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Vad är en e-tjänst? 
[Definitioner och nivåer] 
 
Antalet definitioner på vad en e-tjänst är säkert många men det 
finns några olika grundläggande definitioner som gör att 
begreppet tydliggörs. Den allra enklaste är följande: 
 
”E-tjänst: En fullt interaktiv elektronisk tjänst där dialogen 
mellan kund och mottagare sker helt elektroniskt. Kan även vara 
kopplad med e-id.” 
 
Ovanstående definition är hämtad ur den Ordlista som projektet 
ESAM tagit fram för att lätt kunna förklara olika begrepp inom 
området. 
 
En e-tjänst skall alltså vara en tjänst som finns elektroniskt (över 
Internet) där kunden (medborgaren/företagaren) kan föra en 
dialog (ansökningar, svar) helt utan att behöva andra hjälpmedel 
en dator. För att dessutom veta att data överförs säkert och att den 
medborgare som t.ex. gör en ansökan verkligen är den personen 
ska det kunna kopplas e-id till e-tjänsten. 
 
E-tjänster kan också definieras enligt mer vedertagna begrepp 
som nedanstående från Gartner Group ” Four Phases of e-
Government”  
 

•  Nivå 1, Presence   
Närvaro på Internet, enkelriktad kommunikation 

 
• Nivå 2, Interaction   
Ladda ner blanketter, specifik information 

 
• Nivå 3, Transaction  
Ärenden kan hanteras via Internet, ansökan, ifyllningsbara 
blanketter 
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• Nivå 4, Transformation  
En enda kontaktväg för medborgarna, myndigheter och 
kommuner kan samarbeta kring ärenden 

 
Projektets slutsats är att e-tjänsten måste vara integrerad med 
verksamhetens handläggarstöd för att kunna fungera som en aktiv 
e-tjänst och på så sätt kan den skapa nytta för företagen och 
kommunens handläggning. Projektet föreslår därför en 5:e nivå 
som lyder: 
 
För att en e-tjänst skall kunna fungera avseende eArkivering1 
samt elektronisk ärendehantering med automatisk registrering 
och diarieföring måste verksamhetssystemet innehålla dokument- 
och ärendehantering 
 
I den kartläggning av kommunernas hemsidor som genomfördes 
våren 2006 för att se vilka olika typer av e-tjänster som 
kommunerna hade som vände sig till företag uppdagades att det 
stora flertalet av kommunerna i det stora hela bara hade kommit 
till Nivå 2 d.v.s. att kunna ladda ner blanketter. Det fanns också 
vissa tjänster som hade nått upp till Nivå 3, d.v.s. ifyllningsbara 
blanketter. 
 
Kommunerna arbetar idag mycket aktivt för att kunna utvecklas 
mot Nivå 4, för att på så sätt öka servicen och kunna förenkla den 
interna administrationen. Samtidigt försöker ett stort antal 
kommuner att direkt arbeta för att kunna nå Nivå 5 i och med att 
ett stort antal av kommunerna byter de centrala dokument- och 
ärendehanteringssystemet för sin kommun. 
 

                                                
1 Elektronisk arkivering används för säker lagring av upprättade eller 
inkomna elektroniska dokument i slutgiltig version. 
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Elektroniska formulär 
[Beskrivning av e-formulär, formulärtjänsten, xml] 
 
 

 
 
En av de viktigaste byggstenarna i e-tjänster är de s.k. 
elektroniska formulären, d.v.s. de formulär som gör det möjligt 
att fylla i data på t.ex. en ansökan och sedan kunna skicka in 
formuläret elektroniskt till kommunen. Ett elektroniskt formulär 
kan liknas vid en blankett men skillnaden är att den innehåller ett 
otal möjligheter att styra vilken information som måste fyllas i 
(obligatoriska fält) och dessutom kan de data som fylls i 
kontrolleras att de är korrekta utifrån t.ex. sifferkombinationer 
(personnummer, postnummer) bokstavskombinationer (e-
postadress). 
 
De elektroniska formulären kan i princip se ut som kommunen 
vill. Den kan se ut som en blankett, eller med olika alternativ 
kopplat med information till varje alternativ, den kan vara 
löpande eller med brytning anpassad till vad som kan visas på en 
skärm. Kommunen kan också välja att ha olika färger, logga etc. 
vilket innebär att möjligheterna för kommunen att kunna få sina 
formulär anpassade efter sina önskemål är mycket stora. 
 
De elektroniska formulären är i grunden en tjänst som ingår i 
Infratjänstavtalet vilket betyder att leverantören ”hyr” ut tjänsten 
formulär till kommunen, d.v.s. formulären görs och driftas av 



 

 17 

leverantören (Logica eller Sirius IT). När kommunen vill starta 
upp ett nytt formulär gör kommunen en funktionskrav-
specifikation på formuläret och beskriver hur det ska se ut så att 
leverantören kan göra formuläret. Sedan testas formuläret, 
justeras och sätts i drift. 
 
Det är också möjligt att hyra själva formulärverktyget för att 
kommunen ska kunna göra sina egna formulär. Dock innebär det 
att när själva formuläret testas och senare driftsätts sker det hos 
leverantören. 
 
En oerhört viktig del i det elektroniska formuläret är att det är 
gjort för att vara transparant, alltså att den uppbyggnad som finns 
av fält i formuläret är standardiserad så att dessa kan 
återanvändas. I sak innebär det att fälten är uppbyggda enligt en 
standard; XML2. Denna standard är vedertagen i Sverige för 
utbyte av information mellan t.ex. myndigheter. Standarden 
innebär att det finns ett speciellt sätt att beskriva fälten i 
formuläret på som gör att det går att förstå av alla applikationer 
som kan läsa XML. 

                                                
2 eXtensible Markup Language är ett universellt och utbyggbart 
märkspråk.  
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Vad är SHS?  
[Beskrivning och användningsområden] 
 

 
 
SHS står för Spridnings och hämtningssystem och är en 
vedertagen standard för Sveriges myndigheter när elektronisk 
information ska transporteras mellan myndigheter eller mellan 
kund och myndighet. Standarden innebär också att all data 
överförs säkert d.v.s. med en kryptering och säkra kanaler och 
legitimerade avsändare och mottagare. 
 
Tjänsten fungerar på följande sätt: 
 

1. Kunden fyller i ett e-formulär, som finns hos en 
leverantör 

2. E-formuläret skickas från leverantören 
3. Kontrolleras mot ett centralt register vart e-formuläret 

ska och skickas vidare 
4. Ankommer till kommunens SHS-nod3 (ankomstbrevlåda) 
5. Skickas vidare till avsedd applikation i kommunen 

 
 

                                                
3 I detta sammanhang den knutpunkt för överföring av digital data 
mellan kunden och kommun. Noden fördelarärendena så att de hamnar 
på rätt ställe.  
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Om tjänsten innehåller e-ID sker också slagning mot register för 
kontroll, se senare avsnitt.  
 
SHS-noden kan ses som kommunens inkommande postlåda och 
måste därför kontrolleras att den har tömts. Till SHS-noden 
kommer alla de e-formulär som skickats in av kunder eller 
företag och ska därifrån sorteras vidare till rätt applikation. Det 
innebär att ett e-formulär kan gå direkt in ett verksamhetssystem 
eller ett centralt ärende- och dokumenthanteringssystem. På så 
sätt kan också e-formuläret direkt omvandlas till ett ärende då det 
får en ankomststämpel (automatregistreras), se vidare avsnitt 
pilotkommunerna. Det är viktigt att det skapas tydliga rutiner för 
hur SHS-noden ska förvaltas, se avsnitt vilka avtal finns.  
 
För en kommun är det i princip den enda it-tekniska 
anpassningen som behöver göras för att komma igång med e-
tjänster. Det är också det enda som behöver installeras hos 
kommunen för att kunna starta med e-tjänster, de resterande 
tjänsterna körs som en tjänst hos leverantör. 
 
Några av de organisationer som idag använder SHS är följande: 

• Bolagsverket   
• Brottsförebyggande rådet  
• Centrala studiestödsnämnden  
• Domstolsverket  
• Försäkringskassan  
• Jordbruksverket  
• Kriminalvårdsstyrelsen  
• Krisberedskapsmyndigheten  
• Lantmäteriverket  
• Nutek  
• Pliktverket  
• Rikspolisstyrelsen  
• Riksåklagaren  
• SCB  
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• Skatteverket  
• Socialstyrelsen  
• Tullverket  
• Vägverket  
• Länsstyrelserna  
• Stockholms stad 
• Göteborgs stad 
• Malmö stad 
• Mera än 100 kommuner och landsting  

 
Aktuella uppgifter om vilka organisationer som använder SHS 
för säkert informationsutbyte hittar du på www.openSHS.se 
Utveckling pågår för att även redovisa organisationernas 
informationstjänster och de standardmeddelanden som används.  
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eID  
[Elektronisk legitimation, elektronisk signering, elektroniska beslut] 
 

 
 
 
E-legitimation 
 
e-legitimation är personlig och används av fysisk person.  
 
•   Personlig e-legitimation används av personer när de 
kommunicerar elektroniskt med myndigheter, i egenskap av 
privatperson. Flertalet utfärdare av tillhandahåller e-legitimation 
utan kostnad för användaren. Särskild kostnad för anskaffning av 
kortbaserad e-legitimationen är beroende på utfärdare. 
 
e-legitimation kan fås från 18 års ålder. Någon utfärdare kan 
troligen leverera e-legitimation från 15-16  års ålder. Det är ett 
behov som myndigheter och kommuner har uttryckt för att e-
tjänster inom skolan kan utvecklas. Utvecklingen inom området 
kan följas på www.e-legitimation.se  
 
 
Kontrollfunktioner för e-legitimationer 
 
Kontroll av e-identifiering respektive e-underskrift utgör två 
separata funktioner som kan avropas var för sig. Beskrivningen 
nedan avser båda dessa.  
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Kontrollfunktionerna:  
 

• Autentiserar och verifierar en e-användare med dennes  
 e-legitimation och lösenord  
• Verifierar vem som har utfärdat e-legitimationen  
• Verifierar e-användarens legitimationsutgivare  
• Validerar kedjan mellan e-användarens och  
 förvaltningsorganisationens e-legitimationer. 
• Utför spärrkontroll av e-användarens legitimation  
• Loggar och arkiverar all trafik och alla händelser 

  
När tjänsten anropas avgör den vilken certifikatutgivare som 
avses och utför därefter kontroller. Tjänsten bygger på en 
arkitektur som är plattforms- och språkoberoende och ingen 
specifik programvara krävs hos kunden. Anropande applikation 
behöver inte ha kunskap om PKI hantering. Verksamhetssystemet 
måste dock vidta lämpliga åtgärder vid felhantering, som respons 
på svaret från tjänsten, t.ex. hantera misslyckad autentisering, 
spärrat certifikat etc.  
 
För kommunen finns det två olika möjligheter att genomföra 
kontrollerna av e-legitimationerna.  
 
1.  Organisationen skaffar sig möjlighet att kontrollera 
elektroniska legitimationer och underskrifter genom att avropa 
Infratjänstavtalets bastjänster ”Kontroll av elektroniska 
legitimationer” och ”Kontroll av elektroniska underskrifter”.  
 
2.  Organisationen upprättar själv de förbindelser och 
installerar den programvara som krävs för att kunna utföra 
kontrollen. Detta görs genom anskaffning av kontroll-
programvara. Organisationen ansvarar själv för införande, test 
och drift av kontrollprogramvaran. Det är bara mycket stora 
organisationer som har kontrollfunktionerna i egen drift.  
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Organisationslegitimering 
 
I tidigare ramavtal kunde följande organisationsbaserade 
elektroniska legitimationer avropas.    
 

• Personlig e-legitimation  
• Personlig e-legitimation för riktad grupp  
• Serverlegitimationer  
• E-legitimation för myndighetens elektroniska stämpel  
• Tjänstelegitimation  

 
Användningsområden för ID-tjänsterna omfattar:   
 
•   Personlig e-legitimation för riktad grupp har samma 
användning som personlig e-legitimation enligt ovan. Eventuell 
kostnad för anskaffning av e-legitimationer (t ex kortbaserad e-
legitimation) bekostas vanligen av myndigheten. Den riktade 
gruppen kan bestå av myndighetens egen personal eller viss 
kundgrupp kopplad till myndigheten.  
 
•   Serverlegitimationer används av myndigheten för att 
individer och myndigheter ska kunna identifiera en myndighets 
webbplats eller e-tjänst med vilken de kommunicerar samt 
skydda denna kommunikation mot obehörig insyn.  
 
•   E-legitimation för myndighetens elektroniska stämpel 
används av myndigheter för elektroniska handlingar som skall 
skyddas mot förfalskning och förnekande. Den som tar emot en 
myndighetshandling med myndighetens elektroniska stämpel kan 
förvissa sig om att den elektroniska handlingen har upprättats av 
myndigheten, eller inom ramen för ett visst verksamhetsområde 
inom myndigheten samt att den inte har förvanskats eller ändrats.  
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•   Tjänstelegitimation används av handläggare vid myndig-
heter när de kommunicerar elektroniskt inom myndigheten, med 
andra myndigheter och med privatpersoner och privaträttsliga 
organ, i egenskap av anställd eller uppdragstagare hos 
myndigheten. Tjänstelegitimation är oftast kombinerad med ID-
handling på kort. (Särskilda ramavtal om tjänstekort upphandlas 
av Rikspolisstyrelsen men omfattar inte kommuner och 
landsting.)  
 
 
Kontrollfunktioner vid organisationslegitimering 
 
Kontroller vid e-identifiering och/eller e-underskrift utförs i de 
system för säkert informationsutbyte som används i aktuella e-
tjänster. Här utgör SHS det etablerade utbytesformatet och 
aktuella organisationslegitimationer kontrolleras i samband med 
informationsutbytet för att säkerställa att legitimationernas 
certifikat är giltiga.  
 
Vid användning av organisationslegitimationer med eller utan 
personangivelse vid e-identifiering och/eller e-underskrift 
kontrolleras giltigheten på samma sätt som e-legitimationen för 
fysisk person. 
 
 
Förslag om elektronisk identifiering och underskrifter i Sverige 
 
En förutsättning för en effektiv och säker e-förvaltning är att alla 
som behöver använda e-tjänster har tillgång till enkla och säkra 
metoder för elektronisk legitimering. Verva har till regeringen 
överlämnat förslag om framtida lösningar. 
Utmaningar finns i samband med både anskaffning, användning 
och uppdatering av e-legitimationer. 
 
Verva föreslår att regeringen säkerställer att det finns en för 
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Sverige reglerad ordning för e-legitimationer som ger stöd för 
såväl kvalificerade som avancerade elektroniska signaturer, 
genom att: 
 
- begreppen Svensk e-legitimation och Svensk e-

tjänstelegitimation införs och definieras på lämpligt sätt i 
författning för att ges tillräcklig rättslig grund så att den 
kan respekteras inom Sverige och i relation med andra 
länder 

- en certifieringsordning utformas för föreslagna  
 e-legitimationer 
- det Nationella ID-kortet ska kunna användas som bärare  

 av svensk e-legitimation, samt genom att  
- stämpelcertifikat och servercertifikat för organisationer 

införs genom fastställande av administrativa regler om hur 
organisationer ska identifieras och hur de ska tilldelas 
nycklar och certifikat. 

 
För att underlätta möjligheterna att styra mot en enhetlig, öppen 
och långsiktigt hållbar användning av e-legitimationer och övriga 
funktioner i offentlig förvaltning, föreslår Verva att en 
samordningsfunktion i myndighetsform inrättas. Samordnings-
funktionens uppgifter ska fastställas i författning och den ska ha 
egen föreskriftsrätt i vissa frågor. Samordningsfunktionen ska 
tillhandahålla tekniska funktioner till anslutna myndigheter och 
hantera förhållandet till utfärdarna på ett för såväl förvaltningen 
som användarna sammanhållet sätt. Den ska också utgöra en 
europeisk kontaktpunkt 
– en s.k. Trusted Node. 
 
 
Aktuell försörjning av organisationslegitimationer 
 
Till dess att beslut tas om framtida regelverk för organisations-
legitimering försörjs myndigheter genom upphandling av 
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ramavtal. För närvarande saknas gällande ramavtal men Verva 
har inlett en förstudie som syftar till en ramavtalsupphandling 
under 2009. 
 
Information om aktuellt ramavtalsläge kan följas på 
www.avropa.se/IT-ramavtal.  
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Mina sidor  
[Beskrivning funktion och användningsområden, schematisk skiss] 
 

 
 
Tjänsten Mina sidor innebär att slutanvändarna (dvs. medborgare 
och företagare) erbjuds att få tillgång till en personlig sida för 
hantering av sina förvaltningsärenden. Elektronisk legitimering 
krävs för registrering och åtkomst. En personlig sida kan 
innehålla följande funktioner:  
 
För innehavaren:  
− lämna och hämta meddelanden till och från förvaltningen  
− se ärendestatus och tidigare ärenden   
− uttrycka önskemål om service, exempelvis kanaler för   
aviseringar av beslut m.m.  
− lämna kompletteringar   
− spara ej fullständigt ifylld ansökan (e-formulär) för senare 
komplettering.  
 
För en förvaltningsorganisation:  
− administrera relationer (t.ex. lämna statusmeddelanden i 
ärenden) till innehavaren  
− få meddelande om att lämnade meddelanden hämtas genom 
särskild fråga i meddelandet.  
 
 
 
 



 

 28 

Dubbla underskrifter 
 
Järfälla kommun har som första kommun driftsatt e-tjänster med 
dubbla underskrifter. När två vårdnadshavare bor på olika 
adresser så anges detta i e-tjänsten. Den förste vårdnadshavaren 
upprättar exempelvis en ansökan och skriver slutligen under 
ansökan med sin e-legitimation. Då underskrift av en ansökan 
krävs av båda vårdnads skickas den till andre vårdnadshavarens 
Mina sidor.  
 
Till den andre vårdnadshavaren skickas automatiskt med e-post 
ett meddelande om att det finns en uppgift att utföra på Mina 
sidor. Den andre vårdnadshavaren loggar in på Mina sidor och ser 
där ett statusmeddelande om att det finns en ansökan att skriva 
under. Vårdnadshavaren öppnar ansökan som finns i dennes 
arkiv, skriver under med sin e-legitimation och därefter skickas 
ansökan med SHS till kommunens elektroniska 
mottagningssystem och verksamhetssystem. 
 
Skulle den andre vårdnadshavaren inte skriva under inom 5 dagar 
skickas e-post till den förste vårdnadshavaren att nu bör Du 
skriva ut ansökan och skicka den med post till den andre 
vårdnadshavaren, d.v.s. samma förfaringssätt som idag utan att 
använda e-tjänsten.   
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Vad är en e-plattform  
[Beskrivning av den tekniska arkitekturen, hur påverkar e-tjänsterna IT-
miljö och drift] 
 
Projektets pilotkommuner har haft en gemensam beröringspunkt 
och det har varit ärende- och dokumenthanteringen. Båda 
kommunerna har som strategi att använda ett system för så 
många verksamheter som möjligt. När det är möjligt så integreras 
en e-tjänst i processen med eller utan integration. 
 
IT-teknik 
 
För att installera de komponenter som behövs för att ta emot e-
tjänster krävs det inte mycket från IT-enheten. Installationen kan 
variera från kommun till kommun. I den ena kommunen 
installerar man SHS klienten på några timmar och i den andra kan 
det ta upp till en månad. 
Det krävs 1-2 servrar, en för SHS-klienten och en för eventuella 
webb gränssnitt. I övrigt så sker allt utanför kommunens IT-drift. 
 
