Case Study

Mobilitet skapar effektivare handläggningsprocesser
i Botkyrka Kommun
- Toshiba levererar ny datorkraft till Botkyrka Kommun
Medarbetarnas ökade behov av mer flexibilitet gjorde att Botkyrka Kommun under förra året inledde en
upphandlingsprocess för nya företagsdatorer. Kommunen valde Toshibas Ultrabook-modell Portégé Z30 som
nu är tillgänglig för alla 6000 medarbetare. Sedan övergången till Toshibas Ultrabook har kommunen kunnat
både lyckats effektivisera arbetet och minskat tiden för handläggningsprocesser.

Botkyrka Kommun mer mobil än någonsin
Den kommunala verksamheten i Botkyrka har i dag cirka 6000
medarbetare i både administrativa och pedagogiska yrkesroller.
Botkyrka kommuns främsta uppdrag innebär att skapa bättre
förutsättningar för kommuninvånarna inom bland annat vård
och omsorg, skola, äldrevård och socialtjänst. Organisationen
är i snabb utveckling och verksamheten har under de senaste
åren genomgått ett skifte som bland annat inneburit att fler
arbetar utanför sina fasta arbetsplatser. Det har ställt nya krav
på organisationen att hitta arbetsredskap som möter dessa
förändringar och behov.
Peter Lindell är ansvarig för den centrala IT-avdelningen för hela
Botkyrka Kommun och är den som varit drivande i arbetet att ta
in nya datorer till medarbetarna. Han menar att fler vill och har
behov av att kunna arbeta mobilt bortom sina fasta arbetsplatser.
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Hitta en modell som uppfyller medarbetarnas
förändrade behov
För att skapa bättre förutsättningar för kommuninvånarna
måste Botkyrka Kommun ständigt effektivisera sina
handläggningsprocesser och effektivisera arbetstider. Ett
led i detta arbete var att hitta arbetsredskap som svarar på
medarbetarnas behov att bli mer flexibla.
Botkyrka Kommuns IT-avdelning tog därför ett beslut om att
modernisera organisationen genom att komplettera datorutbudet
med en liten, prestandastark datormodell som skapar bättre
förutsättningar för medarbetarna att vara mer flexibla i arbetet.
– Vi ansåg att smartare arbetsredskap för medarbetarna var
en viktig investering som kunde innebära en förenkling av
administration och effektivisering av handläggningsprocesser.
Vi ville hitta en datormodell som både kompletterar det befintliga
utbudet och skapar mer flexibilitet för medarbetarna, säger Peter
Lindell, IT-ansvarig på Botkyrka Kommun.
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Lösning som skapar mer flexibilitet

Mobilitet ger kortare handläggningstider

Efter en upphandlingsprocess föll Botkyrka kommuns val på
Toshibas senaste Ultrabook-modell Portégé Z30.

Botkyrka Kommun inledde samarbetet med Toshiba för att
modernisera sin datormiljö under 2013. Utrullningen av de nya
maskinerna inleddes i april 2014 och organisationen har sedan
införandet sett en effektivisering av handläggningsprocesser, som
lett till att invånarna i kommunen fått snabbare hjälp och fler kan
få stöd när de behöver det.

– Vi utvärderade ett par modeller från olika tillverkare och såg
att Toshibas modell kunde ge både prestanda och flexibilitet till
ett lägre pris än konkurrenterna. Inga externa delar behövdes.
Samtidigt har den har 4G och är dockningsbar vilket gör den till
en modell som svarar på medarbetarnas utmaningar i dag och
deras framtida behov, säger Lindell.
Peter Lindell och Botkyrka Kommun räknar med att mellan tio
till femton procent av den tänka målgruppen kommer att börja
använda Portégé Z30 under de första tolv månaderna.
– Med våra tidigare modeller har mobilt arbete inte alltid varit en
självklarhet. Nu ser vi att fler medarbetare blivit mer flexibla i sitt
arbete eftersom de nya enheterna är så pass smidiga och lätta,
säger Lindell.

– De nya datorerna har gjort att medarbetarna blivit mer flexibla
och effektiva oavsett om de är på sitt kontor eller ute fältet. Det
har lett till att vi kunnat minska tiden för handläggningsärenden
och nu kan leverera en bättre och snabbare tjänst till
kommuninvånarna, säger Lindell.
Samarbetet mellan Botkyrka Kommun och Toshiba fortlöper då
nya datorer och dockningsstationer kontinuerligt rullas ut till
medarbetarna på kommunen.
– Vi har redan fått betydligt fler beställningar än vad vi först räknat
med och den största vinsten ser vi i ökad arbetseffektivitet och en
lägre ägandekostnad, säger Lindell och fortsätter:
– I större och längre upphandlings- och inköpsprocesser som
denna är det oundvikligt att problem eller utmaningar inte
uppstår i något led. Men Toshiba, och vår svenska kontakt,
har varit väldigt tillmötesgående och engagerade för att få
implementeringen att genomföras på bästa sätt och lösa problem
under processens gång, säger Lindell.
Implementeringen inleddes i april 2014 och kommer att fortlöpa
under tolv månader.
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