målgrupperna
• renodlat och förenklat den centrala struk-

turen för att du enklare ska kunna hitta 
det innehåll du söker 

• förändrat utseendet för att ge bättre ut-
rymme för innehållet och ett modernare 
gränssnitt

• provat blogg-verktyg

Kommande steg
Under 2010:
• inför vi bloggar och wiki, som ger nya 

möjligheter för dig att kommunicera och 
samarbeta inom organisationen

• förbättrar vi den viktiga grenen Stöd & 
service ytterligare genom att lägga till mer 
information och fler funktioner

• förbättrar vi sökfunktionen
• ska alla anställda kunna se Komin på sin 

arbetsplats och de tekniska begränsning-
arna vara borta

Längre fram
De kommande två åren ska vi:
• göra det möjligt att personalisera Komin, 

vilket gör att du själv kan få det innehåll 
du behöver på din egen startsida

• införa samarbetsverktyg som t ex blogg, 
wiki, projektrum, enkla arbetsytor, tagg-
ning och bokmärkesdelning

• bättre bevaka KF, KS och nämndsmöten 
med fokus på hur besluten påverkar arbe-
tet

• utbilda cheferna om deras roll i intern-
kommunikationen och värdet av intern 
verksamhetskritisk information

• införa alternativa kanaler för att nå också 
de anställda som saknar datortillgång i 
arbetet

Intranätet ger den anställde stöd och 
effektiviserar arbetet i Malmö stad.
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