 
Upplands Väsby 
 
Upplands Väsby har sin interna och externa felanmälan kopplad 
till ärende- och dokumenthanteringssystemet där inkomna interna 
och externa felanmälningar automatregistreras och automat-
diarieförs i kommunens kundtjänst. De har även en wap-hemsida 
så att man kan ta en bild på ett klotter och sedan wappa bilden till 
kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem där det 
hanteras som övriga felanmälningar. Nedan en principskiss över 
plattformen för e-tjänsterna. 
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Orust 
 
På Orust integreras alla e-tjänster till det kommungemensamma 
ärende och dokumenthanteringssystemet. För varje e-tjänst har 
även handläggarstödet i systemet utvecklats så att alla parametrar 
som skrivs in i e-tjänstformuläret med automatik förs över i det 
automatgenererade ärendet. Se följande fiktiva exempel: 
 
På Orust börjar man odla jätteostron och man behöver nu nya 
regler för denna odlingsform. De som odlar måste rapportera hur 
många jätteostron som skördas varje år och detta görs genom en 
rapport i ett e-formulär, e-tjänst. I kommunens verksamhets-
system har det inte funnits ett fält för att fylla i antalet jätteostron. 
Man lägger in en ny parameter i systemet, ett fält där man kan 
fylla i parametern antal jätteostron. När odlaren fyller i sitt 
formulär på kommunens hemsida och skickar in det elektroniskt 
till kommunen så automatregistreras handlingen och 
automatdiarieförs som en rapport och antalet jätteostron fylls i 
med automatik i verksamhetssystemet. På så sätt behöver aldrig 
en ansökan eller anmälan fyllas i manuellt då formuläret med 
automatik fyller i informationen, i själva verksamhetssystemet. 
 
På samma sätt automatregistreras och automatdiarieförs bygglov, 
serveringstillstånd, egenkontroll lantbruk, förköpsrätt och 
felanmälan i kommunens ärende och dokumenthanteringssystem.  
 
I varje e-tjänstformulär finns det olika adresser så att formuläret 
hamnar hos rätt kommun, rätt diarium och om man så önskar till 
rätt handläggare/roll. Att e-formuläret hamnar hos rätt kommun 
ser SHS till d.v.s. den elektroniska myndighetsbrevlådan. I e-
formuläret finns angivet vilken ärendetyp i diarieplanen som skall 
ha ärendet, är det 234 så är det samhällsbyggnadsnämnden och 
det skall till rollen bygglovhandläggare, 2 = nämnden och 34= 
ärendetypen.  
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Skulle ett ärende hamna fel så gör man som idag, skickar det i 
postöppningen till rätt förvaltning/enhet. Den digitala hanteringen 
gör att risken att skicka ett elektroniskt serveringstillstånd fel är 
näst intill obefintligt. 
 
På liknande sätt gör landets 21 länsstyrelser med 20 e-tjänster, 
bl.a. ansökan om körkortstillstånd.     
 
E-tjänster som integreras till äldre verksamhetssystem har inte 
dessa möjligheter utan informationen som står i e-formuläret 
måste sedan skrivas in för hand i systemet. Om ansökan dessutom 
kräver arkivering så måste varje handling skrivas ut och lagras 
analogt. Idag är det tillåtet för kommuner att använda ett 
elektroniskt arkiv vilket få kommuner ännu har börjat med.  
 
Projektet genomförde ett försök med så kallad delad transport, 
d.v.s. bägge infratjänstleverantörerna levererade var sin del av e-
tjänsten till Orust kommun. Försöket har fungerat rent tekniskt 
men kräver mycket kompetens internt i kommunen. Dagens avtal 
gör det svårt att säkra driften mot slutkunden då rutinerna mellan 
leverantörerna, speciellt vid felsökning idag ännu inte fungerar. 
Stort ansvar läggs därför på slutkunden d.v.s. kommunen. 
 
Drift och ansvar gällande e-tjänster 
 
E-tjänster i den form som beskrivs i denna bok hyrs av 
kommunen av en leverantör som ser till att e-formuläret finns 
fungerande. Kommunen hänvisar till en länk så att man från 
kommunens hemsida kan öppna formuläret. När användaren fyllt 
i e-formuläret och trycker på ”skicka in” transporteras detta till 
kommunens SHS-klient (myndighetsbrevlåda). Denna transport 
ansvarar leverantören för.  
 
Kommunens IT-drift (egen eller extern drift) ansvarar sedan för 
transporten från kommunens SHS-klient genom kommunens 
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brandvägg4 och fram till respektive verksamhetssystem, 
exempelvis inkorgen till Procapita. 
 
Där tar systemets systemadministratör vid och ansvarar att 
informationen hamnar rätt, att ingen bifogad bilaga fastnar i 
diariet eller tappas bort. 
 
För att säkerställa att inga e-formulär tappas bort vid ingången till 
kommunen bör man likväl som vid dagens posthantering se till 
att ”postsäcken” är tömd d.v.s. att inga filer finns kvar i SHS-
klienten. 
 
 
 

                                                
4 En programvaru- eller hårdvarubaserad kontrollmekanism för 
nätverkstrafik. Kan kopplas mellan två eller flera nätverk (där ett ofta är 
Internet). 
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Öppna gränssnitt och 
standardmeddelanden  
[Vad menar vi med standarder, standardmeddelanden, återanvändning, 
begrepp] 
 
Öppna och tillgängliga system är nödvändigt för att skapa 
rationella och användbara e-tjänster. Öppenheten gäller tillgång 
till information som är standardiserad i form av begrepp, kvalitet 
och säkerhet. Öppenheten gäller också standardiserade och 
användbara funktioner när individen använder e-tjänsterna. 
Informationsutbyten mellan system måste också vara 
standardiserade, öppna och överenskomna. Detta benämns ofta 
som ”öppna gränssnitt”. 
 
I e-tjänster skickas många olika typer av information mellan 
kunden (medborgare, företag) och kommunen. Det kan vara 
ansökningar, frågor, felanmälan, synpunkter, mottagningsbevis, 
betyg, beslut m fl. För att uppnå standardisering i 
informationsutbytet har ”Riktlinjer för utveckling av 
standardmeddelanden för förenklat informationsutbyte med 
elektroniska standarddokument” tagits fram. Dessa är vägledande 
för utformning av informationsbegrepp och strukturer i de 
funktioner som upphandlats i nu aktuella ramavtal.  
 
Gränssnitt för användning och anrop av standardiserade 
funktioner finns specificerade för eID, (former och kontroller vid 
legitimering och elektronisk underskrift) och SHS, 
(meddelandehantering, adressering och överenskommelser för 
transport). Förvaltningsgemensamma specifikationer används 
även i funktioner som Mina sidor, betalväxlar, elektroniska 
fakturor och fakturaväxlar, Mottagning och Utskick samt former 
och kontroll vid mottagning av elektroniska handlingar och 
elektroniska beslut.  
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En förutsättning för återanvändning av standardiserade funktioner 
är att det är tydligt vem som är ansvarig ägare av specifikationen 
(beskrivningen av informationsstrukturen eller systemgräns-
snittet) och att ägaren gör den tillgänglig. Därför är det avgörande 
att kunden äger gränssnittet eller åtminstone äger tillgång till 
gränssnittet. Det blir då ett sätt att undvika eller bryta upp 
inlåsningseffekter i affärsmodeller. 
 
Öppna system med öppna gränssnitt, öppna standardmeddelanden 
och funktioner är också nödvändigt för att öppen programvara 
ska utvecklas i rationella former. 
 
Några aktuella vägledningar är: 
 
- Riktlinjer för utveckling av standardmeddelanden för förenklat 
informationsutbyte med elektroniska standarddokument  
- Principer för nyttomeddelanden i Sambruk ”Öppen teknisk 
plattform” 
 
Ytterligare aktuella vägledningar finns i ”Referenser i Metodbok 
– kommunala e-tjänster” 
 
Katalog för publicering av tillgängliga standardmeddelanden 
utvecklas på www.openSHS.se . 
Där har ägaren av ett standardmeddelande genom SHS-katalogen 
möjlighet att publicera specifikation och även ange om 
standardmeddelandet är publikt tillgängligt eller kräver ”digital 
överenskommelse (agreement)” mellan informationsägare och 
användande part.   
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Vilka avtal finns  
 [Ramavtal för avrop av tjänster och produkter för säkert 
informationsutbyte, legitimering, underskrifter, funktioner] 
   
- Infratjänst 2003, www.avropa.se/infra2003  
- Elektronisk identifiering eID 2008, www.avropa.se/eid2008    
- Spridnings- och hämtningssystem SHS 2004, 
www.avropa.se/shs2004       
- Informationsförsörjning 2005, www.avropa.se/infof2005  

 
Infratjänstavtalet 2003 
 
Infratjänstavtalen syftar till att underlätta och sänka kostnaderna 
för utveckling och drift av e-tjänster och stödja standardiserade 
lösningar för ett säkert och effektivt informationsutbyte.  
  
Målet är att Infratjänsten ska bidra till:  
• kortare utvecklingstider för e-tjänster  
• minskat behov av egen teknisk specialistkompetens  
• lägre investerings- och driftkostnader  
• större följsamhet mellan utnyttjandegrad och kostnader  
• högre servicenivå till slutkund  
• lägre risk än vid egen utveckling/upphandling  
• säkerställd anpassning till standarder inom offentlig förvaltning.  
En drivkraft för upphandlingen har varit att tillgodose ett behov 
hos mindre och medelstora organisationer med begränsad egen 
kapacitet för att implementera och driva komplexa IT-system. I 
de flesta fall är avtalen intressanta alternativ även för 
organisationer med mer omfattande egen IT-kapacitet.  
 
 
 
Leverantörernas ansvar 
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Infratjänstleverantörerna har, även i de fall de anlitar 
underleverantörer eller samarbetspartners, ett totalansvar i 
förhållande till kunden, dvs. den avropande organisationen. Detta 
innebär att leverantören ansvarar för:   
  
− funktion och tillgänglighet för avtalade tjänster i sin helhet  
− support för samtliga funktioner som ingår i tjänsterna.  
 

 
Aktuell information om ramavtalet finns på 
www.avropa.se/infra2003   
 
IT-Ramavtalen från 1 januari 2009 
 
Upphandlingen av ramavtal inom it och telekom övergår från 
Verket för förvaltningsutveckling, Verva, till Kammarkollegiet 
från 1 januari 2009. Övergången innebär inga förändringar i 
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gällande ramavtal. De ramavtal som Verva har med leverantörer 
fortsätter att gälla precis som tidigare. Avtalstider, villkor, 
leverantörer och kontaktpersoner är oförändrade.  
 
Övergången innebär inte heller några förändringar av de 
förstudier och upphandlingar som Verva har påbörjat. 
 
Information om ramavtalen på www.avropa.se påverkas inte av 
förändringen. Aktuell information om IT-upphandlingens 
ramavtal finns från 1 januari 2009 på www.kammarkollegiet.se . 
 
I IT-upphandlingens nyhetsbrev finns löpande information om 
övergången till Kammarkollegiet. Prenumeration på nyhetsbrevet 
kan göras på www.avropa.se/it-ramavtal  
Där finns också aktuella adresser till kundstöd för användning av 
IT-upphandlingens ramavtal. 
 
 
Förstudier för nya ramavtal 
 
Verva genomför för en sammanhållen förstudie som utgår från de 
befintliga ramavtalsområdena Informationsförsörjning 
(produkter), Infratjänst (tjänster) och SHS (säker 
meddelandehantering genom produkter). Förstudien skall 
specificera omfattning/avgränsning, indelning, inriktning och 
upplägg för eventuella kommande upphandlingar inom de 
aktuella ramavtalsområdena.  
 
 
Avtal Upphör  Max förlängning 
Infratjänst 2009-09-30 2010-02-31 
Informations 
försörjning 

2009-06-30 2010-01-30 

Spridnings- och 
HämtningsSystem 

2009-06-30 2009-06-30 
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Funktionerna skall kunna avropas via ramavtal av offentliga 
organisationerna för att ingå i e-tjänster till nytta för medborgare 
och företagare. Det överordnade målet är att underlätta för 
offentliga organisationer att leva upp de mål som regeringen satt 
upp bl a i sin handlingsplan för eFörvaltning – nya grunder för 
IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning. Målet 
är, så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 
 
Funktionerna skall kunna avropas som tjänster eller som 
produkter. Förstudien utgår från en förväntan att behovet av att 
avropa tjänster som delar i de offentliga organisationernas e-
tjänsteutbud kommer att öka och få en viktig roll.  
 
 
 

 
Informationstjänster och portaler 
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Informationsportaler med medborgar- och företagsassistenter för 
automatisk kundtjänst med en språkmotor och en 
kunskapsdatabas, som kan ge service via kanaler som webb, e-
post, SMS, WAP m.m. 
Kundtjänst för användarens frågeställningar, problem och 
felavhjälpning rörande aktuell IT-miljö.  Kontaktcenter som kan 
hantera flera olika media och kanaler hos myndigheten såsom 
telefonsamtal, e-post, webbformulär, fax eller chat samt SMS- 
och MMS- meddelanden till och från myndigheten. 
 
eID - Kontroll av e-legitimationer och e-underskrifter 
 
Kontroll av e-legitimationer och e-underskrifter i samverkan med 
funktioner från ramavtalen för e-ID. 
 
e-formulär 
 
Drift, konstruktion och publicering av mallar och formulär för 
datafångst och för att ta emot, identifiera, kvalitetskontrollera, 
strukturera och tillhandahålla elektroniska indata. 
 
Mina sidor 
 
Funktioner för medborgare och företagare att via Internet på ett 
säkert sätt ta del av information rörande myndighetens e-tjänster, 
göra ansökningar, följa status för sina ärenden och kommunicera 
med myndigheten. Funktioner för identifiering, personliga 
inställningar, Internetlänkar och sidor, skicka och läsa 
meddelanden, status för pågående ärenden m.m. 
 
Betalväxel 
Funktioner för underlättande av betalning av avgifter i samband 
med e-tjänster. Kortbetalning, direktbetalning från Internetbank, 
webshop, redovisningsstöd, SMS och betalsamtal. 
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Mottagning och utskick 
Indata (e-formulär och scanning/tolkning) 
 
Mottagning av alla elektroniska dokument med funktion för 
tidstämpel, signering, mottagningskvittens och olika 
valideringssteg. Hantering av fysiska dokument med skanning, 
bildhantering, maskinell tolkning av bildinformation och fysisk 
arkivering. 
 
Integration med verksamhetsapplikationer 
 
Funktioner för integration mellan här aktuella funktioner och 
organisationens befintliga system t ex verksamhetssystem. Dessa 
kan innehålla funktioner för förmedling och konvertering av 
information med möjlighet till meddelandehantering, 
multiprotokollhantering, konvertering, buffring, split och 
elektroniskt sigill och kryptering. Kan avse interna integrationer 
mellan olika applikationer eller externa integrationer. 
 
Utdata 
 
Överföring av elektronisk information till utskriftsdistributör, 
SMS, e-post eller annan elektronisk distribution inklusive 
övervakning och uppföljning av kvittenser och överföringsloggar. 
Säker elektronisk distribution av meddelanden och fakturor, som 
möjliggör för mottagarna att välja hur de vill ta emot sin post, 
elektroniskt eller fysiskt. 
 
Diarium 
 
Diarieföring och e-registratur 
Diarieföring är funktion för att uppfylla rättsliga krav på 
registrering av allmänna handlingar och övriga händelser i 
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ärendehandläggning. E-registratur syftar på funktioner för att 
registrera inkommande och upprättade elektroniska handlingar, 
t.ex. inkommande och utgående e-post. Ett ärende-
hanteringssystem inkluderar normalt registreringsfunktionerna 
ovan och därutöver stödfunktioner för ärendeprocessen som t.ex. 
bevakning, loggning och styrning av ärende- och dokumentstatus. 
 
Ärendehantering 
 
Workflow eller process management. 
Funktioner för Workflow eller process management skapas med 
särskilda programverktyg som kan definiera och förprogrammera 
regler och villkor som styr dokument-, händelse och rollbaserade 
ärendeflöden. Workflow- och document management-verktyg 
kan ibland ersätta eller komplettera ett traditionellt 
ärendehanteringsprograms roll som IT-stöd för ärendeprocessen 
 
Dokumenthantering 
 
Dokumenthantering eller Document management 
Dokumenthantering eller document management fokuserar på att 
administrera elektroniska dokument under deras aktiva livscykel, 
med t.ex. check in/check out, versionshantering, statushantering, 
åtkomst- och behörighetskontroll som viktiga egenskaper. 
 
e-arkiv 
 
e-Arkiv eller Records management 
Elektronisk arkivering eller records management fokuserar på 
säker lagring av upprättade eller inkomna elektroniska dokument 
i slutgiltig version (allmänna handlingar), antingen inscannade 
pappersoriginal eller fastställda (eventuellt elektroniskt 
underskrivna) elektroniska original. Hänvisning till lagring av 
fysiska media kan också ingå. Regelstyrd åtkomst- och 
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behörighetskontroll samt avställnings- och gallringsmöjligheter är 
viktiga egenskaper. Kan erbjuda publik åtkomst av e-arkiv. 
 
Publicering 
 
Content management och portal 
Området omfattar funktioner för att administrera och publicera 
innehåll från myndighetens verksamhetssytem på/ till interna och 
externa webbplatser. Viktiga egenskaper är distribuerade, 
rollbaserade publiceringsrättigheter, arbetsflöden, versions-
hantering, loggning och spårbarhet. 
 
Behörighetshantering 
 
Stöd för behörighetshantering med e-legitimationer, företags-
legitimationer och tjänstelegitimationer till myndighetens olika e-
tjänster och applikationer. Behörighetssystem för lokala verk-
samhetssystem med behörighetsadministration. 
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Hur använder man avtalen  
[Beskrivning av avropsförfarandet] 
 
När verksamhetsanalys är genomförd finns förändringsbehoven 
dokumenterade i processbeskrivningar och gärna även 
investeringskalkyler och nyttoberäkningar. Nu kan  anskaffnings-
arbetet på allvar börja. Här bör projektgruppen få stöd av 
medlemmar som har erfarenhet av anskaffning genom avrop från 
ramavtal. Arbetet genomförs med samma arbetsordning som egna 
upphandlingar med den stora skillnaden att en avropsförfrågan 
med kravspecifikation bara ska skickas till de leverantörer som 
ingår i ramavtalet och bedöms kunna uppfylla en leverans med de 
ställda kraven. Denna s.k. andra konkurrensutsättning hanteras på 
ett enklare sätt än en egen upphandling men kraven på lika 
behandling är viktigt att uppfylla för att konkurrensmålen ska 
uppfyllas. 
 
 
Så avropar du från ramavtal 
 
I de flesta av den statliga IT-upphandlingens ramavtal finns två 
möjligheter att avropa (göra inköp). 
Den första är att göra en direkt beställning från en leverantör. Då 
ska man använda ramavtalets villkor så som de står i avtalet - 
inga prisförändringar kan göras. 
  
Den andra metoden är att man skickar en förfrågan till alla 
leverantörer som finns inom området och som kan genomföra 
uppdraget. Leverantörerna hittar du i en bilaga till ramavtalet du 
vill beställa från. Man beskriver sina behov och vad som avgör 
valet av leverantör. Om du vill kan du använda alla eller en del av 
kraven från upphandlingen av ramavtalet. Specifika behov och 
redan gjorda investeringar får påverka valet av leverantör. 
Mall för leveransavtal finns i ramavtalet 
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Leveransavtal 
 
Först när du och leverantören är överens blir det dags att skriva 
ett formellt leveransavtal enligt villkoren i ramavtalet. I de flesta 
ramavtalsområden finns en leveransavtalsmall. Gå till ramavtalets 
på avropa.se för att se om det finns. I de fall ett ramavtalsområde 
inte har en mall eller en checklista kontakta kundstöd för vidare 
information. 
 
