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HiQ blir digitaliseringspartner åt
Norrköpings kommun
HiQ inleder partnerskap med Norrköpings kommuns digitaliseringsavdelning. HiQ kommer att stötta
kommunens arbete med att utveckla digitala lösningar, system och tjänster som förbättrar vardagen för
invånarna i Norrköping.
– Det här är ett mycket spännande samarbete med en framsynt kommun, där vi direkt kan använda våra
kunskaper inom teknik, design och kommunikation för att förenkla för människor, säger Patrik Holm, vd på
HiQ i Östergötland.
Norrköpings kommun är en av Sveriges mest digitaliserade kommuner, enligt företaget Cloud Republics
digitaliseringsindex som lanserades i mars. I kommunen arbetar man aktivt med att använda digital teknik och
digitala kanaler för att förbättra för sina medborgare, och skapar delaktighet och engagemang samt ser till att
invånarna är nöjda. Samarbetet med HiQ är ytterligare ett steg i den utvecklingen.
– Norrköpings kommun är på en spännande resa, och digitaliseringsområdet är en mycket viktig del av
utvecklingsarbetet. Det handlar dels om att öka tillgängligheten och skapa tjänster som är lätta att förstå, och dels
om att skapa effektivare arbetsprocesser inom kommunorganisationen. HiQs spetskompetens inom ett så brett
spektra av områden gör dem till en perfekt samarbetspartner för det här kontinuerliga arbetet, säger Johan Högne,
digitaliseringsdirektör på Norrköpings kommun.
Inom ramen för samarbetet kommer HiQ tillsammans med kommunens egen organisation jobba med till exempel
konceptutveckling, kommunikationsplattformar, mobila applikationer, teknikstöd till verksamhetsprocesser, AI,
maskininlärning, automatisering och VR/AR.
– Norrköpings kommun är en av de främsta föregångarna inom offentlig sektor när det kommer till digitalisering.
Jag är djupt imponerad över att man så helhjärtat och envist ser till att använda nya tekniker för att förbättra alla
delar av kommunens områden. Det här är det moderna sättet att skapa en konkurrenskraftig kommun, och
dessutom är jag en mycket stolt kommuninvånare, säger Kalle Lindau, kundansvarig på HiQ i Norrköping.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se
Patrik Holm, VD HiQ Ace, tfn: 070-844 99 76, e-post: patrik.holm@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner
till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget
grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

