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Kort om Norsjö

• 4100 invånare (10:e minsta)
• 1 923 km2 (52:a störst till ytan)
• Goda resultat (kvalitet och ekonomi)
• Varuproducerande kommun
• Volleyboll är stort!
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Befolkningsutveckling



• Minskande befolkning

• Demografisk utmaning

• Kompetensförsörjning

• Svag bostadsmarknad

Norsjö

Källa: SCB

• Urbanisering
• Flytt av statliga jobb och 

nedläggning av stora industrier
• Få jobb för akademiker

Befolkningsutveckling - utmaninagar

Andra 
utmaningar än i 

städer

Hur kan vi 
använda oss av 
digitalisering 

och dess 
möjligheter?



Utvecklingen

Digitisering

Digitalisering

Digital 
transformation

konverteringen av analog information till digital form

processen för den genom teknik initierade förändringen 

digitaliseringens samlade effekt på övergripande samhällsnivå

Här 
är vi



Översikt

• 3 projekt

– WeBeamIt – 190630

– Smarta Fastighetstjänster med IoT– 200630

– BitStream II – 190530

• Applikationerna – behoven utvecklas 
löpande.

• Medborgarinteraktion /medborgarnytta

• Attraktivitet (näringsliv/unga)



Möjligheter
• Småskalighet med skalbarhet - enkelhet 

med spartanska volymer och enkla 
placeringar 

• Samarbeten

• Tre projekt som sammanstrålar

• Väckt medborgarintresse

• Datadriven verksamhetsförändring -
Kompetenshöjning – teknik & resultat



Utmaningar

• Hårdvarutillgång

• Digitaliseringsambitioner också för liten 
kommun

• Ytterligare konkreta applikationer

• Resurstid

• Visualisering som fångar

• Dokumentation/marknadsföring



Exempel från workshops

• Information idag om idag  (inte i morgon)

– Hur många vid x?

– Påminnelser/push

– GPS funktion

– Bilder

– Snabbt, enkelt



Konkret exempel – full loop

Fullt = 
tömning

Möjligt att lämna på 
annan plats

Sensordata 
& app



Information om invånare och kunder finns men hur 
samlar vi in vilka behov  som finns och hur 
nyttjandegraden ser ut idag?

Nya metoder välkomnas !
Ca 2200 i tätorten
En lugn liten by

Utsikt från Vattentornet



Medverkan Smarta Fastigheter

• Privilegium i sammanhanget med alla dessa 
aktörer.

• Specifikt till projektet:
– Effektivt underhåll och Optimerad lokalanvändning 
– Data som kan initiera aktiv och realtidsmässig 

medborgardialog och feedback i bland annat sociala 
medier/app eller annan displayfunktion.

– Exakt användningsområde inte bestämt

• Agilt arbetssätt & förändringsbenägenhet
• Målgrupper:

– Näringslivet & föreningar
– Medarbetare & offentliga kontoret



Innovationsspelet 
– i dialog 
(forskningsprojekt)

• Utforska medborgarnas, brukarnas, 
eller egna interna innovationsbehov

• Generera idéer som ska adressera 
behoven

• Välja ut idéer som fokuserar på 
nyttighet och genomförbarhet

• Förstå vilka faktorer som underlättar 
eller hindrar implementering

Utveckling från 
”Ledarskapslabb 2015-
2016” Vinnova.  Anna 
Frost och Leif Denti.



Exempel från spelet

• Programmerad ”nyckel” som via sensor ger behörigt tillträde till 
idrottsarenan utanför vanliga öppettider. Systemkoppling till registrering 
och debitering enligt profil.

• Sensorer som mäter närvaro och en app där jag kan ställa in den 
personliga nivå som jag föredrar – en viss dashboard; 
– röd markering = trångt/fullt, gul markering = lagom med folk, grönt = ledigt och 

lugnt.  
– jag kan också ställa in och välja notiser, ex. push när det är grönt i någon hall = 

peppa till användning.

• Allmänt – sensorer som visar i app vart det är folk.
• ”Hälsokur” – en fysisk yta/litet bås där man kan ställa sig så att 

sensorer eller annan mätutrustning kan registrera vitala nivåer (vikt, 
temp, BMI etc).  ”Hälsokuren” mäter och håller koll på vad personen 
behöver träna och ger tips och råd. Sensorer registrerar vad man gör i 
lokalen och data sparas i personlig databas för matchning mot 
träningsprogrammet. Allt för att uppnå bästa resultat. Allt finns sparat i 
personlig app för kontinuerligt träningsprogram.



”WeBeamIT”
Slalombacken 
eller 
Fritidsgården?



Sensornät – möjlighet att fånga det 

verkliga behovet & nyttjandet

2 Basstationer 
installeras 27/9:
Vattentornet
Skolans C-hus

Testsensorer 
placeras 
(inomhus) 
vid:

Kommunhus
Fritidsgård
Simhall

Exempel på 
framtida 
placeringar:
• Elljusspår
• Arenapark
• Sporthall



Temperatur i realtid  (28/2)

• Simhallen
– Ökade intäkter – beslut att åka dit

– Minskat antal samtal för att fråga om temp

– Tid när tempökning inför onsdag ska slå igång

– Besparing manuell mätning och dokumentation (mäts idag varje 
dag)

– Kundfeedback – återkoppling om informationen var bra, ökat 
nyttjande, förändring i verksamhet

• Elljusspåret
– Validering av temperaturen (temp i mitten av samhället inte pålitlig)

– Vallningsunderlag

• Badplatsen vid sjön
– Njutning, nyttjande



Norsjö Arena  & Folkhälsa
• Samlingsnamnet för många idrottsaktiviteter

• Ny spontanidrottsarena invigs i oktober

• 30 – 40 läger inom främst fotboll och ishockey varje år

Basstation



Målsättningar

• Ersätta trubbiga insamlingsverktyg
• Bredare uppsamling – även de tysta.
• Även i en glesbygd med liten volym kan innovativa skalbara 

insamlingsmetoder lyckas.



Värdeskapande



Utmaningar / Behov
• Mycket är analogt idag

• Integration mot verksamhetssystem

• Drift i egen regi är dyrt

• Omställning och förändring

• Framgångsfaktor: kort och enkelt exempel = 
tydlighet som förankrar.

• Behöver förstå tekniken för att uppnå en bra 
integrering i vardagsverksamheten



Idag / Imorgon

• Realtidstemperatur

– på elljusspåret

– i badhuset

– på Spontanidrottsarenan (plan)

• Tillgängligt i app ”Mitt Norsjö” (öppen API)

• Högre nyttjandegrad

• Folkhälsa



Kopplingar/potential

• Norsjöprojektet 2.0 



Hur och var vill jag få veta något om det jag vill ha 
koll på?

På webben?
I Mitt Norsjö?
På Facebook?
På instagram?

I Snapchat?
I mobilen på något sätt?
Skärmar på samhället?

På TV?

Visualiseringar



Minskande befolkning 
och urbaninsering

Mindre  rörlighet på 
bostads-

marknaden

Låga fastighetspriser

Svårt att få lån 

Begränsad renovering 
och  nybyggnation

Begränsad möjligheter 
för unga att hitta 

attraktiva bostäder

Förändrad 
lagstiftning 

(strandskydd)

Reformer för att 
underlätta 

finansiering

Fler (akademiska) 
arbetstillfällen