Vägledningar och checklistor 
 
För de aktuella ramavtalen finns vägledningar och checklistor för 
utformning av avropsförfrågningar samt mallar och checklistor 
för utformning av leveransavtal. Särskilda informations- och 
utbildningsaktiviteter erbjuds när nya ramavtal sluts och som stöd 
till avropare.  De finns att hämta på www.avropa.se.  
 
Utbildningar inför avrop och införande av e-tjänster 
 
Avropsutbildningar ger praktisk kunskap om hur du utvecklar din 
verksamhet och hur du använder ramavtal för offentlig 
förvaltning vid genomförandet. Det ger dig som 
verksamhetsansvarig kunskap om vilka underlag som behövs 
inför avrop. Det ger dig verktyg för hur du utvärderar och jämför 
de olika alternativens kostnader samt hur man planerar ett 
införande med test, pilotdrift, utvärdering och implementering. 
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Projektet E-samhället och företagen  
[Inledning, mål och syfte, beskrivning, erfarenheter, leverantör 
samverkan, delad transport] 
 
Bakgrund  
 
Många utvecklingsprojekt har genomförts eller pågår inom 
likartade kommunala verksamhetsområden som styrs av 
nationella lagar och förordningar men mycket lite av det som 
utvecklas återanvänds. Huvuddelen av våra 290 kommuner har 
inte ekonomiska möjligheter att utveckla sig i den takt som 
omgivningen behöver eller kräver. Detta projekt skall leverera en 
modell för hur en kommun med minsta möjliga medel kan 
utveckla extern kommunikation mot företag och i och med det 
även utveckla den interna administrationen och handläggningen. 
Projektets resultat överlämnas enligt produktmålen till Verva, 
Verket för förvaltningsutveckling och SKL, Sveriges Kommuner 
och Landsting. 
 
Projektet syftar till att använda befintliga avropsavtal och därmed 
sprida kunskap, metoder och konkreta processer utifrån 
avropsavtalen. 
 
Varför projektteamet valde att satsa på Esam projektet grundar 
sig i en stark tro på att genom projektet få ordentlig bredd i 
införande av e-tjänster i Sveriges kommuner.  
 
Syfte  
 
Syftet med detta projekt var att införa e-tjänster i Orust och 
Upplands Väsby kommuner som riktar sig till kommunernas 
företag och deras behov. En projektgrupp i respektive kommun 
tog fram företagens behov, identifierade processerna, kartlade 
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dem och upprättade verksamhetens kravspecifikation. Den 
lämnades sedan till projektets teknikresurs, som med hjälp av 
Vervas avropsavtal tog fram relevant tekniklösning tillsammans 
med avtalets leverantörer. Resultatet samlas i denna metodbok. 
På så sätt kan projektet delge resultatet och alla kommuner 
behöver inte göra om samma sak (även små kommuner har råd att 
utveckla egna tjänster) och till slut får de statliga upphandlingar 
som genomförts  en större spridning och användning vilket 
påskyndar effektiviseringen av Sveriges kommuner mot en 
sammanhållen elektronisk förvaltning. 
 
Mål 
 
Målet med projektet var att till slutet 2007 ha utvecklat och 
implementerat 7 e-tjänster i två kommuner. E-tjänsterna ska 
betjäna företagen på Orust och Upplands Väsby  kommuner och 
tydligt rikta sig efter företagens behov.  
 
Projektet ska skapa en portalfunktion som direkt vänder sig till 
företagen utifrån deras behov.  
 
Projektet ska leverera en dokumenterad metodik som kan spridas 
fritt till Sveriges kommuner. 
 
Projektet ska använda forskning för att mäta och analysera behov, 
användbarhet, kompetensklimat och effektivitet i e-tjänsterna. 
 
Effekt mål 
 
Exempel på verksamhetsområden och e-tjänster som projektet 
trodde komma att ingå och utvecklas var: 
 
Samhällsbyggnad  
bygglov, bygganmälan, följa planprocess m.m. 
Miljö- och samhällsskydd  
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tillsyn inom livsmedel och lantbruk m.m. 
 
Turistnäring    
boka båtplats, resor m.m. 
Teknik och service    
felanmälan, kommunikation med entreprenörer 
Äldreomsorg    
effektivare kommunikation med beställare o utförare 
Socialtjänsten    
alkohol- och tobakstillstånd 
Barn och utbildning    
hitta praktikplatser 
 
 
Verksamhetens effekt mål, exempel 
 
Av dagens analoga ärendehantering skall 70 % av alla berörda 
ärenden hanteras digitalt i e-tjänsterna vid slutet av 2008. 
Kommunerna ansvarar för denna effektmätning, projektet 
ansvarar för rapporteringen.  
 
 
Produkt mål 
 
Projektet skall bl.a. leverera: 
 

- 7 färdiga e-tjänster på Orust och i Upplands Väsby 
kommun 

 
- E-tjänst katalog över befintliga driftsatta tjänster 

 
- Verksamhetens kravspecifikationer på beslutade e-

tjänster 
 

- Kommunikationsplan 
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- Inventering av pågående kommunprojekt inom 

området e-tjänstutveckling 
- Dokumentation över genomförda nyttoeffektmätningar 

 
Dokumentation av avtalskonstruktion från avrop på ”Infratjänst 
2003” avtalet samt vidhängande avtal SHS och e-id. 
 
 
Genomförande 
 
De i projektet ingående kommunerna hade olika förutsättningar 
men gemensamt var att de redan påbörjat ett arbete med att 
utveckla de interna processerna genom kartläggning av själva 
handläggningen internt. De hade påbörjat viktiga förändringar för 
att ta nästa steg till att kommunicera digitalt med kommunens 
kunder, medborgare företag och föreningar. En utveckling av e-
tjänster måste föregås av intern utveckling då det elektroniska 
ärendet i annat fall hanteras lika analogt som idag och det blir 
snarare mer arbete att hantera samma ärende i två olika former. I 
dessa målkommuner fanns det förståelse och mental beredskap 
för nästa steg, digitala ärenden, kommunikation via 
ärendehanteringssystemet direkt med företag och medborgare. 
Kommunerna presenteras grundligare i nästa avsnitt. 
 
I projektet fanns två projekt som riktade sig direkt till 
kommunerna och deras företag och för att dessa skulle resultera i 
e-tjänster fanns fyra s.k. stödjande projekt.  
 
I och med att ESAM skulle använda sig av befintliga ramavtal 
inom området blev det täta kontakter med dåvarande WM-data 
och Sirius IT. Det visade sig att projektet tillsammans med 
leverantörerna kunde utveckla metoderna för att en kommun ska 
kunna ta fram nya e-tjänster.  
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Projektet ville också testa avtalen på så sätt att det de olika 
komponenter som finns med ska kunna samverka d.v.s. att nyttja 
en deltjänst från en leverantör ska den kunna samköras med en 
annan deltjänst från annan leverantör.  
                   
 
Tidplan 
 
Nedan följer den övergripande tidplanen för de ingående 
huvudaktiviteterna: 
 
Start maj 2006 bildande av alla projekt samt utarbeta detaljerade 
projektplaner samt påbörja förstudier. 
 
Q3 2006  påbörja börlägen och kravspecifikationer för de 

första pilottjänsterna. 
 
Q4 2006  avropa de första pilottjänsterna. 
 
Q2 2007  påbörja drift av pilottjänsterna kartlägga 

kompetensklimat samt aktivera 
kommunikationsplanen. 

 
Q3 2007  utvärdera piloterna samt slutlig kravspecifikation 

för resterande e-tjänster. 
 
Q4 2007  avropa e-tjänsterna samt driftsätta dem. Alla 

tjänster skall vara i drift årsskiftet 2007/2008. 
 
Q2 2008  på nytt mäta kompetensklimatet samt följa upp 

driftsatta e-tjänster. Kommunicera projektets 
resultat. 

 
Q3 2008  utvärdera e-tjänsterna samt kommunikations-

planens effekt samt avrapportera projektet genom 
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att leverera metodutvecklingen i en för projektet 
slutrapport. KTH slutför nyttoanalyser. 

 
Q4 2008 publicering av projektresultat i en tryckt 

metodbok. Distribution av metodboken. 
 
2008-12-31  projektet avslutas 

 
 
Kommunikation av e-tjänsterna 
 
Det är viktigt att tidigt upprätta en kommunikationsplan för 
införande av e-tjänster. Exempel på projektets kommunika-
tionsplan hittar du under bilaga 6, exempel kommunikationsplan.  



 

 52 

 
Pilotkommunerna  
[Beskrivning av likheter och olikheter, respektive 
genomförandeprojekt] 
 
Orust kommun 
 
Orust kommun har sedan 2005 systematiskt arbetat med 
verksamhetsutveckling i alla förvaltningar. Många processer har 
kartlagts och arbetssätt setts över men i slutet av 2005 insåg 
kommunen att det befintliga diariet inte kunde integreras med e-
tjänster. Detta medförde en analys av kommunens ärende- och  
dokumenthantering. 2006 startade ett pilotprojekt för att testa ett 
system. Testen genomfördes inom verksamheterna bygg och 
miljö. Våren 2007 fattades beslut om vilket system och ett nytt 
diarium infördes sommaren 2007. Samtidigt började Vinnova 
projektet E-samhället och företagen leverera e-tjänster och det 
gjordes tidiga tester på integrationer med det nya ärende- och 
dokumenthanteringssystemet. Detta var viktigt för att se helheten 
ur ett e-förvaltningsperspektiv. 
 
Esam projektet genomförde behovsanalysen bland kommunens 
företagare vilken resulterade i de e-tjänster som togs fram: 
ansökan bygglov, ansökan serveringstillstånd, (permanent och 
tillfälligt) egenkontroll lantbruk, rapportering kommunal 
förköpsrätt samt felanmälan på tekniska enheten. 
 
Projektledarna startade med en 8 (4*2d) dagars 
kompetensutveckling/ledarutbildning för förvaltningschefer och 
enhetschefer med syfte att få tidig målbild över en sammanhållen 
e-förvaltning. 
 
I ett av projektets riskanalys togs frågan upp om valet kunde 
påverka Esam projektet vilket  man inte trodde vid det tillfället. 
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Detta visade sig vara fel då valet resulterade i att flera 
förvaltningar bytte ledning. Den tidigare ledarutbildningen var till 
hälften ej återanvändbar  och detta påverkade förankringen och 
ägandet internt av e-tjänsterna. De organisatoriska förändringar 
som Orust var med om har troligtvis påverkat och fördröjt 
användningen av e-tjänsterna. Faktorer som personalbyte vid IT-
enheten har också försvårat driften och påverkat e-tjänsternas 
förtroende under en viss tid.  
 
Under 2008 har det ändå inkommit 58 e-bygglov vilket måste 
betraktas som bra då ingen aktiv marknadsföring skett. Många 
som söker bygglov på Orust bor inte på Orust vilket gör att andra 
kanaler måste användas för kommunikation. 
 
I mars 2008 beslutade bygglovenheten att alla ärenden som kan 
handläggas digitalt skall handläggas utan akter. September 2008 
handläggs 60-70% av alla ärenden helt digitalt vilket är en stark 
verksamhetsutveckling. 
 
Alla kommunens inkommande handlingar scannas in sedan 
starten av det nya diariet 2007-07-01. 
 
Under 2008 har verksamhetssystemet för miljö helt integrerats i 
kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem. Det vill 
säga att alla funktioner i det tidigare specialistsystemet finns nu i 
det kommungemensamma. 
Detta medför minskade kostnader för licenser, enklare för 
handläggare att arbeta över enhetsgränsen, enklare 
remisshantering samt övergripande översikt över kommunens alla 
objekt. Exempelvis, för miljö är en cistern ett objekt som tillhör 
ett fastighetsobjekt. 
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Upplands Väsby kommun 
 
Upplands Väsby har sedan 2004 systematiskt utvecklat 
förvaltningar och IT-infrastruktur samt ledningsprocesser. Då 
många projekt redan var initierade vid starten av Esam projektet 
valde kommunen att kraftsamla på en e-tjänst ”Felanmälan” 
intern och extern.  
 
Kommunen hade ett nytt kommungemensamt ärende- och 
dokumenthanteringssystem i drift sedan årsskiftet 2005/2006 
vilket gjorde att e-tjänsten kunde integreras med det. 
Inledningsvis berörde e-tjänsten enbart den tekniska 
verksamheten men kommer under första kvartalet 2009 att 
användas av alla kommunens förvaltningar.  
  
Den tekniska förvaltningen, Teknik & Service, i Upplands Väsby 
är en relativt stor förvaltning och var bemannad med ca 250 
personer när e-tjänsten introducerades jan 2007. Totalt antal 
ärenden var ca 5000/år. Genom stark marknadsföring, förändrade 
arbetssätt och en ny kundtjänst blev effekten att redan efter 10 
månader gjordes 70% av alla felanmälningar via e-tjänsten. KTH 
utvecklade även en wap version av felanmälan. 
 
Innan man skickar en felanmälan kan man på kommunens 
hemsida få en översikt över de senast inkomna anmälningarna. 
Detta syftar till att man inte felanmäler samma sak två gånger. 
Informationen speglas med automatik från kommunens ärende- 
och dokumenthanteringssystem. 
 
På samma sätt som på Orust så automatregistreras varje 
felanmälan och automatdiarieförs. Sedan är det någon på 
kundtjänst som vidarebefordrar felanmälan till rätt arbetsgrupp 
där sedan arbetet utförs. Kundtjänsten ger den som anmäler 
återkoppling både innan och efter felet är åtgärdat. Totalt får den 
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som felanmäler 3 återkopplingar, den första automatgenereras via 
e-tjänsten och talar om att felanmälan inkommit till kommunen. 
 
KTH som tidigt började med nyttoanalyser på felanmälan 
identifierade en mycket hög nyttopotential, se avsnitt 
nyttoberäkningar enligt PENG-modellen. E-tjänsten felanmälan 
är en av de effektivaste e-tjänsterna i en kommun, när det gäller 
att  spara intern tid och få kontroll över ärendeflödet.  
 
Upplands Väsby har under projektets gång infört andra e-tjänster 
som bygglovansökan, ansökan serveringstillstånd (samma som på 
Orust) 
 
Likheter och olikheter 
 
Gemensamt för kommunerna är att de har kommit relativt långt i 
sin processorientering, se avsitt sammanhållen e-förvaltningen.  
De har kommit långt i att identifiera sina processer och att hitta 
mätpunkter mellan huvud- och delprocesser. Bägge kommunerna 
behöver nu effektiva verktyg som kan stödja processorientering i 
att styra och leda efter processerna. Detta tydliggörs i e-tjänsten 
bygglov där remissen kan flödas5 direkt till miljöenheten. 
Bygglovhandläggaren kan också själv se ärenden som miljö har 
på ett fastighetsobjekt. 
 
Förändringsklimatet har varit positivt i bägge kommunerna men 
en viktig slutsats är att medarbetarna måste vara delaktiga i hela 
arbetet med införandet av e-tjänster. I Upplands Väsby var 
nyckelfunktioner inom verksamheterna Teknik & Service, samt 
IT starkt involverade och ägde tidigt e-tjänsten. 
 
Orust genomförde många förändringar samtidigt; till exempel 
införde de ett nytt webbverktyg, ett nytt ärende- och dokument-

                                                
5 Ärenden remitteras elektroniskt till andra förvaltningar  
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hanteringssystem, lanserade en ny hemsida och  bytte telefon-
växel. Allt detta samtidigt som de skulle hinna med 6 e-tjänster. 
Detta tillsammans med hög personalomsättning gjorde att de inte 
hade tid och möjlighet i samma utsträckning att vara delaktig och 
således behövde längre tid att äga e-tjänsterna.  
 
Detta är ett av problemen att ”ärva” e-tjänster från andra 
kommuner. Men med tanke på landets 290 kommuner och 290 
bygglovprocesser som styrd efter samma lagstiftning PBL torde 
det vara viktigt att vi lär oss tekniken att ärva andras processer 
och verktyg. 
 
 



 

 57 

 

Behovsanalys e-tjänster för företag  
[Sammanfattning och utdrag ur behovsanalysen] 
 
Behovsanalys i ESAM 
 
Grunden för arbetet med framtagande av e-tjänster i projektet var 
den behovsanalys som genomfördes i två delar där den första var 
att skanna av samtliga kommuners hemsidor för att se vilka 
tjänster som erbjöds företagen via hemsidan och den andra var att 
genomföra ett antal intervjuer med företagare i respektive 
kommun för att få deras behovsbild. 
 
Behovsanalysen med de lokala företagarna finns beskriven dels i 
bilaga och dels i den första filmen som ESAM projektet gjorde. 
Skanningen av hemsidor finns redovisad i bilaga. Hela 
behovsanalysen hittar du i bilaga 1, behovsanalys. 
 
Kortfattat redogörs för resultaten av behovsanalysen i följande 
avsnitt.   
 
Behovsanalys e-tjänster för företag  
 
Skanningen genomfördes under våren/sommaren 2006 visade 
egentligen det som projektgruppen hade som utgångspunk när 
projektansökan skrevs: det fanns inte speciellt många tjänster 
som vände sig till företagarna. 
 
De huvudgrupperingar som fanns var: 
 
Blanketter  
Nästan alla kommuner har någon form av blanketter som kan 
hämtas hem via nätet. Antalet varierar dock och de vanligaste 
blanketterna är  

• Ansökan bygglov 
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• Bygganmälan 
• Anmälan tobaks- och folkölsförsäljning 
• Ansökan serveringstillstånd 
. 

Blanketterna är oftast inte ifyllningsbara utan man får oftast 
skriva ut blanketten och fylla i den manuellt.  
 
Register lediga lokaler tillgänglig industrimark 
För att hjälpa företagen finns stöd för etablering och då främst 
lediga lokaler och ledig industrimark. För lokaler/mark finns det 
enkla register där det finns beskrivet var lokaler och mark finns 
tillgänglig. En del register är sökbara och det finns också de 
kommuner som har en funktion där företaget självt kan lägga in 
lediga lokaler. 
 
Upphandlingar  
Många kommuner har någon form av möjlighet att se vilka 
upphandlingar som är pågående och det går ofta att hämta 
underlaget elektroniskt. Oftast är det inte en egen tjänst utan 
kommunen länkar sig till t.ex. Anbudsjournalen. Ett fåtal 
kommuner har en komplex tjänst där hela upphandlingen kan ske 
elektroniskt.  
 
Länksamlingar  
En tjänst som ofta finns är också någon form av länksamling för 
att ge en allmän service till företagen. Det kan röra sig om 
länksamlingar för kommunen eller regionen men också att 
länksamlingar till myndigheter/institutioner som kan vara till 
nytta för företagen. 
 
Ekonomiska transaktioner  
Kommuner erbjuder sina leverantörer att använda sig av 
elektroniska fakturor och dessutom möjlighet att betala över 
Internet. Antalet kommuner som har denna tjänst är mycket svår 
att uppskatta då det inte framgår klart och tydligt vad som finns. 
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E-id  
Ett vanligt sätt att kunna identifiera sig är att använda sig av ett e-
id (bank-id) eller ett certifikat som bygger på 
organisationsnummer. Även denna tjänst finns, men verkar inte 
vara alltför utbredd.  
 
Medborgarassistent  
När man besöker en kommuns hemsida har man ofta ett antal 
frågor som man vill ha svar på. Ett sätt att lösa detta på är att ha 
en s.k. Medborgarassistent/digital assistent d.v.s. en digital 
svarsrobot. Denna tjänst vänder sig inte i första hand till 
företagen men kan utnyttjas för vissa frågor. 
 
