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Nordmalings kommuns app släpps idag
Nu ska invånare, företag och besökare i Nordmalings kommun lättare få ta del av
kommunservice och nyheter direkt i sin mobil. Idag släpps Nordmalings kommun app Mitt
Nordmaling till Iphone och Android.
Idag lanseras Nordmalings kommuns app Mitt Nordmaling. Appen finns till Iphone och Android och
är gratis att ladda ned. Appen är utvecklad av Hello Future i Skellefteå i ett gemensamt projekt
tillsammans med Region Västerbotten och länets övriga kommuner.
Via kommunappen kan kommuninvånare och besökare ta del av information från kommunen. Det
handlar bland annat om nyheter, evenemang, öppettider till olika anläggningar samt lediga jobb.
Fördelen med verktyget är att kommunerna själva kan välja vilket innehåll appen ska ha. Eftersom det
är en gemensam plattform för kommunerna innebär det en stor möjlighet till samarbete för att kunna
sänka kostnaderna och även höja kvaliteten.
-

Just nu har vi bara enkla informationstjänster samt länkar till hemsidor. Förhoppningen är
dock att vi tillsammans med de andra kommunerna ska kunna samarbeta och skapa mer
avancerade tjänster, säger Elizabet Westerlund, informatör i Nordmalings kommun.

Appen fungerar som ett komplement till kommunens huvudsakliga informationskanal – hemsidan.
Tanken är att appen ska fungera som en kanal riktad mot de målgrupper som vanligtvis inte besöker
kommunens hemsida – exempelvis ungdomar.
Regional plattform och lokala appar
Region Västerbotten har sedan början av 2014 drivit projektet Regional mobil plattform. Projektets
syfte var att ta fram och etablera en gemensam regional plattform för distribution av information och
tjänster till mobila enheter.
De flesta av kommunerna i Västerbottens län har deltagit i projektet där målet har varit att skapa en
egen kommunapp för alla kommuner i länet. Sedan tidigare har appar för smarta mobiler släppts för
kommunerna Dorotea, Norsjö, Storuman, Vännäs och Åsele. Idag släpptes även apparna för
kommunerna Robertsfors, Vindelns kommuner, Sorsele och Vilhelmina. Även Umeå och Skellefteå
kommun har varsin app av samma företag.
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