Kartor  
Att kartor är en viktig tjänst anser många, men den är också svår 
att få tillgänglig på ett bra sätt. Kartor kan användas för många 
olika syften allt från att skapa sig en bild av kommunen och hitta 
orter och adresser men också som underlag för olika ansökningar. 
Kartorna som finns på kommunernas hemsida är oftast av typen 
”turistkarta”, men det finns också ett antal kommuner som har 
mer avancerade karttjänster.  
 
Företagsregister  
De företagsregister som finns är olika uppbyggda så att  

• en del är låsta, d.v.s. en enkel uppräkning av de företag 
som finns etablerade,  

• en del fungerar så att företaget själv kan ändra sina 
uppgifter  

• och den tredje varianten är att registret är en tjänst som 
kommunen köper d.v.s. ett allmänt sökregister där man 
får ange vilken kommun man ska söka i. 

 
Felanmälan  
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För att underlätta för kommuninnevånarna finns det ett antal 
kommuner som har felanmälan för teknisk service t.ex. 
gatubelysning, avlopp, snöröjning. Dessa tjänster går också att 
använda för företag men finns oftast inte länkat till 
företagssidorna på hemsidan. 
 
Näringslivsportaler  
Vanligt är att kommunerna har specifika sidor för näringslivet 
men det är också vanligt att dessa sidor ligger utanför kommunen 
och drivs av ett näringslivscentrum eller bolag. På dessa 
”portaler” finns oftast en stor mängd information men sällan 
några e-tjänster. 
 
Diarium  
Att kunna söka protokoll och specifika paragrafer är en service 
som ett fåtal kommuner har. Denna tjänst gör det lättare att följa 
olika ärendens gång eller att hitta gamla beslut som kan vara 
viktiga att ha. Många kommuner lägger ut protokollen men de är 
inte sökbara utan då måste man veta exakt vad som eftersöks. 
 
Övrigt  
Bland övriga tjänster kan nämnas 

• tjänster för praktik- och praoplatser 
• olika former för frågor och lämna synpunkter 
• kontaktformulär 
• olika former av intresseanmälningar 

 
 
Antal tjänster i kommunerna 
 
Kommunskanningen visar klart och tydligt att det är en lågt 
utvecklad del av kommunernas hemsidor. Antalet tjänster är få 
och det är bara ett fåtal som är väl spridda bland kommunerna.  
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 Andel kommuner i procent som har viss e-tjänst 
 
Komplexitet i tjänsterna 
 
När tjänsternas komplexitet skall avgöras utgår vi från Gartner 
Group Four Phases of e-Government.  
 
De olika faserna beskriver egentligen vilken grad av interaktion 
som finns mellan brukaren (företaget) och tjänsteleverantören 
(kommunen). I den gjorda undersökningen har vi försökt se om 
tjänsterna är enkla ( information, ta ut en blankett för att fylla i) 
eller om de är komplexa ( e-id, bekräftelse på mottagning, 
dialog).  
 
Enkelt uttryckt är de tjänster som finns idag till mycket stor enkla 
d.v.s. det handlar om att ge företagen information och att ge 
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möjlighet till att underlätta vissa ansökningar. Många tjänster är 
också primärt riktade till kommuninnevånare och inte till 
företagen t.ex. felanmälan. 
 
Det finns förstås undantag och det är framförallt inom 
upphandlingsområdet där det finns tjänster som är komplexa och 
med full interaktion.  
 
Var kan företagen hitta tjänsterna? 
 
Hur lätt är det att hitta information och tjänster som vänder sig till 
företag? Att navigera runt på kommunernas hemsidor visar att det 
inte är helt enkelt att hitta själva tjänsterna som berör företag. 
Däremot finns det ofta en rubrik som vänder sig till 
företag/näringslivet. 
 
Struktur på hemsidorna 
Kommunerna blir allt bättre på att organisera sina hemsidor så att 
det blir lättare att hitta direkt till de aktuella frågeställningar som 
man har. I huvudsak finns det ett par olika sätt att strukturera upp 
sidorna utifrån livssituation eller utifrån ämnesområde. Bägge 
huvudspåren kompletteras sedan med det andra spåret, på ett eller 
annat sätt.  
 
För företagens del är dock bilden inte riktigt lika bra. 
Kommunerna har ofta en egen rubrik som vänder sig mot 
näringsliv, men den sidan innehåller ofta mycket information om 
etableringshjälp och väldigt sällan handfasta tjänster för de redan 
etablerade företagen. 
 
Ytterligare faktorer som gör det svårt för företagen att hitta de 
tjänster som finns är att de ofta ligger många ”klick” (nivåer) 
bort, man måste veta vad man ska leta efter. En annan faktor är 
att kommunerna väljer att lägga informationen till företagen på 
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egna sidor, men en del tjänster som vänder sig till företagen finns 
på kommunens ordinarie sida. 
 
 
Utvecklingsfrågor 
 
Vad kan kommunerna göra för att öka antalet tjänster för 
företagen? Frågan är inte helt enkel men redan idag finns det ett 
antal utvecklingsfrågor som kommunerna kan ta tag i 
 

- Utnyttja de redan befintliga tjänster som vänder sig till 
medborgare och anpassa dessa till företagens behov. 
Ett exempel är felanmälan, ett annat är alla de former 
av att lämna synpunkter/ställa frågor. 

- Se till att alla blanketter blir ”intelligenta” d.v.s. 
ifyllningsbara och kan skickas in direkt digitalt. 

- Bli tydligare med var företagen kan hitta sina tjänster 
genom att skapa bättre rubriker, samla tjänsterna på ett 
ställe.  

- Utveckla medborgarassistenten/digitala assistenten till 
att också bli en företagsassistent. 

- Arbeta fram en portallösning som innehåller samlad 
information till företag, ger en överblick över aktuella 
ärenden som det enskilda företaget har med kommunen 
samt samla de tjänster som finns riktat mot företag. 
Alltså en form av ”Mina sidor företag”. 

 
 
Behovsanalys intervju med företagare 
 
Projektet intervjuade ett antal företagare inom olika branscher för 
att få en så bred bild som möjligt. De olika grupperingar som 
intervjuades var: 
 

• Detaljister   
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• Lantbruk och LRF.  
• Hotell, restaurant och aktiviteter 
• Båtvarv  
• Fiskberedning 
• Transporter.  
• Byggbransch.  
• Företagarna på Orust 
• Svenskt Näringsliv 
• Bensinstation. 
• Revisionsbolag 

 
 
Intervjuerna behandlade frågor som: vilken kontakt du som 
företagare har med kommunen och på vilket sätt skulle ditt 
företag kunna använda Internet för att kommunicera med 
kommunen. Gensvaret rent generellt var mycket högt för att 
utveckla kommunikationen med kommunen via Internet. Det 
fanns en tydlig vilja att med olika former av e-tjänster både öka 
kvalitén men också att skynda på handläggningen genom att 
handlingar finns digitalt och mer kompletta från starten av 
handläggningen. 
 
En sammanfattning av de kontakter som dessa företagare hade 
med sin kommun visar att det finns en oerhörd bredd i de frågor 
som ska kommuniceras mellan kommun och företagare 
(bruttolista): 
 
- Bygglov, livsmedelkontroll 
 
- Bygglov, utskänkningstillstånd, MoH, Räddningstjänsten, 
Informella kontakter med kommunledningen och 
näringslivsutvecklare avseende turismen 
 
- Byggnadslovsärenden 
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- Inga 
 
- Tillståndsärenden, bygglov, markärenden, redovisningar av 
olika slag, räddningstjänsten 
 
- Alkoholrapportering, livsmedelstillsyn, ibland bygglov, 
räddningstjänsten 
 
- Samråd om nya detaljplaner, bygglov, el-utsättningar, VA-
utsättningar 
 
- Bygglov 
 
- Inga, Ni gör inget för företagen, bli bättre alltid trögt 
 
- I huvudsak i egenskap av hyresvärd, övr mark, fastighet 
 
- Miljökontroll 
 
- Information 
 
- Det som rör ny- och ombyggnad 
 
- Tillstånd, bygglov, information, inspektioner 
 
- Bygglov, båtplats 
 
- Bygglov, Bygganmälan, kvalitetsansvar, planfrågor och 
rådfrågning 
 
- Inga 
 
- Bygglov, Bygganmälan, Allmänna frågor 
 
- Mycket sporadiskt, någon gång hjälp med praktikplats 
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Även om det är en bredd i ärenden som kommuniceras mellan 
kommunen och företagen är det framförallt frågorna som berör 
bygglov av olika slag som dominerar. Översatt till utveckling av 
e-tjänster som skulle öka integrationen mellan kommunen och 
företagarna är de viktigaste e-tjänsterna: 
 

• Se sina pågående ärenden via internet 
• Kunna ansöka på internet 
• Bygglovansökan 
• Se kartor på Internet 
• Tillstånd räddningstjänsten 
• Göra felanmälan 
• Egenkontroll livsmedel 
• Serveringstillstånd 
• Egenkontroll ”byggärenden” 

  
Tillsammans med kommunscanningen ger intervjuerna en tydlig 
bild av vilka e-tjänster som behöver utvecklas för att företagarna 
ska kunna få ett enklare och säkrare sätt att sköta ärenden mot 
kommunen. Projektgruppen tog utifrån behovsanalysen fram de 
förslag på e-tjänster som kommunerna kunde satsa på och 
tillsammans med kommunernas möjligheter internt beslutades om 
de 7 e-tjänster som sedan infördes. 
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Exempel på genomförande steg 1-10  
[Praktisk checklista på införandeprojekt] 
 
Följande exempel är ett praktiskt exempel på struktur i ett arbete 
med införande av ett antal e-tjänster. En förutsättning är att 
kommunen har en gemensam projektmodell samt helst även en 
processmodell. 
 
 
Steg 1 - Från tanke till att starta realisering av en idé 
 

- Fånga idéer, omvärldsbevakning, samverkan med 
andra kommuner 

- Förankra idén 
- Upprätta en arbetsgrupp till en förstudie, kan senare 

bilda huvudprojektgrupp 
- Formulera ett direktiv/struktur 
- Planera arbetstid för arbetsgruppen 
- Skapa en lämplig arbetsmiljö för uppdraget 
- Initiera arbetet, förankra arbetet och tilldela resurser 
- Begär en styrgrupp i lämplig nivå, förvaltningschefer 

motsvarande. 
- Upprätta en arbetsplan utifrån direktivet ofta kallade 

projektplan 
- Se till att varje e-tjänst får en arbetsgrupp 

 
Steg 2 – Nulägesanalys 
 
Stegen i denna fas görs för varje e-tjänst. 
 

- Identifiera dagens arbetsflöden genom enkel 
verksamhets-modellering på brunpapper med 
postitlappar. 
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- Ta reda på ledtider i handläggningen 
- Identifiera/analysera kostnader i flödet, 

nyckeltalsanalyser 
- Förankra nuläget i organisationen, dvs beskriv flödet 

för alla 
- Gör en kundenkät 
- Studiebesök vid andra kommuner/förvaltningar för att 

hitta erfarenheter, nya idéer eller metoder 
 
Steg 3 – Börläge 
 
Stegen i denna fas görs för varje e-tjänst. 
 

- Identifiera nya arbetssätt utifrån nuläget genom enkel 
verksamhetsmodellering 

- Hitta nyttoeffekter i det nya flödet 
- Förankra ett första börläge ute i verksamheten för att 

fånga ytterligare idéer 
- Vilka resurser behöver vi för att realisera hittade 

nyttoeffekter 
- Påbörja arbetet med att upprätta verksamhetens 

kravspecifikation 
 
Steg 4 – Genomföra en första pilot i det nya flödet 
 

- Förankra idéer i aktuell verksamhets högsta ledning 
och därefter längre ut i organisationen 

- Genomföra ett antal försök i börläget för att prova de 
nya idéerna 

- Utvärdera försöket 
- Genomföra försök i ett större perspektiv 
- Fastställa kravspecifikationen 
- Ta fram en grafisk vy som integreras med e-tjänsten på 

kommunens hemsida 
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- Etablera transporten för e-tjänsterna genom att avropa 
leverantör, som sedan i sin tur har checklistor över hur 
man installerar SHS-klienten, vilka certifikat som skall 
beställas 

- Se till att ha en testmiljö mot en testdatabas i 
mottagande verksamhetssystemet 

 
Steg 5 – Upphandling/avrop 
 

- Utifrån genomförda verksamhetsanalyser och 
kravspecifikationer anskaffa rätt systemstöd. För 
närmare information om avtalen se avsnitt vilka avtal 
finns. 

 
Steg 6 – Kommunikation 
 

- Genom informationsenheten kommunicera de tänkta 
förändringarna till medborgare/intressenter och inom 
organisationen 

- Analysera kommunens hemsida så att den tydligt kan 
ge information kring den nya tjänsten/tjänsterna 

 
Steg 7 – Etablera ny tjänst 
 

- Testa nya systemstöd 
- Upprätta de första beskrivningar över hur det nya 

flödet i stort är tänkt att fungera till berörda 
medarbetare i flödet 

- Förankra rutinerna 
- Ta fram driftinstruktion för e-tjänsten där det framgår 

vem som ansvarar för vad 
 
Steg 8 – Upprätta rutinbeskrivningar 
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- Upprätta rutinbeskrivningar för varje roll och funktion 
i flödet 

 
 
Steg 9 – Genomföra första mätpunkten 
 

- Mäta förflyttning mellan nuläge och börläge när det väl 
är implementerat 

- Processförbättra 
- Återkoppla resultat längst ut i organisationen 

 
 
Steg 10 – Införa tjänsten i ordinarie verksamhet 
 

- Utse processägare, processledare, systemägare och 
systemansvarig 

- Slutför e-tjänstens styrdokument 
- Avsluta projektet med tillhörande avslutsrapport  
- Projektet har nu övergått till linjen i förvaltning 
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Utveckling av en e-tjänst  
[Beskrivning av e-tjänsten felanmälan, från ax till limpa] 
 
I detta kapitel beskriver vi hur man tar fram en e-tjänst på en 
detaljerad nivå. Exemplet utgår från framtagning av e-tjänsten 
felanmälan i Upplands Väsby.  
 
Denna checklista avser inte aktiviteter för kommunikation intern 
och externt utan renodlat framtagning av själva e-tjänsten. 
 

• Nivå 3 e-tjänst enligt Vinnovas definition. 
• E-tjänsten använder Mina Sidor, e-ID och SHS. 
• Den som felanmäler med e-legitimation får en översikt 

över sina ärenden och en säker dialog med handläggaren. 
Hon eller han ser även status i sina ärenden. 

• Felanmälan kan göras: 
- Anonymt via wap-mobiltfn, internet eller telefon 
- Med e-legitimation över internet 
- Internt via intranätet 

• E-tjänsten är kopplad ända in till kommunens 
ärendehantering 

• Automatisk registrering och diarieföring till kundtjänsten 
 
1. Nuläge 

 
Det första som verksamheten gjorde var att ta fram ett 
nuläge. Detta gjordes först med hjälp av postit-lappar som 
sedan blev en processbeskrivning. Man bestämde en mall 
för att beskriva sin verksamhet. Se bilaga 4, 
kravspecifikation felanmälan Upplands Väsby kommun. 
För att kunna fånga nuläget i en verksamhets med många 
olika funktioner så måste alla intervjuas för att se om 
processerna är korrekt uppfattade. Det visade sig att 
verksamheten hade mer än 5 kundtjänster. Nu skulle det bli 
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en. Möjlig integration av en e-tjänst i det tänkta 
verksamhetssystemet bör tidigt analyseras. 

 
 
2. Börläge 
 

Börläget genomfördes med deltagare från alla 
verksamheter för att där identifiera en så optimal process 
som möjligt. Därefter identifierade man  vilket systemstöd 
som behövdes för börläget. Här var IT-enheten delaktiga 
och lade grund för en bra kravspecifikation. Efter 
förankring i styrgruppen så fastställdes beställningen som 
därefter lämnades de för en avropsförfrågan till två olika 
leverantörer. Avropet skulle göras via Infratjänstavtalet.  
 

 
3. Funktionskravspecifikation 

 
Efter att ha fått svaren från leverantörerna så började 
arbetet med en funktionskravspecifikation för att närmare 
beskriva teknik och funktion utifrån ett antal alternativa 
vägval. En leverantör valdes och arbetet startade omgående 
med den detaljerade specifikationen. 
 
En parameterlista upprättas lämpligen i excel där varje 
parameter beskrivs, se bilaga 5 parameterlista 
serveringstillstånd, funktion och vad den skall heta i 
ärende- och dokumenthanteringssystemet om den inte 
redan finns. 
 
I exempelvis PowerPoint gör man designen av e-tjänsten 
var de olika fälten skall vara och vad som skall finnas i 
dem. I detta fall skulle man kunna välja vilken gata man 
ville ange för position av felanmälan. Det visade sig vara 
ett omfattande arbete vilket resulterade i att man valde att 
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koppla kommunens egen excel-fil med alla gatunamn till e-
formuläret. 

 
Ytterligare vägval fanns för integration med 
verksamhetssystemet samt hur man kan presentera redan 
gjorda felanmälningar på kommunens hemsida så att inte 
fel anmäls två gånger. 
 
Slutligen så sammanställdes de verbala kraven i den redan 
befintliga kravspecifikationen och så blev funktions-
kravspecifikationen klar. 

 
 

4. Avropssvar/Avtal 
 
En mycket viktig del i arbetet var att tydligt beskriva 
beställningen så att det inte blir några missförstånd. Flera 
möten behövdes för att tydliggöra exakt vad som ska ingå i 
leveransen. Kommunen var mycket noga i sin specifikation 
vilket gjorde att e-tjänstens funktioner levererades till fullo 
på leveransdagen. 

 
5. Installation av SHS 

 
Leverantörerna har tydliga checklistor för installation av 
det som krävs för SHS-klienten, detta gör att kommunen 
tidigt kan förbereda installationen i servern så att den inte 
stannar upp i sista sekund. SHS-agenten kan installeras 
antingen utanför brandväggen eller innanför brandväggen. 
IT-enheten tog tillsammans med leverantören ansvaret för 
installationen och SHS-klienten. 

 
 
6. Integration mot verksamhetssystemet 
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Integrationen bör tidigt analyseras för att tidigt identifiera 
problem. Leverantören konfigurerade kommunens ärende-
och  dokumenthanteringssystem för att kunna ta emot e-
tjänsten felanmälan. Det är viktigt att veta att ändringar i e-
formuläret måste också speglas i verksamhetssystemet. 
Konsekvensen av varje ändring medför därför också 
kostnader som man kanske inte räknat med. En annan 
viktig iakttagelse är om systemet kan hantera dokument 
som objekt vilket är grunden för att skapa effektivitet i 
handläggningen. I annat fall måste allt skrivas ut och 
hanteras analogt. De flesta specialistsystemen har inte 
denna funktion eller mycket begränsat.  

 
 

7. Test 
 
Det är viktigt att testa e-tjänsterna när de levereras för test. 
Se till att ha en bra testgrupp som har lärt sig att hantera 
testcertifikat. Testa hela kedjan genom integrationen i 
verksamhetssystemet. Bemanna kundtjänsten och testa 
ärendeflödet till andra förvaltningar. Dagens ärende- och 
dokumenthanteringssystem stödjer flödning av ärenden på 
olika sätt.  
Testa även integrationen mot kommunens hemsida så att 
alla länkar fungerar 
 

8. Leveranskontroll 
 

När e-tjänsten levereras med en skarp länk se till att kunna 
testa leveranser i en testdatabas så att inte ordinarie 
diarium störs med testärenden. Normalt har man 30 dagar 
för godkännande av en tjänst så det gäller att hinna testa 
ordentligt. Leveranskontrollen görs mot funktionskrav-
specifikationen. 
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9.        Överlämning till verksamheten 
 

Ett driftavtal upprättas där ansvar och roller för e-tjänsten 
noggrant beskrivs. Bifoga en systemskiss där alla delar i 
e-tjänsten beskrivs. Alla dokument i funktionskrav-
specifikationen samlas och med gällande avropsavtal från 
leverantören. 

 
 

Ärendets digitala väg 
 
I den tekniska förvaltningen i Upplands Väsby har man 
anpassat ärendehanteringssystemet för just denna process 
och xml-filen tas in med automatik, registreras och diarieförs 
automatiskt för att slutligen ligga i kundtjänstens ”inkorg”.  
 
Vi beskriver ärendets väg så här: 

 
1. När någon har skickat in en felanmälan så transporteras 

den via den som hostar webb-formuläret till SHS.  
 

2. Informationen transporteras i två format xml och pdf till 
en SHS brevlåda hos leverantören. 

 
3. Kommunens SHS klient hämtar informationen från 

noden och transporterar dessa till kommunens SHS nod. 
 

4. LexTalk flyttar informationen och konverterar den till ett 
ärende i LEX system  

 
5. Ett ärende skapas och diarieförs med automatik i LEX 

system 
 

6. Ett E-post meddelandet genereras automatisk till 
avsändare med ärende nr. och handläggare. 
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7. Nu har ärendet automatregistrerats i LEX och finns under 

egen ärendetyp 998 vilket även öppnar egenutvecklad 
flik med egna parametrar.  

 
Uppgifterna i formuläret hamnar med automatik på rätt plats. 
Ärendekortet i LEX fylls i enligt ordinarie form. 
Ärendemeningen ifylls med automatik. 
 
En kopia identisk med ifyllt formulär kan manuellt skapas för 
direkt utskrift för arkivering enligt offentlighetsprincip. 
 
 
Mobil Felanmälan 
 
Den mobila felanmälan i Upplands Väsby fungerar i stor sett som 
e-tjänsten. Från operatörernas wap-tjänst kommer ett xml-
formulär till formulärtjänsten och felanmälan tar samma väg via 
SHS-klienten in i kommunens ärende- och dokument-
hanteringssystem. Hanteras därefter som ett vanligt ärende.  
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Hur kan e-tjänsterna integreras i 
verksamhetssystemet  
[Beskrivning olika former av integration, beskrivning olika processer, 
parametersättning, dokumenthantering]  
 
I detta kapitel tar vi upp olika former för hur e-tjänster kan 
integreras med befintliga verksamhetssystem.  
Nedan en principskiss över hela e-tjänsttransporten. 
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Olika former av integration 
 
De ärende- och dokumenthanteringssystem som kan avropas från 
Vervas Informationsförsörjningsavtal har varierande förmåga att 
skapa nya tabeller för ny metadata. 
 
Som exempel så kan man använda systemens egna enkla 
gränssnitt för att skapa ny systemdata med begränsade 
möjligheter till grafisk formgivning och funktion till helt nya 
moduler som byggs upp på systemets grundplattform och blir på 
så sätt ej känsliga för uppgraderingar och andra 
systemförändringar. Det förstnämnda sättet kan påverkas av 
uppgradering och ger på sikt mer arbete. Det är dock mycket 
enklare och billigare då kommunen själv kan utforma systemet 
efter de egna behoven. 
 
De system som inte har möjlighet att skapa nya tabeller med ny 
metadata är mycket begränsade vad det gäller effekt av e-tjänster 
då all information måste matas in för hand eller så måste man 
läsa på två ställen i systemet och i inkommen handling. 
 
I Vinnova projektet MittBygge utvecklades ett gränssnitt mot 
flertalet specialistsystem där e-tjänsten bygglov delvis kunde 
integreras. Som ett exempel i Castor (bygglovsystem) så får man 
bara viss information in i systemet och man måste fortfarande ha 
den analoga akten med sig i handläggningen.  
 
Standarmeddelande 
 
Viktigt när man utvecklar e-tjänster är att i så stor utsträckning 
återanvända parametersättning från tidigare framtagna e-tjänster 
så att byte av verksamhetssystem förenklas. Detta innebär 
konkret att om parametern  ”gatubelysning” alltid kan heta 
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samma sak så innebär det att e-tjänsten inte behöver ändras när 
man byter system: 
<Platina_parameter_gatubelysnin_fel_kategori>  detta är en 
parameter som beskriver en felkategori i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet Platina. Om man skulle byta system 
till W3D3 så skulle det bara ändras till 
<W3D3_parameter_gatubelysning_fel_kategori>. Om man i 
stället skriver lyktstolpe så måste fler variabler ändras. Nu 
behöver man bara ändra en. 
 
I Esam projektet har ett antal e-tjänster återanvänts på detta sätt. 
Till exempel har MittBygges e-tjänst bygglov återanvänts på 
Orust. Orusts e-tjänst serveringstillstånd har återanvänts i 
projektet Mitt Företag och kommunerna Upplands Väsby, Järfälla 
och Västerås. Trots att det är olika leverantörer som levererar e-
tjänsten kan samma integration användas på grund av 
standardmeddelandet. 
 
Enkel integration 
 
E-tjänster kan även mailas in till ett ärende- och dokument-
hanteringssystems inkorg och sedan registreras och diarieföras, 
detta är en mycket enkel nivå av integration. 
 
En e-tjänst kan även länkas till en funktionsbrevlåda där man 
manuellt för över filerna till ett systems inkorg eller rent av 
skriver ut formuläret och hanterar det som ett analogt ärende. 
 
Balanserad integration 
 
Ett sätt att komma runt problemet med en kommuns alla 
specialistsystem är att använda sig av ett generellt ärende- och 
dokumenthanteringssystem och bara använda metadata för 
informations som måste kunna rapporteras till andra myndigheter 
eller motsvarande. I övrigt så använder man dokumenten där 
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sakinnehållet finns och upprättar arbetsdokument och beslut, 
tjänsteskrivelser i mallar. 
Med detta synsätt optimerar man det kommungemensamma 
systemet och minskar kostnaderna för integration i 
specialistsystemen.  
 
Avancerad integration 
 
E-tjänstens formulär hämtas av verksamhetssystemet med 
automatik (ex varannan minut tömmer systemet SHS klienten på 
inkomna formulär) och inkommen handling automatregistreras 
och automatdiarieförs i avsett diarium. Alla parametrar flyttas 
från e-formuläret till metadata i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet eller specialistsystem om det ges 
möjlighet till detta. 
 
Integrerad integration 
 
Det fjärde sättet är att e-tjänsterna först går in i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet så man fångar dokumenten och 
handlingar registreras, ärenden startas och sedan genom dubbel 
koppling till specialistsystem hanteras informationen för själva 
handläggningen. 
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Förvaltning av e-tjänster i verksamheten  
[Överlämning från projekt till linjeorganisation, kompetens] 
 
Projekt tar tid från ordinarie arbete men är å andra sidan en 
naturlig del av verksamhetsutvecklingen. Det kräver tydliga 
prioriteringar som ska vara väl kända i organisationen. Det kan 
vara klokt att fysiskt placera projektgruppen utanför ordinarie 
arbetslokaler för att tydliggöra att det är ett projekt och inte 
ordinarie arbete.  
 

Utfasning 
 
Införande av e-tjänster kräver egentligen inte utfasning av 
någonting annat. Det finns dock ett stort undantag. Är det så att 
projektet avser införande av digital ärendehantering måste den 
analoga arkiveringen fasas ut. Annars kommer organisationen att 
leva med dubbla system och därmed också vara tvungen att ha 
kompetens, arbetskraft och rutiner för dubbla system. 
 

Kompetens 
 
Införandet av e-tjänster kräver kompetens avseende 
projektledning, processorientering, grundläggande IT-hantering 
och användning av tillgänglighet. Huvuddelen av de kommunala 
organisationerna saknar egna medarbetare med denna 
kompetensprofil.  
 
Många e-tjänster kräver samarbete över förvaltningsgränser. Det 
kan vara svårt att hitta enskilda medarbetare som har kunskaper 
om eller intresse för verksamheter utanför och inom egen 
förvaltning. I vår exempelkommun löstes detta genom att 
delprojektgrupperna bemannades med intresserade medarbetare 
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från samtliga berörda förvaltningar. Detta gör att 
delprojektgrupperna riskerar att bli stora och otympliga vilket 
måste beaktas vid projektets tidplanering. Fördelen med att ha 
medarbetare från samtliga berörda förvaltningar med i projektet 
är att förankringen av projektresultatet underlättas. 
 
Införande av e-tjänster kräver kunskaper hos ledningen om 
verksamheten längst ut i organisationen. Det är kunskap som 
vanligtvis inte finns vid projektstarten utan den måste tillföras 
efterhand. I våra pilotkommuner löstes detta genom att den 
kommungemensamma ledningsgruppen tidigt blev delaktig i 
nulägesanalysen och börlägesbeskrivningen. Därigenom blev 
projektet också förankrat i ledningen och nödvändiga åtgärder för 
införandet underlättades betydligt.  
 
Professor Karl-Erik Sveiby, Hanken, Handelshögskolan i 
Helsingfors har utvecklat en mätmetod i syfte att hitta 
framgångsfaktorer för ökat utvecklingsklimat för medarbetare 
och ledning.  
 
Kompetensklimatmätningarna innebär att ta reda på i vilken 
utsträckning kommunernas interna administration och inarbetade 
rutiner påverkar implementationen av de nya e-tjänsterna. Vad 
som behöver åtgärdas för att få effektivitet i handläggningen och 
hur dessa ska anpassas till verksamhetens processer. En 
nyckelfråga är hur förändringar i kompetensklimatet korrelerar 
med förändringar i nyttoeffekter.  
 
Mätmetoden, se bilaga 8 kompetensklimatmätning i Orust 
kommun, har utvecklats i samarbete med forskare från 
Queensland University of Technology, Sveiby Knowledge 
Associates och Pricewaterhouse Coopers Australia. Metoden är 
vetenskapligt validerad och är en etablerad metod i flera länder. 
Metoden är webbaserad och fordrar mycket lite arbete då varje 
respondent online bearbetas i en databas med över 16 000 



 

 83 

respondenter och resultat kan sedan utvinnas efter hand och 
behov.  
 
Detta är en avgörande faktor för att få utdelning av investering i 
ny teknik och nya arbetsformer. Uppdraget skall också bistå 
Esam projektet med erfarenheter kring spridning av metoder och 
samverkan av verksamhetsutveckling. 
 
Analysen görs i två steg;  
 
1. Före det att projektet har påbörjat verksamhetsutveckling, dvs. 
infört e-tjänster inom projektets ram.  
2. Efter 1 års verksamhetsutveckling utifrån den första analysens 
identifierade  utvecklingsområden. 
Efter genomförd analys kommer Prof. Karl-Erik Sveiby att möta 
respektive kommuns ledningsgrupp och delge resultatet och peka 
på framgångsfaktorer för fortsatt verksamhetsutveckling. 
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Hur lång tid tar det  
[Beskrivning tidsaxel utifrån projektets erfarenheter] 
 
De första e-tjänsterna som avropades på Infratjänstavtalet  
2004/05 tog ca 2-3 år att realisera. I Esam projektet så pressades 
tiderna till 2-3 månader för utveckling av en e-tjänst, från det att 
processbeskrivningarna påbörjades till leverans.  
 
Med dagens verktyg kan kommunen själva designa e-formuläret 
och låta det driftas av Infratjänstleverantören. Då kan 
utvecklingstiden minskas till 1 mån och så även kostnaderna. 
 

  
Tidplan för projektet E-samhället och företagen 
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Kostnader  
[Intäkts-och kostnadskalkyl enligt kundcase] 
 
Som tidigare beskrivits så tar den första e-tjänsten största delen 
av utvecklingskostnaderna såvida inte kommuner samverkar i 
utvecklingen. En ny e-tjänst kostar ca 100-200 tkr beroende på 
komplexitet, det finns andra förlagor, standarmeddelanden eller 
liknande e-tjänster. Därefter beroende på leverantör så minskas 
kostnaderna radikalt se tabell. 
 
Kostnader för integration är en stående post där det finns olika 
typ av integrationer. Om e-tjänsten enbart skall lämna formulär är 
det en enkel integration men om information skall hämtas från 
verksamhetssystemet så ökar det kostnaderna då det måste finnas 
en dubbelriktad kommunikation. I tabellen finns dessa två 
exempel med, där serveringstillståndet är en enkel integration och 
barnomsorgen är en mer komplex med högre funktionalitet. 
 
Om man jämför kostnader med nytta så blir det ett nytt 
perspektiv. Om vi tar KTH:s nyttoanalyser på exempelvis e-
tjänsten felanmälan där en kommun med ca 30 000 invånare har 
ca 20 000 interna och externa felanmälningar så blir nyttan för 
kommunen ca 6 mkr årligen. 300 kr i effekt per ärende i minskad 
hanteringstid genom automatregistrering och automatdiarieföring  
och där påliggande dokumenthantering. 
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e-tjänst Start-
kostnad 

måna
d 

tic integration  

Serverings- 
tillstånd 

12.800 1.700 2.40 ca 12.000 
AlkT 

 

Bygglov 22.100 1.700 2.40 8.000 Tekis  

Barnomsorg 23.000 1.700 2.40 84.000 44 
tkr/år 

Felanmälan/ 
synpunkter 

22.100 1.700 2.40 ca 100.000  

Trygghets- 
larm 

22.100 1.700 2.40 Funktions-
brevlåda 

 

MS SHS 35.000 6.900 ca 
1000 

24.000  

 
Tabellen visar kostnader från ett typiskt införandeprojekt med en 
av Infratjänstleverantörerna. 
 
 
E-tjänster som schemaändring i barnomsorgen, ledighetsansökan 
skola, felanmälan klagomål och synpunktshantering är bland de 
lönsammare e-tjänsterna i en kommun då det är så stora 
ärendevolymer. 
 
De leverantörer som levererar Infratjänster har olika prismodeller  
för e-tjänster och dessa framgår i ramavtalet.  Prissättning av 
redan befintliga e-tjänster framgår ej i ramavtalet utan hanteras på 
olika sätt beroende på leverantör och e-tjänst. 
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Nyttoberäkningar enligt PENG modellen  
[Beskrivning utdrag ur KTH:s rapport] 
 
Övergripande förutsättningar 
 
En övergripande nyttoanalys som KTH har genomfört 2006 – 
2008 ger följande nyttoberäkningar. För Orust kommun så är det 
en uppskattning vad det gäller antal ärenden. Felanmälan är 
troligtvis ca 4000 över alla förvaltningar och år. Där ingår även 
avvikelserapportering i vissa förvaltningar. 
 
Nytta per e-tjänst internt i kommunen: 
 

• Felanmälan 300 kr per ärende 
• Egenkontroll lantbruk 1000 kr per ärende (kommunen 

har fattat beslut i nämnden att reducera avgifterna för de 
som använder e-tjänsten) 

• Bygglov 1088 kr per ärende (nyttan för snabbare 
handläggning och minskade räntekostnader för sökanden 
redovisas i KTH:s rapport, bilaga på CD-rom) 

• Serveringstillstånd 422 kr per ärende men ca 3000 kr per 
dag i ökad intäkt för sökande verksamhet för tidigare 
tillståndsgivning.  

 
Övriga e-tjänster på Orust har inte analyserats då de har initierats 
sent i projektet och analyser inte har kunnat göras. 
 
Den totala bedömda nyttan för de fyra e-tjänsterna som 
analyserats för Orust kommun exklusive antal felanmälningar för 
alla verksamheter är 2.8 mkr årligen. 
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För Upplands Väsby kommun så har nyttoeffekten återbetalat 
investeringen av e-tjänsten på 10 mån då verksamheten relativt 
snabbt tagit del av möjligheten med e-tjänsten, 70% av alla 
felanmälningarna görs via e-tjänsten. 
 
För fördjupad läsning se KTH:s nyttoanalys i bifogad CD-rom. 
Där redovisas även externa nyttor där stora effekter kan uppnås 
för exempelvis lantbrukare. 
 
 
 
 
 
 



 

 89 

 

Framgångsfaktorer  
[Övergripande framgångsfaktorer för ett lyckat projekt i allmänhet] 
 
I detta kapitel beskriv ett antal framgångsfaktorer för ett 
verksamhetsutvecklingsprojekt. Delaktighet, återvinning och 
samverkan samt uppföljning nyttoanalys 
 
Delstrategi 1 - Delaktighet 
 
Som projektdeltagare väljs medarbetare som arbetar i de 
verksamheter som ska beröras av den nya e-tjänsten. Därigenom 
fångas arbetet med att analysera ett nuläge till ett börläge av 
medarbetare längst ut i organisationen. Vi får därmed störst 
kunskap om hur arbetet egentligen utförs. Deltagarurvalet ger oss 
också stora möjligheter att tidigt få både börläget (handläggnings-
processen) och e-tjänsten (administrativa processen) förankrade i 
arbetsgrupperna.    
 
I strategin delaktighet ingår också att så tidigt som möjligt göra 
chefer och arbetsledare delaktiga i projektets tankar och resultat. 
Detta görs bäst genom en ledarutveckling med syftena att skapa 
förståelse och acceptans både för handläggningsprocessen enligt 
börläget och för e-tjänsten. Det är först när ledarna har förstått 
och accepterat förändringen som den är möjlig att integrera i 
verksamheten och genomföra fullt ut i linjeorganisationen. 
 
Delstrategi 2 – Återvinning och samverkan 
 
För att påskynda och möjliggöra införandet av e-tjänster är 
samverkan med andra kommuner en viktig faktor. Små 
kommuner har sällan resurser för att själva utveckla e-tjänster 
medan stora kommuner ofta har resurser för att egenutveckla 
komplexa system. Exempelkommunens förstudie syftade bland 
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annat till att se vilka i omvärlden som har liknande tjänster 
införda eller under utveckling. 
 
Genom samverkan kan vi lära oss av andra hur vi kan göra på 
andra sätt, det öppnar upp dialogen och genom samverkan spar vi 
tid resurser och ökar effekten. Ju snabbare vi kan starta e-service 
ju fortare kan vi räkna hem vinster och öka nyttan för våra 
medborgare/kunder.  
 
I Stockholms län har IT-forum kartlagt befintliga e-tjänster i 
länets kommuner. Vid kartläggningen framkom att alla i dag 
förekommande e-tjänster fanns införda eller var under utveckling 
någonstans i länet. Om vi kan lära av varandra och dela med oss 
av tid, system och tjänster ökar vinsterna av effektiviseringen och 
vi kan ägna mer tid åt kärnverksamheten 
 
Delstrategi 3 – Uppföljning av nyttoanalys 
 
I ett projekt följer vi genom mätpunkter kontinuerligt upp vilken 
effekt investeringen ska få. Det är därför viktigt att förenkla 
uppföljningen så att medarbetarna i organisationen finner det 
intressant och därmed också börjar uppföljning och utvärdering 
av sitt arbete. 
 
System som idag (och igår) införts har sällan mätpunkter 
fastlagda före systemets införande och därför får vi följdriktigt 
sällan också uppföljning om vad systemet gav i återbäring. En av 
orsakerna är strävan till exakta mätetal. Vissa mätetal är även 
svåra att följa upp eftersom de upplevs som att man ifrågasätter 
dagens arbete (jämför tidsstudiemätningar). 
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Delstrategi 4 - Projektarbetsform 
 
För att säkerställa att arbetet med att införa en e-tjänst ska nå rätt 
mål med rätt resurser och i rätt tid använder vi 
projektarbetsformen. I pilotkommunerna använde vi en förenklad 
form så att vi inte skulle lägga för mycket tid och kraft på att 
skapa dokument och strukturer. Vi kvalitetssäkrade uppdraget 
genom att dokumentera viktiga steg utan att överbyråkratisera 
projektuppdraget. 
 
Delstrategi 5 – Utnyttjande av befintlig IT-struktur 
 
Införandet av e-tjänster bedrivs utifrån den IT-infrastruktur som 
redan finns i kommunen. Dagens befintliga IT-system är så väl 
utbyggt i de flesta kommuner att e-tjänster enkelt kan 
implementeras. Många e-tjänster är dessutom möjliga att 
driftsättas på distans via centrala driftcentraler. 
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Sammanhållen e-förvaltning  
[Beskrivning av begreppet samt hur man utvecklar den] 
 
I slutet av 90-talet myntades begreppet 24h myndighet och många 
trodde att man skulle arbeta 24h om dygnet. Nu är de flesta 
medvetna om att den delen som då avsågs handlade om e-tjänster. 
Men för att e-tjänster skall effektivisera så måste hela 
förvaltningen digitaliseras ända fram till arkivet. Detta avses med 
begreppet e-förvaltning, och för en kommun med många olika 
verksamheter så används även tillägget ”sammanhållen” e-
förvaltning. 
Nedan beskrivs hur man utvecklar en sammanhållen e-förvaltning 
och ett antal begrepp och definitioner. 
 
Övergripande så består begreppet av ett antal viktiga funktioner: 
 

• Kartlagda processer utifrån en kommunövergripande 
processkarta 

• En portalfunktion som möjliggör kommunikation med 
omvärlden på ett rättssäkert genom e-ID 

• Ett kommungemensamt ärende och 
dokumenthanteringssystem som kan kommunicera med 
verksamhetssystemen eller i sig självt kunna hantera 
handläggarstödet 

• 80% av alla ärenden sker helt digitalt, antingen inskick 
via portal eller mail eller inscannade 

• Processledning där verksamheten styrs i processerna och 
inte i den traditionella förvaltningshierarkin 
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Kommunal administrativ utveckling kan beskrivas i en 
mognadsmodell enligt följande: 
 

• Nivå 1 
– Helt analog dokumenthantering, enkelt digitalt 

diarium. 
• Nivå 2 

– Verksamhetssystem som följer ärendet, analoga 
dokument/ärenden. 

• Nivå 3 
– Digitala dokument i ett ärende- och 

dokumenthanteringssystem, e-underskrift, e-
legitimation samt e-underskrift för handläggare. 

• Nivå 4 
– GIS-kopplingar fullt ut från fältet via GSM/3G 

och sökfunktioner. Ärenden enligt nivå 3, 
integrerade e-tjänster i verksamhetssystemen, 
långtids e-arkivering 

 
Vi måste ha respekt för att det är allt för resurskrävande att gå 
från nivå ett till fyra. Modellen visar mer på var en organisation 
befinner sig vilket är viktigt för att förstå vad som återstår i 
utvecklingen. 
 
 
Kartlagda processer 
 
Många kommuner har gjort någon form av processkartläggning. 
Detta begrepp är dock mycket mångfaceterat. Att process-
kartlägga en verksamhet sker i 4-5 olika organisatoriska nivåer, 
dessutom sker det i 4 steg. Vi ska nu försöka och beskriva 
nivåerna och stegen som en inledning till det teoretiska begreppet 
processer. 
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Processbeskrivning 
 
Organisatoriska nivåer för en kommun kan vara följande: 
 
Nivå 1 
 
Kommunen, en processkarta över hela kommunen. 
 
 
 

 
 
Ovanstående exempel visar hur de traditionella förvaltningarna 
kan beskrivas i processtermer. Lägg märke till hur 
huvudprocesserna benämns. 
Begreppet Huvudprocesser eller som det ibland även kallas 
kärnprocesser är en verksamhets övergripande nivå. Som 
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exempel så kan vi bryta ner kunskapsprocessen i förskola, 
grundskola, gymnasium och kommunal vuxenutbildning. 
 
En beskrivning bör inte innehålla mer än 8 huvudprocesser för att 
kunna hållas samman ledningsmässigt. En huvudprocess delas 
därefter in i delprocesser, exempelvis ”förskola”. En 
huvudprocess bör inte innehålla fler än 8 delprocesser. 
 
Nivå 2 
 
Nedan ett exempel på Samhällsbyggnadsprocessen.  
 
HUVUDPROCESSER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
STÖDPROCESSER 
 

Bygglov 
processen 

Bygg 
processen 

Mottagnings 
processen 

Plan 
processen 

Kart 
processen 

Mät 
processen 

Miljö o 
hälsa 

T&S 
VA 

Ledning, ekonomi, personal 
och kompetensutveckling 

LMV Nämnd 
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Nivå 3 
 
Nu kan beskrivningen exempelvis vara bygglovsprocessen. Den i 
sin tur har ett antal huvudprocesser som exempelvis, 
Mottagningsprocessen där vi tar emot en ansökan och gör den 
komplett, därefter själva bygglovsprocessen där vi handlägger 
och beslutar om bygglov är givet eller ej. Den sista processen är 
Byggprocessen där vi tar emot en bygganmälan d.v.s. kunden 
talar om att nu tänker han/hon bygga och då har kommunen ett 
samråd där man går igenom krav och villkor för byggnationen. 
Dessa tre huvudprocesser utgör en beskrivning av hur en ansökan 
om bygglov övergripande går till. 
 
Nivå 4 
 
Nu beskriver vi hur själva bygglovsprocessen fungerar, d.v.s. hur 
handläggaren genomför sitt arbete. Nu börjar vi närma oss en 
rollbeskrivning med aktiviteter. Denna nivå ligger till grund för 
att tillverka IT-system och blandas oftast ihop med 
systemutveckling. När man tillverkar ett datorprogram så behöver 
man veta exakt hur programmet skall agera utifrån vad 
handläggaren behöver för sin verksamhet. 
 
Processutveckling i en verksamhet 
 
En verksamhet bör utvecklas stegvis för att inte få för stort 
förändringsmotstånd samt för att kunna fokusera så att det inte 
blir för stor förändring och verksamheten får starka störningar. 
 
Steg 1 
 
Det första steget är just att kartlägga sina processer genom att 
först kartlägga nuläget d.v.s. hur arbetar vi idag och därefter 
ställer oss frågan vad kan vi göra bättre. Detta dokumenteras i 
processbilder. För att kunna dokumentera 4-5 nivåer i en 
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kommun måste politiker och kommunledning göra den första 
nivån och därefter ut i de olika verksamheterna. Man kan börja 
ute i verksamheten men en vacker dag måste ledningen gör sin 
karta och äga bilden om hela kommunen skall utvecklas. 
Industrin har genomfört detta med mycket gott resultat, men 
exempelvis tjänsteföretag har gjort detta teoretiskt men inte 
etablerat det i verksamheten vilket är de följande stegen. 
Vad vi vill säga är att kommunerna inte är sist utan vi ligger 
någonstans mitt i verksamhetsutvecklingen samhället och 
begreppet processer. 
 
Steg 2 
 
Det andra steget är att hitta och mätpunkter i varje huvudprocess 
så att vi kan börja mäta kvalitet i vårt arbete. Först mäter vi hur 
lång tid det tar idag innan vi förändrar något och därefter mäter vi 
hur lång tid eller hur bra något upplevs efter förändring. 
 
Steg 3 
 
Nu börjar vi leda efter processflödet. Som exempel så handläggs 
vissa ärenden av flera förvaltningar idag som oftast är olika 
myndigheter. För att kvalitetssäkra ärendet behövs då nya 
ledningsfunktioner där ansvaret för att handläggning sker 
effektivt läggs i processen och inte mellan 3 olika chefer. 
Däremot så kvarstår ansvaret av kompetensen i handläggningen i 
den ordinarie linjen. I en processorienterad verksamhet så 
ansvarar processledaren för själva processflödet och den 
traditionella ledningen för personal och kompetensutveckling. 
Den här typen av organisation kan ibland även kallas 
matrisorganisation. 
Modellen kräver en mer prestigelös kultur och det åtgår mycket 
arbete för att nå detta steg men när den väl fungerar effektiviseras 
processerna avsevärt. 



 

 98 

Dagens hierarkiska ledningsstrukturer medför att i chefgrupper så 
rapporterar varje chef till överordnad i ett vecko- eller 
månadsmöte och därefter skall mötet se till att arbetet styrs 
framåt. Med processledning så måste alla processledare samverka 
mellan huvudprocesserna och en kontinuerlig dialog säkerställer 
en väl fungerande verksamhet. 
 
 
Steg 4 
 
Den fjärde nivån innebär att verksamheten övergår till en 
processorganisation. Förvaltningar upplöses vad det gäller 
medarbetargrupperingar, myndigheten kvarstår. 
Medarbetare samlas i kompetensgrupper med likartad kompetens 
eller olika kompetens. Här finns det olika teorier om vad som är 
bäst. Processledare avropar därefter resurser efter behov från 
kompetensgrupperna. 
 
Denna form kräver ytterligare kompetens, positiv kultur och 
engagemang för att lyckas. 
Precis som vi beskriver att en administrativ verksamhet med både 
elektroniska ärenden och analoga ärenden oftast försvårar och 
tynger handläggningen än med enbart analog hantering, så gäller 
det för processorienterad verksamhet. Arbetet måste renodlas då 
det i annat fall blir otydligt och svårarbetat vad det gäller ansvar, 
ledning och styrning. 
 
 
Portalfunktioner 
 
En sammanhållen e-förvaltning har gemensamma funktioner  
som ger bland annat följande funktionalitet: 
 
- enkelt och tillgängligt genom webb gränssnitt 
- legitimering och signering enligt nationell standard 
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- säkert informationsutbyte inom och mellan myndigheter och    
  statliga verk 
 
 
Enkelt och tillgängligt 
 
Tillgängligheten till offentlig förvaltning ska vara enkel. Är det 
för mig enklast att skicka ett brev så ska jag kunna göra det. Men 
är det lätt att skriva informationen direkt i datorn och skicka 
elektroniskt ska jag kunna göra det också. Ibland kan ett 
telefonsamtal, besök eller SMS vara det bästa sättet. 
 
 
Legitimering 
 
Medborgaren, användaren vill ha enkla och rationella former i 
kontakter med kommuner, landsting och statliga organisationer 
och myndigheter. Det ska vara enkelt att meddela mitt behov om 
barnomsorg, söka tillstånd för att kunna övningsköra, sköta mina 
skatteärenden. 
 
Jag vill göra det med de former som jag använder i min vardag, 
vid besöket på förskolan, besöket på biblioteket, beställer tid på 
vårdcentralen eller betalar mina räkningar på Internetbanken. 
 
I en sammanhållen elektronisk förvaltning ska jag kunna använda 
mig av samma sätt att legitimera mig oavsett vilken offentlig 
service eller tjänst jag vänder mig till.  
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Informationssäkerhet  
 
Nya tjänster kommer nu både för medborgare och företag. 
Gemensamt för dessa är att det ska vara enkelt att framföra sitt 
ärende och att jag inte behöver kontakta andra myndigheter för 
att ärendet ska behandlas. Om uppgifter behövs från andra 
myndigheter hämtas den informationen elektroniskt. 
 
Även vid detta elektroniska informationsutbyte används ett 
enhetligt sätt för legitimering mellan myndigheterna. Sättet att 
utbyta information är standardiserat med SHS och består av 
beprövade tekniker. 
 
 
Ett kommungemensamt ärende och dokumenthanteringssystem 
 
En vital funktion i en sammanhållen e-förvaltning är ett 
kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem.  
 
Våra kommuner har idag fortfarande olika diariehanterings-
system i olika förvaltningar vilket medför att kommunen inte har 
en helhetsbild över vilka ärenden som finns i kommunen. För att 
söka efter ett ärende måste man söka i olika diariesystem. 
Postlistor upprättas oftast i Word och är även de inte så enkelt 
sökbara. 
 
Handläggarstödet för olika verksamheter är dessutom oftast 
fristående datorsystem som oftast inte har någon koppling mot 
diarier. 
 
Ett modernt ärende- och dokumenthanteringssystem har en digital 
postlista, diarium samt handläggarstöd integrerat. Det går att 
koppla fristående handläggarstöd till ett kommungemensamt 
ärende- och dokumenthanteringssystem men det är att föredra att 
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sträva mot så få system som möjligt. Som vi tidigare påpekat så 
har en kommun ca 80-120 olika datorprogram för administrativ 
verksamhet. 
 
Bara årlig licenskostnad kan uppgå till ca 5-8 miljoner mot 
kanske 1-2 med kommungemensamma system. Om kommunen 
dessutom samverkar med annan kommun kan många kostnader 
delas som utbildning, utveckling, inköp och support. 
Det finns idag ett fåtal ärende- och dokumenthanteringssystem 
som är öppna och kan ta emot e-tjänster utan ”hårdkodning”. 
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Slutord  
 
Vi hoppas att Ni har haft nytta av de praktiska erfarenheterna vi 
delgivit er i denna bok. Vi hoppas också att Ni har fått vägledning 
och inspiration till fortsatt arbete i er verksamhetsutveckling. 
 
Stort tack till alla deltagande parter i projektet som alla bidragit 
med olika delar. Kommunerna Orust och Upplands Väsby som 
lagt ned mycket tid på e-tjänsternas införande, Verva med sin 
sakkunskap om ramavtal och teknik, KTH med sina analyser av 
nyttoeffekter och teknik, Hanken med sin kompetensklimatanalys 
och e-tjänstleverantörerna Svenska Sirius IT och Logica. 
 
Vi tackar även stöd från LRF som aktivt bidragit till att utveckla 
en nationell egenkontroll för lantbrukare. 
 
Ett tack till de Vinnova projekt som samverkat på olika sätt, 
MittBygge som upplät sin bygglov e-tjänst, Mitt Företag som lät 
oss länka Företagsportalen på Orust och Planeringsportalen där vi 
samverkade kring karttjänster. 
 
Slutligen tack till Vinnova som möjliggjorde detta projekt och 
dess resultat som vi hoppas kommer många kommuner till godo. 
 
Projektledningen 
E-samhället och företagen 
 
 

                   
 

                         



 

 103 

Referenser  
 
Projektet har en hemsida där länkar kontinuerligt kommer att 
uppdateras och kompletteras på följande adress: 
http://sites.google.com/site/esambokref/ 
 
Nedanstående länkar är några som ger information om i boken 
förekommande ämnen. 
 
Länkar 
www.openSHS.se, information om driftsatta SHS-tjänster 
www.e-legitimation.se, allmän information om e-legitimationer 
www.avropa.se/IT-ramavtal ,information om gällande ramavtal 
www.kiseldal.se , KTH:s fiktiva kommun (kan tidvis vara nere 
för utveckling) 
www.upplandsvasby.se , en av projektets pilotkommun 
www.orust.se , en av projektets pilotkommun 
 
Litteratur 
Goldkuhl G, Sambruks E-handbok för e-tjänsteutveckling, 2008, 
Linköpings universitet 
 
Helfrich J Auer C, Vägen till kommunal e-service, Praktisk 
handledning Crister Auer, Johannes Helfrich, 2004 ISBN 91-631-
4942-7 
 
Skielse J G, KTH nyttoanalys E-samhället och företagen 2008 
november 12 
 
Statskontoret (2000) Tjugofyratimmarsmyndighet. Förslag till 
kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst, 
Rapport 2000:21, Statskontoret, Stockholm 
 
Sveiby K-E, Den osynliga balansräkningen, 1990, ISBN 91-
85804-22-3 



 

 104 

Vinnovas förstudierapport ”Offentliga e-tjänster” Dnr 2002-
01685 
 
Publikationer 
 
Pictures and Positioning in Mobile Complaint and Problem 
Management. In the proceedings of the Third International 
Conference on Mobile Government, Sheraton Voyager, 15-16 
September 2008, Antalya, Turkey. 



 

 105 

 
BILAGOR 
 

 
1. BEHOVSANALYS 

 
2. AVROPSFÖRFRÅGAN BYGGLOV  

 
3. BESKRIVNING AV IT‐PLATTFORM  OCH E‐SERVICEMILJÖ VID 
AVROPSFÖRFRÅGAN FÖR ORUST KOMMUN 

 
4. KRAVSPECIFIKATION FELANMÄLAN UPPLANDS VÄSBY 
KOMMUN 

 
5. PARAMETERLISTA SERVERINGSTILLSTÅND 

 
6. EXEMPEL KOMMUNIKATIONSPLAN 

 
7. ORDLISTA 

 
8. KOMPETENSKLIMATMÄTNING 

 
9. VERKSAMHETENS KRAVSPECIFIKATION 
SERVERINGSTILLSTÅND 

 
10. TABELL ÖVER UTVECKLADE KOMMUNALA E‐TJÄNSTER 

 
 



 

 106 

 
BILAGA 1 
 
 
 

BEHOVSANALYSBEHOVSANALYS  
E-samhället och företagen 
 
 
A. Bakgrundsfakta 
 
Bakgrunden till denna projektansökan är följande: 
 
- Många utvecklingsprojekt har genomförts eller pågår inom 
likartade kommunala verksamhetsområden som styrs av 
nationella lagar och förordningar. Mycket lite av det som 
utvecklas återanvänds. Många utvecklingsprojekt har för 
snäv ansats. Kommunerna behöver se helheter så att de 
förstår nyttan med investeringen/verksamhetsutvecklingen. 
Från kundbehov, administrativ utveckling samt identifiera 
förbättrade handläggningsprocesser 
 
-  Huvuddelen av våra 290 kommuner har inte ekonomiska 
möjligheter att utveckla sig i den takt som omgivningen 
behöver eller kräver. Detta projekt skall leverera en modell 
för hur en kommun med minsta möjliga medel kan utveckla 
extern kommunikation med företagen och i och med det 
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även utveckla den interna administrationen och 
handläggningen. Projektets resultat överlämnas enligt 
produktmålen till Verva, Verket för förvaltningsutveckling 
och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
- Vervas upphandlingar inom detta område Infratjänst och 
Informationsförsörjning har tagit tid för kommuner att 
använda/avropa ifrån, vilket gör att det som Staten och 
företagen har investerat i inte får så stor effekt. Projektet 
syftar till att använda befintliga avropsavtal och därmed 
sprida kunskap, metoder och konkreta processer utifrån 
avropsavtalen. 
 
- Projektteamet har under 5 år arbetat och fokuserat för 
kommunal utveckling och har flertalet mycket lyckade 
projekt bakom sig. Allt ifrån samverkan med praktisk 
operativ verksamhetsutveckling med 12 kommuner där de 
nu avropar gemensamma e-tjänster utifrån gemensamma 
synkroniserade verksamhetsprocesser till införandet av 
kommungemensam ärende- och dokumenthantering 
operativt i en kommun. 
 
Projektteamet har även påbörjat ett långsiktigt arbete med 
att lära kommuner mäta effekter i handläggningen och 
konkret kundnytta i olika ärendeslag för aktiv 
benchmarking i 6 kommuner i Stockholms Län och 
kommuner i Västra Götaland.  
 
Varför projektteamet väljer att satsa på ESAM projektet 
grundar sig i en stark tro på att genom detta projekt få 
ordentlig bredd i införande av e-tjänster i Sveriges 
kommuner.  
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Ett gott exempel är en effektiv och efterfrågad komponent i 
kommunernas närstående verksamhetsutveckling. Nu när 
staten finansierar delar av e-id avropen kommer efterfrågan 
av e-tjänster att öka. 
 
B. Syftet med behovsanalysen 
 
Syftet med behovsanalysen är att kartlägga nuläget i Orust 
kommun, identifiera behov och utifrån behovet skapa ett 
börläge. Upprätta verksamhetens kravspecifikation och 
därefter beställa e-tjänsterna från Infratjänstavtalet 2003 
 
Syftet med behovsanalysen i Upplands-Väsby kommun är 
att utifrån genomförda kvalitetsenkäter till kommunens 
företagare förbättra företagens upplevelse av kommunens 
hantering av felanmälan och kundtjänst. Upprätta 
verksamhetens kravspecifikation och därefter beställa e-
tjänsterna från Infratjänstavtalet 2003 
 

 

C. Mål 
 
De verksamhetsområden som riktar sig mot Orusts företag 
skall kunna ha en fungerande e-tjänst i slutet av 2007 enligt 
genomförd behovsanalys utifrån företagens perspektiv. 
Maximalt 6 e-tjänster och en företagsportal. 
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Upplands Väsby ska ha en fungerande e-tjänst riktad till 
företag samt en företagsportal i slutet av 2007. 
 
 
E-tjänsternas komplexitet graderas utifrån Gartner Group 
Four Phases of e-Government 23  
 
Modellen beskriver utvecklingen av e-förvaltningen i fyra 
steg: 
 
 

1. Närvaro – Presence   
Kommunikationen är enkelriktad och innehåller generell 
information  

 
2. Interaktion – Interaction 
Mer specifik information för den enskilde. Blanketter 
går att ladda ner. 

 
3. Transaktion – Transaction 
Ärenden hanteras via Internet. Självbetjäning såsom 
ansökan om studiemedel  etc. 

 
4. Omvandling – Transformation 
En enda kontaktväg / portal för medborgarna/företagen 
till förvaltningen och detta medför att tjänsterna 
förvaltningen tillhandahåller förändras på grund av det 
täta samarbetet mellan myndigheter. Gränserna mellan 
myndigheter suddas ut. Förvaltningens CRM-system 
(client relationship management) är i detta stadium 
mycket avancerade på att på bästa sätt kunna serva 
medborgaren. 



 

 110 

 

D. Genomförande 
 

• Intervjuer med  företagsgrupperingar på 
Orust 

 
• Kommunscanning 

Kommunscanning av Sveriges alla 290 kommuners 
hemsidor i syfte att kartlägga nuläget och identifiera goda 
fungerande exempel. 

 
• Presentation  

Presentation av projektet vid öppna varav på Orust 2006-08-
25 i syfte att presentera projektet samt redan gjorda 
slutsatser under juni 2006. En enkät lämnas till de deltagare 
vid seminariet så att andra företag kan lämna sina 
synpunkter som sedan sammanställs under första halvan av 
september. 

 
• Rapport 

Upprätta en rapport över enkätsvaren klart senast 2006-09-
18. Enkätsvaren skall vara inlämnade före 2006-09-11. 
 

• Remiss 
En remiss till all parter i detta projekt inför slutligt val av e-
tjänster. 
 

• Frukostmöten 
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Ett frukostmöte 2006-09-29 på Orust kommun presenteras 
det slutliga valet av e-tjänster med syfte, mål och tidplan. 
 
 

 

E. Företag som intervjuas 
 
Detaljister Olssons i Ellös AB.  Henrik Olsson, Olle 
Olsson och Berth Johnsson.   
 
Lantbruk och LRF. Bo Olsson ordförande 
kommungruppen LRF Orust samt Robert Larsson 
regionchef LRF Bohuslän, Halland och Värmland. 
 
Hotell, restaurant och aktiviteter. Ocean Group Sweden 
AB. Johan Wintzer.  
 
Båtvarv. Hallberg-Rassy Varvs AB. Stellan Bäckman. 
 
Fiskberedning.  MP Produkter. Peter Olsson. 
 
Transporter. Orusttrafiken AB.  Orust Martin Göransson. 
 
Byggbransch.  HJ Byggconsult, Helge Johansson.  
 
Företagarna på Orust. Ordförande Inga-Lill Josefsson, 
Stig Dahlgren. 
 
Svenskt Näringsliv, Michael Fransson.. 
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Bensinstation. Statoil Henån,  Klas Peterson. 
 
Animonhus och Järn & Trä, Magnus Andersson 
 
Sydrevisioner AB, Bo Spångberg. 
 
 
F. Resultat av intervjuer 
 

1. LRF och lantbruken på Orust 
 
E-tjänst anbud skall kunna hanteras digitalt så att kunderna 
kan se vad som kommunen upphandlar och kunderna kan 
sedan digitalt svara med en digital offert som är en mall 
med färdigstruktur där endast artikel, pris, leveranstider m 
m behöver fyllas i. Det finns 313 lantbruk på Orust. 
 
E-tjänst egenkontroll av miljötillsyn skall kunna göras 
digitalt så att kunden kan fylla i ett formulär på kommunens 
hemsida som sedan skickas in till kommuner där det blir ett  
inkommande ärende som sedan kan handläggas, beslutas 
(kontrolleras vid behov) och rapporteras som protokoll till 
nämnd och till kund. 
 
E-tjänst för aktiviteter som kunder tillhandahåller som 
Gröna gårdar, hästskjutsar, båtturer och andra evenemang 
skall kunna samlas på kommunens hemsida och sedan 
länkas förfrågningar till respektive anordnare (lantbruk) 
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E-tjänst bygglov elektroniskt med relevant regelverk. Nya 
PBL kommer att ställa krav på ökad kommunikation med 
kommunen och det kan underlättas med aktuell information 
samt elektroniskt ansökningsförfarande.  

 
 
 
2. Hotell och restaurant/event 

 
E-tjänst tillstånd för livsmedel, brand och alkohol är en 
viktig tjänst kopplat till en riktad informationstjänst över 
vad som gäller för ex att öppna ett nytt hotell. 
 
E-tjänst ansökan för bygglov och marklov bör vara 
elektroniskt med kopplad karta 
 
I kommunens ärendehantering bör det finnas möjligt att 
kunna följa ett ärendes process utifrån ett kundperspektiv. 
 
I kommunens hemsida skall företaget kunna följa alla sina 
ärenden på en inloggning. 
 
E-tjänst till kommunen bör utvecklas för felhantering så att 
när ett fel vid ex. VA-debitering inte uppstår igen vid nästa 
fakturering. 
 
Kommunen bör ge på sin hemsida tydliga exempel över hur 
detaljplaneprocessen fungerar och innebär i tid och 
aktiviteter. 
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Projektseendet vid detaljplaneändring bör införas så att båda 
parter arbetar efter en gemensam tidplan och får då 
förståelse för varandras olika perspektiv. 
 
Kommunens marknadsföring kan klart förbättras i 
gemensamma syften 

 
 
3. Detaljister 

 
Tydlig ärendehantering eftersök, informella kontakter som 
tas idag ramlar mellan stolarna. Positivt med informella 
kontakter men de behöver i så fall formaliseras som ärenden 
och sedan i en tydlig för kommunen och kunden process. 
 
E-tjänst praktikplats eftersöks där företagen kan annonsera 
lediga praktikplatser och skolan ser företagens behov och 
eleven kan interagera för att aktivt välja praktikplatser. 
 
E-tjänst bygglov eftersöks då en del företag söker bygglov 
kanske vart 5:e eller vart 10:e år och då kan lagstiftning 
förändras och detta bör tidigt komma till företagens 
kännedom genom aktiv information på kommunens 
hemsida. 
 
 E-tjänst kartpresentation bör utvecklas för att underlätta för 
företag att snabbt hitta rätt kartunderlag vid projektering av 
ny- och tillbyggnad för offensiv expansion. Idag kan det ta 
veckor att få rätt kartunderlag för både mark, ledning och el. 
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Information om vilka tillstånd som behövs måste utvecklas 
för effektiver och rättssäker hantering. Exempel ”Heta 
arbeten” 
 
Kommunen bör ha en kundtjänst där företagen kan lämna 
sin fråga utan att den bollas tillbaks då handläggare inte är 
på plats och att de inte behöver ha många kundkontakter. En 
väg in. 
 
Vägfrågor bör klargöras vem ansvarar för vad. 

 
 
 
4. HJ Byggconsult 
 

HJ-byggconsult är en entreprenör som säljer sina tjänster till 
företag och privatpersoner. 
Tjänsterna riktas inom områden som projektledning av 
byggprojekt och områden som arkitekttjänster, 
kvalitetsansvarig, projektledning samt designtjänster. 
 
HJ-byggconsult anser att en av de viktigaste e-tjänsterna är 
att kommunen ställer sina kart- och ritnings underlag till 
förfogande för allmänhet och företag så att 
planeringsprocessen kan förkortas och förenklas. Idag så har 
HJ-byggconsult en kontakt med kommunen nästan 
varannan dag i syfte att hitta rätt VA-ritning, detaljplan eller 
detaljplanebestämmelse m.m. 
 
Här kan handläggningstiden kortas för entreprenören och 
kommunen avsevärt för att effektivisera extern- som internt. 
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Kontrollplan på kommunens hemsida ses även som en 
viktig del i effektiviseringen. Främst mot miljö och 
hälsoskydd som för räddningstjänsten. 
 
 
 

5. MP produkter 
 
MP Produkter är ett företag som förser Svensk 
livsmedelsindustri med förädlade råvaror som sill m m till 
företag som ABBA och Klädesholmen Seafood m m. 
 
De har en ledande roll i detta leverantörsled så att vi får sill 
i våra matvarubutiker. 
 
MP Produkter ser ett stort behov av att få information om 
ny lagstiftning i alla områden så att det känner tillit till att 
deras produktion är lagenlig. 
 
Egenkontroll är av stor vikt för att underlätta administration 
nu och i framtiden då tillsynen kommer att utökas utifrån 
nya perspektiv som KRAV-hantering. 
 
Fiskerinäringens egna organisationer har mycket små 
resurser att behjälpliga verksamheten och Svensk Fisk har 
ett fokus på marknadsföring av deras produkter. Detta 
innebär att fiskerinäringen bör stödjas med förenklade 
rutiner för effektiver produktion genom kommunala e-
tjänster. 
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Om det dessutom finns ett forum för förenklad 
handläggning av EU-bidrag kan fiskerinäringen utvecklas 
än mer med befintliga EU-anslag. 
 
Förbättrad kontakt med kommunens handläggare eftersöks. 
 
 

6. Orusttrafiken AB 
 

  Orusttrafiken ser ett stort behov utav förenklade rutiner 
med kommunen i följande områden: 
 
- Räddningstjänsten anmälan med elektroniska blanketter 
 
- Egenkontroll för miljöärenden elektroniskt 
 
- Kunna följa sitt ärende elektroniskt via ”Min sidor 
företag” 
 
- e-anbud för upphandlingar av trafik inom områden som 
skola, färdtjänst och kollektiv trafik. 
 
- Bygglov för nya terminaler och depåer för tvätt vilket även 
gäller miljöärenden 
 
- Karthantering för ruttplanering med stödsystem 
 
- Automatisk rapportering av indragna körkort hos förare 
för snabbare interna åtgärder och därmed säkerställa säker 
trafik 
- Vägnummer information för att underlätta planering av 
rutter vid vägarbeten från Vägverket 
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7. Hallberg Rassy Varv AB 
 

Egenkontroll på kommunens hemsida via ”Mina sidor” där 
även ärendet kan följas under handläggningen. Detta gäller 
miljö och räddningstjänsten. 
 
Informationstjänster för gällande lagstiftning är viktigt då 
de har begränsad tid att följa nuläget. 
 
Aktiv information till kommunen för att delge kommande 
verksamhetsutveckling för så stor delaktighet kring 
närliggande grannar som berörs av industrin. 
 
Samtal med kommunens handläggare är viktig när viktiga 
förändringar föreligger. 
 
Samverkan med skolan i fråga om praktikplatser är viktigt 
för att säkerställa företagets framtida  tillväxt. 
 
Kartinformation är viktig för förebyggande expansion av 
verksamheten. Dock har företaget goda lager av 
kartunderlag underlag. 
 
Mycket av stödjande verksamhet sker med underkonsulter 
och det gör att dessa har de egentliga kontakterna och nytta 
med kommunens förvaltningsutveckling. 
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8. Företagarna Orust 
 
Företagarna på Orust är en förrening bestående utav 140 
medlemmar från Orusts alla företagskategorier. Det som 
måste beaktas är att endast 81 företag i förreningen har en e-
mail adress vilket gör att alla inte idag kommunicerar 
elektroniskt. Troligtvis har alla någon form av PC-
utrustning till förfogande, vilket gör att om nyttan 
tydliggörs av verktyget, kanske fler börjar kommunicera 
elektroniskt. 
 
Tydliga aktiviteter över hur man använder IT och utbildning 
om hur man kan använda kommunens e-tjänster blir viktigt 
för projektets huvudmål. 70% av alla idag analoga ärenden i 
de berörda processerna skall göras digitalt i mitten av år 
2008. 
 
Områden som måste utbildas inom är även e-ID hur och vad 
är säker överföring så att jag som företagare kan bli trygg 
med kommunikationen. Enligt Inga-Lill kan e-tjänsterna få 
större trovärdighet om de kan liknas vid ett bankärende eller 
att de framgår av e-tjänsten att den har samma sekretessnivå 
som ett bankärende. 
E-tjänster kommer att spara mycket tid för företagarna. Hur 
mycket är svårt att uppskatta men den kan beräknas efter ett 
införande utifrån ett nuläge. I arbetet med nulägen i de olika 
processerna bör tiden loggas så att det senare kan följas upp. 
 
 
Nystartade företag/ny verksamhet har störst nytta av e-
tjänster. 
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Viktigt för att uppnå hög verkningsgrad av e-tjänsterna är 
att nå hög användbarhet, enkelhet och tydlighet. 
 
Kommunen behöver se över sina egna processer så att e-
tjänsterna inte bygger in gamla/onödiga rutiner. Exempel är 
serveringstillstånden. 
 
På frågan till Inga-Lill om vilka e-tjänster som hon tror 
skulle prioriteras säger hon: 
 
1, Bygglov   (information) 
2, Räddningstjänst 
3, Information 
4, Intelligenta blanketter 
 
 
En e-tjänst som skulle kunna underlätta för 
redovisningsföretag är inkomstuppgifter från medarbetare 
så att det skulle gå snabbare att upprätta ansökningar, 
ärenden som så behöver denna uppgift. Exempel 
barnomsorgen m m. 
 
E-upphandling är ett annat område som skulle ge mycket 
stor effekt då många har svårt med formalia eller har inte tid 
med detta pappersarbete. 
 
 

9. Statoil Henån 
 
Klas redogjorde för sina senaste kontakter det gångna året: 
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- sökte tillstånd för brandfarliga ämnen till 
Räddningstjänsten 

- sätta upp en skyllt, det gick inte så bra krångligt så 
att han avstod från bygganmälan och satte upp 
skylten ändå 

- tillstånd för folköl och tobak 
- tillstånd för att sälja livsmedel 
- nu vill han sätta upp en vägbom och undrar hur det 

fungerar vem han skall vända sig till och vad det 
innebär. Sven P frick frågan och han tar många 
motsvarande ärende i syfte att hjälpa företagarna på 
Orust. 

 
 

10.   Anemonhus och Järn & Trä 
 
Även här tar Sven P många ärenden och hjälper företaget i 
kommunikationen med kommunen. 
 
Bygglov är en viktig e-tjänst typ Byggsök i Norge, 
elektronisk bygglovansökan, kartor på webben osv. 
 
Bra informella vägar idag med kommunen, Anemonhus 
egna stämplar gäller för bygglovärenden. Bra handläggning 
av kommunen. 
 
Inga samråd hålls utom vid enstaka byggnader 
 
Planändringar är mycket tidskrävande 
 
Höga  vägavgifter från kommunen känns inte så bra utan att 
veta varför. 



 

 122 

 
Det byggs mycket utan bygglov….. 
 
VA har de inget med att göra…. 
 
 
 
Elverket och Telia fungerar inte, ren katastrof. 
 
Andra tillstånd som söks är från Polisen för fyrverkerier, 
årligen 
 
Ny service kräver snabba svar instämde både Statoil och 
Anemonhus, kommunen måste kunna svara upp mot nya 
sätt att kommunicera. Om frågor sker elektroniskt krävs att 
de kan svara med samma intensitet. 
 
G. Identifierade e-tjänster 
 
Avslutningsvis kan följande e-tjänster bli realiserade utifrån 
företagens behov: 
 

• Bygglovansökan 
 

• Kartor på nätet, VA, El, Detaljplaner, 
Detaljplanebestämmelser, Ortofoto m fl 

 
• Tillstånd, folköl, tobak och serveringstillstånd 

 
• E-upphandling 
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• Informationstjänster, företagsguiden, Mina sidor 
företag, riktad fackvis information över olika 
verksamhetsområden, Hotell o restaurant, 
åkerinäring, livsmedel, jordbruk, m fl… 

 
• Kundtjänst, felanmälan 

 
• Egenkontroll för jordbruk, livsmedel m fl 

 
• Kommunens alla blanketter intelligenta dvs att de 

går att fylla i på hemsidan och sedan elektroniskt 
skicka iväg genom ett e-ID så att underskrift inte 
behövs. Dialog med handläggare via ”Mina sidor 
företag” 

 
• En svarsrobot som ger ”ett” svar på en fråga med 

ämnen riktade mot företag 
 

• Information, information, information, 
information……. 

 
• Automatisk rapportering indragna körkort 

 
• Vägnummer information för att underlätta planering 

av rutter vid vägarbeten från Vägverket 
 

• Egenkontroll kvalitetsplan vid byggärenden, 
elektronisk rapportering 

 
• Praktikplatser på nätet för effektivare samverkan 

mellan skolor och företag 
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• För felanmälan en väg in till kommunen i en 
kundtjänst 

 
 
 
 
 
 
Fråga 1 Vilken kontakt har Du idag med 
kommunen som förtagare: 
 
Bygglov, livsmedelkontroll 
 
Bygglov, utskänkningstillstånd, MoH, Räddningstjänsten, 
Informella kontakter med kommunledningen och 
näringslivsutvecklare avseende turismen 
 
Byggnadslovsärenden 
 
Inga 
 
Tillståndsärenden, bygglov, markärenden, redovisningar av 
olika slag, räddningstjänsten 
 
Alkoholrapportering, livsmedelstillsyn, ibland bygglov, 
räddningstjänsten 
 
Samråd om nya detaljplaner, bygglov, el-utsättningar, VA-
utsättningar 
 
Bygglov 
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Inga, Ni gör inget för företagen, bli bättre alltid trögt 
 
I huvudsak i egenskap av hyresvärd, övr mark, fastighet 
 
Tore Friberg, byggnadsnämnden, Marklund miljökontroll 
 
Information 
 
Det som rör ny- och ombyggnad 
 
Tillstånd, bygglov, information, inspektioner 
 
Bygglov, båtplats 
 
Bygglov, Bygganmälan, kvalitetsansvar, planfrågor och 
rådfrågning 
 
Inga 
 
Bygglov, Bygganmälan, Allmänna frågor 
 
Mycket sporadiskt, någon gång hjälp med praktikplats 
 
Inget 
 
Inget 
 
Tjänster som idag används till kommunen analogt: 
 
Ärenden Antal  Övrigt 
Bygglov 13  
Bygganmälan 4  
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Planärenden 2  
Livsmedelkontroll 2  
Information 5  
Miljö 2  
Praktikplatser 1  
Räddningstjänsten  2  
Serveringstillstånd 1  
Båtplats 1  
   
Inga 4  
 
 
 
Fråga 2 På vilket sätt skulle Du vilja kunna 
använda Internet i Din kommunikation med 
kommunen? 
 
Fråga Antal Övrigt 
Se mina pågående 
ärenden med 
kommunen 

11  

Kunna lämna ansökan 
direkt 
på Internet via 
ifyllningsbara 
blanketter 

11  

Anmälan tobak   
Folköl   
Serveringstillstånd 4  
Se kartor 11  
Bygglov 12  
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Bygganmälan 11  
Egenkontroll 
livsmedel 

6  

Egenkontroll 
djurskydd 

  

Egenkontroll 
byggärenden 

4  

Hjälp med 
praktikplatser 

1  

Företagsguide   
Tillstånd 
räddningstjänsten 

8  

Kunna använda bank 
ID 

1  

Kunna göra 
felanmälan 

7  

Branschspecifik 
information 

1  

Kunna få svar från 
svarsrobot 

  

   
 
 
 
Sammanfattningsvis: 
 
Se sina pågående ärenden via internet 
Kunna ansöka på internet 
 
Bygglovansökan 
Se kartor på Internet 
Tillstånd räddningstjänsten 
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Göra felanmälan 
Egenkontroll livsmedel 
Serveringstillstånd 
Egenkontroll ”byggärenden” 
 
 
 
Fråga 3 Vilka andra behov har Du som 
företagare 
 
- För tillfället inga 
 
- Inga 
 
- Inga 
 
- Snabb behandling 
 
- Snabbt komma till rätt person vid frågor 
 
- Vet ej 
 
- Snabbt o lätt få svar på företagsfrågor 
 
- Så att Ni skall se till våra intressen så att kommunen växer 
 
- Färre kontaktytor mellan företagen och kommunen ex 
genom någon form av       
   vägledning/kontaktperson 
 
- Information och samverkan för att Orust 
Konferens/Sjögården aktivt skall kunna bidra till ett   
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   positivt utfall i alla satsningar på turism och 
fritidsutveckling 
 
 
 

H. Kommunscanning 
 
 

1.11. Inledning 
För att få en dagsaktuell bild av vilka tjänster som företagen 
idag kan få via kommunernas hemsidor har en 
”kommunscanning” över landets samtliga kommuners 
hemsidor genomförts. 
Arbetet har genomförts via besök på hemsidorna under 
kvartal 2 och 3 2006. För att få ett så bra underlag som 
möjligt har ett frågeformulär använts med frågeställningar 
om 
 

• vilka tjänster som finns 
• vilka tjänster som vänder sig till företagen 
• vilken typ av tjänster som finns, enkla/komplexa 
• om e-id används 
• om det finns s.k. digital assistent 
• på vilken nivå tjänsterna finns 
• om kommunens diarium finns sökbart 

 
Dessutom har undersökningen tittat på hur lätt det är att 
hitta tjänsterna, avseende rubriksättningar och hur många 
”klick” bort tjänsterna finns. 
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Avgränsning  
Rapporten kommer huvudsakligen att visa de resultat som 
berör företagen. Undersökningen bygger idag på 285 
kommuners hemsidor. Varför det inte är alla beror på att 
några sidor som vi sökt på har varit nere eller för att de 
uppgifter vi fått fram inte haft relevant kvalitet. Målet är att 
under hösten komplettera så att alla kommunernas hemsidor 
finns med i undersökningen.  
 
Denna undersökning utger sig inte för att vara fullständigt 
komplett, utan det är just en skanning över det aktuella läget 
och självklart kan det finnas tjänster som vi i 
undersökningen inte fångat. 
 
I undersökningen finns också tjänster som vänder sig till 
medborgare men dessa redovisas inte i denna rapport. 
 

1.22. Resultat företag 
1.2.1Vilka tjänster finns? 
I undersökningen har det visat sig att det inte finns speciellt 
många tjänster som företagen nyttja. Det finns några olika 
grupperingar av tjänsterna: 
 

• Blanketter för olika tillståndsansökningar 
• Register t.ex. lediga lokaler, ledig mark 
• Upphandlingar 
• Länksamlingar 
• Ekonomiska transaktioner som kommunen har med 

leverantörer 
• Upphandling 
• E-id 
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• Medborgarassistent 
• Kartor 
• Företagsregister 
• Felanmälan 
• Näringslivsportaler 
• Diarium 
• Övrigt 

 
 
Blanketter  
Nästan alla kommuner har någon form av blanketter som 
kan hämtas hem via nätet. Antalet varierar dock och de 
vanligaste blanketterna är  

• Ansökan bygglov 
• Bygganmälan 
• Anmälan tobaks- och folkölsförsäljning 
• Ansökan serveringstillstånd 
. 

Blanketterna är oftast inte ifyllningsbara utan man får oftast 
skriva ut blanketten och fylla i den manuellt. Ett fåtal 
kommuner har ifyllningsbara blanketter som går att direkt 
skicka. 
 
Register lediga lokaler tillgänglig indistrimark 
För att hjälpa företagen finns stöd för etablering och då 
främst lediga lokaler och ledig industrimark. 
 
För lokaler/mark finns det enkla register där det finns 
beskrivet var lokaler och mark finns tillgänglig. En del 
register är sökbara och det finns också de kommuner som 
har en funktion där företaget självt kan lägga in lediga 
lokaler. 
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Upphandlingar  
Många kommuner har någon form av möjlighet att se vilka 
upphandlingar som är pågående och det går ofta att hämta 
underlaget elektroniskt. Oftast är det inte en egen tjänst utan 
kommunen länkar sig till t.ex. Anbudsjournalen.  
 
Ett fåtal kommuner har en komplex tjänst där hela 
upphandlingen kan ske elektroniskt.  
 
Länksamlingar  
En tjänst som ofta finns är också någon form av 
länksamling för att ge en allmän service till företagen. Det 
kan röra sig om länksamlingar för kommunen eller regionen 
men också att länksamlingar till myndigheter/institutioner 
som kan vara till nytta för företagen. 
 
Ekonomiska transaktioner  
Kommuner erbjuder sina leverantörer att använda sig av 
elektroniska fakturor och dessutom möjlighet att betala över 
Internet. Antalet kommuner som har denna tjänst är mycket 
svår att uppskatta då det inte det inte framgår klart och 
tydligt vad som finns. 
 
E-id  
Ett vanligt sätt att kunna identifiera sig är att använda sig av 
ett e-id (bank-id) eller ett certifikat som bygger på 
organisationsnummer. Även denna tjänst finns, men verkar 
inte vara alltför utbredd.  
Medborgarassistent  
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När man besöker en kommuns hemsida har man ofta ett 
antal frågor som man vill ha svar på. Ett sätt att lösa detta på 
är att ha en s.k. Medborgarassistent/digital assistent d.v.s. en 
digital svarsrobot. 
 
Denna tjänst vänder sig inte i första hand till företagen men 
kan utnyttjas för vissa frågor. 
 
Kartor  
Att kartor är en viktig tjänst anser många, men den är också 
svår att få tillgänglig på ett bra sätt. Kartor kan användas för 
många olika syften allt från att skapa sig en bild av 
kommunen och hitta orter och adresser men också som 
underlag för olika ansökningar. 
 
Kartorna som finns på kommunernas hemsida är oftast av 
typen ”turistkarta”, men det finns också ett antal kommuner 
som har mer avancerade karttjänster.  
 
Företagsregister  
De företagsregister som finns olika uppbyggda så att  

• en del är låsta, d.v.s. en enkel uppräkning av de 
företag som finns etablerade,  

• en del fungerar så att företaget själv kan ändra sina 
uppgifter  

• och den tredje varianten är att registret är en tjänst 
som kommunen köper d.v.s. ett allmänt sökregister 
där man får ange vilken kommun man ska söka i. 

 
Felanmälan  
För att underlätta för kommuninnevånarna finns det ett antal 
kommuner som har felanmälan för teknisk service t.ex. 
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gatubelysning, avlopp, snöröjning. Dessa tjänster går också 
att använda för företag men finns oftast inte länkat till 
företagssidorna på hemsidan. 
Näringslivsportaler  
Vanligt är att kommunerna har specifika sidor för 
näringslivet men det är också vanligt att dessa sidor ligger 
utanför kommunen och drivs av ett näringslivscentrum eller 
bolag. På dessa ”portaler” finns oftast en stor mängd 
information men sällan några e-tjänster. 
 
Diarium  
Att kunna söka protokoll och specifika paragrafer är en 
service som ett fåtal kommuner har. Denna tjänst gör det 
lättare att följa olika ärendens gång eller att hitta gamla 
beslut som kan vara viktiga att ha. 
 
Många kommuner lägger ut protokollen men de är inte 
sökbara utan då måste man veta exakt vad man letar efter. 
 
Övrigt  
Bland övriga tjänster kan nämnas 

• tjänster för praktik- och praoplatser 
• olika former för frågor och lämna synpunkter 
• kontaktformulär 
• olika former av intresseanmälningar 

1.2.2Antal tjänster i kommunerna 
För att åskådliggöra hur det verkligen ser ut visar 
nedanstående diagram antalet kommuner som har olika 
tjänster. 
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Bild 1De vanligaste e-tjänsterna som vänder sig till företag 
 
Kommunskanningen visar klart och tydligt att det är en lågt 
utvecklad del av kommunernas hemsidor. Antalet tjänster är 
få och det är bara ett fåtal som är väl spridda bland 
kommunerna.  
 

1.2.3Andel tjänster i procent 
Ett annat sätt att visa hur vanligt det är med e-tjänster mot 
företag är att visa hur stor andel i procent av kommunerna 
som har vissa tjänster. 
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Bild 2 Andel kommuner i procent som har viss e-tjänst 
1.2.4Komplexitet på tjänsterna 
När tjänsternas komplexitet  skall avgöras utgår vi från 
Gartner Group Four Phases of e-Government.  
 
De olika faserna beskriver egentligen vilken grad av 
interaktion som finns mellan brukaren (företaget) och 
tjänsteleverantören (kommunen). I den gjorda 
undersökningen har vi försökt se om tjänsterna är enkla ( 
information, ta ut en blankett för att fylla i) eller om de är 
komplexa ( e-id, bekräftelse på mottagning, dialog).  
 
Enkelt uttryckt är de tjänster som finns idag till mycket stor 
enkla d.v.s. det handlar om att ge företagen information och 
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att ge möjlighet till att underlätta vissa ansökningar. Många 
tjänster är också primärt riktade till kommuninnevånare och 
inte till företagen t.ex. felanmälan. 
 
Det finns förstås undantag och det är framförallt inom 
upphandlingsområdet där det finns tjänster som är 
komplexa och med full interaktion.  

1.2.5Var kan företagen hitta tjänsterna? 
Hur lätt är det att hitta information och tjänster som vänder 
sig till företag? Att navigera runt på kommunernas hemsidor 
visar att det inte är helt enkelt att hitta själva tjänsterna som 
berör företag. Däremot finns det ofta en rubrik som vänder 
sig till företag/näringslivet. 
 
Struktur på hemsidorna 
Kommunerna blir allt bättre på att organisera sina hemsidor 
så att det blir lättare att hitta direkt till de aktuella 
frågeställningar som man har. I huvudsak finns det ett par 
olika sätt att strukturera upp sidorna 
 

1. utifrån livssituation 
2. utifrån ämnesområde 

 
Bägge huvudspåren kompletteras sedan med det andra 
spåret, på ett eller annat sätt. Många kommuner har kommit 
riktigt långt i att göra sina sidor attraktiva, men fortfarande 
finns det kommuner som inte orkat att hänga med i 
utvecklingen. 
 
För företagens del är dock bilden inte riktigt lika bra. 
Kommunerna har ofta en egen rubrik som vänder sig mot 
näringsliv, men den sidan innehåller ofta mycket 
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information om etableringshjälp och väldigt sällan 
handfasta tjänster för de redan etablerade företagen. 
 
Ytterligare faktorer som gör det svårt för företagen att hitta 
de tjänster som finns är att de ofta ligger många ”klick” 
(nivåer) bort, man måste veta vad man ska leta efter. En 
annan faktor är att kommunerna väljer att lägga 
informationen till företagen på egna sidor, men en del 
tjänster som vänder sig till företagen finns på kommunens 
ordinarie sida. 
 

1.33. Utvecklingsfrågor 
Vad kan kommunerna göra för att öka antalet tjänster för 
företagen? Frågan är inte helt enkel men redan idag finns 
det ett antal utvecklingsfrågor som kommunerna kan ta tag i 
 

• Utnyttja de redan befintliga tjänster som vänder sig 
till medborgare och anpassa dessa till företagens 
behöv. Ett exempel är felanmälan, ett annat är alla 
de former av att lämna synpunkter/ställa frågor. 

• Se till att alla blanketter blir ”intelligenta” d.v.s. 
ifyllningsbara och kan skickas in direkt digitalt. 

• Bli tydligare med var företagen kan hitta sina 
tjänster genom att skapa bättre rubriker, samla 
tjänsterna på ett ställe.  

• Utveckla medborgarassistenten/digitala assistenten 
till att också bli en företagsassistent. 

• Arbeta fram en portallösning som innehåller samlad 
information till företag, ger en överblick över 
aktuella ärenden som det enskilda företaget har med 
kommunen samt samla de tjänster som finns riktat 
mot företag. Alltså en form av ”Mina sidor företag”. 
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Men redan med en tydligare viljeinriktning kan 
kommunerna skapa mervärden för företagen att nyttja 
kommunernas hemsidor i sitt dagliga arbete. 
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I. Urvalskriterier 
 
 
 

E-tjänst Antal 
ärenden 
per år 

Processkart 
läggning 
utförd  

Antal 
företag/ 
användar
e  

Grad av 
komplexi
tet 1-4  

SHS 
/GIS 
koppling
ar  

Bygglov 
 

800 Ja Ca 20 4 GIS 

Kartor 
 

Skall 
utredas 

  2 GIS 

Serverings 
Tillstånd 
 

40 Ja 30 4 SHS 

E-upphandling 
 

Under 
utredning 

 Ca 400-
600 

  

Mina sidor 
 

För alla 
tjänster 

  4 SHS 

Felanmälan/ 
Kundtjänst 
 

500 Ja 30-50 3 SHS 

Praktikplatser 
 

Under 
utredning 

  3 SHS 

Egenkontroll 
Lantbruk 

200 år 
2008 

Ja 358 3 SHS 

Anmälan 
Räddningstjän
st 
 

Under 
utredning 

  2 GIS/SHS
? 

E-id 2500 
användar
e 2008 

   SHS 

      
 
Antal användare är svårt att exakt urskilja 
företag/medborgare 
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BILAGA 2 
 

Avropsförfrågan om e-tjänst 
Bygglov för Orust kommun  
 

Inledning 
 

Avropande enhet 
Orust kommun är i egenskav av pilotkommun för projektet 
E-samhället och företagen avropande enhet. 
 
Orust kommun 
473 80 HENÅN  
 
Org.nr: 212000-1314  
Telefon: 0304-33 4000  
Kontaktperson: Ronny Svensson 
Telefon: 0304-34198  
E-post: ronny.svensson@orust.se  
 
 

Ramavtal 
Förfrågan avser avrop av funktioner för e-tjänst bygglov 
från Ramavtal Infratjänst 2003 enligt specifikationer 
verifierade i pilotprojekt Bygglov Bengtsfors.  
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Tidpunkt för svar på förfrågan 
Senast 2007-02-16 till:  
 
E-samhället och företagen 
 

Beskrivning 
 

Allmänt 
 
Beskrivning av önskat läge bygglov från kravspec och 
leveransavtal för fyrbodal. 
  

Nuläge 
Se ovan. 
 
För närvarande pågår arbetat med att praktiskt ordna 
förutsättningarna för den nya organisationen. Det är i 
dagarna klart med lokaler som nu håller på att färdigställas 
på Exempel 29. 
 
Den nya organisationen planeras för 80 – 100 anställda. Det 
är en prioriterad ambition att organisationen ska kunna 
inleda verksamheten med modernt fungerande rutiner. Det 
är med denna bakgrund som denna avropsförfrågan om 
ärendehanteringssystem genomförs. Med den korta tid som 
står till buds och med de krav på rationella och ekonomiskt 
effektiva lösningar som eftersträvas är inriktningen att 
avropa dessa verksamhets-/administrativa funktioner som 
tjänster eller i egen drift. 
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De organisationer som idag bedriver de uppgifter som den 
nya organisationen ska genomföra från den 1 januari 2006 
har olika rutiner för sina uppgifter. Därför är det nödvändigt 
att det nya ärendehanteringssystemet kan klara alla de 
samlade behov som finns i den nya organisationen. 
 
Detta innebär också att införandet kräver en noggrann 
behovsinventering och en kompetensutvecklig av den 
personal som ska sköta verksamheten i den nya 
organisationen. 
 
 

Behov, specifikation och volymer 
 
Se ovan och fråga Orust 
 
Diarieföring av ca 600 ärenden per år. Dossiéplanen 
omfattar 10 huvudrubriker. Varje ärende har i snitt mellan 
10 till 15 åtgärder registrerade. Uppgifterna bedöms vara i 
samma storleksordning som för Statskontoret under 2005.  
 
Efterfrågade funktioner är i första hand diarieföring, 
ärendehantering med dokumenthantering och lagring. 
Lösningen ska ge möjlighet att i andra hand införa stöd för 
publicering på intranät och Internet från diarium och 
dokumentnivå. Valda lösningar ska även på sikt klara 
funktioner för långtidsarkivering. 
 
De erbjudna funktionerna/tjänsterna ska uppfylla 
lagstadgade krav samt rekommendationer som bl a angivits 
av e-nämnden/Verva. Det gäller bl a krav enl PUL vid 
publicering av diarieinformation på Internet.   
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Uppgifter begärs för både servicenivå A (upptid 7-17) och 
servicenivå B (upptid 6-24) 
Bedömning behöver också göras för begreppen:  
- tillgänglighet 
- öppettid kundtjänst 
- öppettid användarstöd  
- skyddsnivå 
 
(Bilaga 4 – service och tillgänglighet i Ramavtalet 
Infratjänst 2003)  
 

Leverans 
Planerad start av leveranskontroll 2007-04-02 
Planerad effektiv leveransdag är 2007-04-16 
Planerad avtalad leveransdag är 2007-04-30 
 

Leveranskontroll 
 
Personal, företag och medborgare ska kunna medverka vid 
leveranskontroll genom att lämna olika former av 
felanmälningar i tjänsten. Detta omfattas också av E-
samprojektets utvärderingsgrupp vid KTH.  
 

Avtalsperiod 
Leveransavtal med finansiering från projektet E-samhället 
och företagen tecknas tom 2008-06-30. Avtalet ska vid 
denna tidpunkt kunna förlängas. (förslag till formulering 
från leverantören) 
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Krav på redovisning 
 

Funktion och teknik.  
Leverantören ska presentera en funktionell beskrivning av 
sin lösning. Dessutom ska leverantören: 

- specificera de standardgränssnitt som ingår i 
lösningen med de krav dessa ställer på kundens IT-
miljö. 

- specificera de gränssnitt som krävs hos kundens 
ärende- och dokumenthanteringssystem. 

- specificera vilken typ av användardokumentation 
som leverantören tillhandahåller 

(ev specificera tilläggstjänsterna t ex användningen av Mina 
sidor, blankettjänsten och eID) 
 
Det ska tydligt framgå vad som är basfunktioner/tjänster 
och vad som är tilläggsfunktioner/tjänster. Det ska tydligt 
framgå vilka som vid anbudstillfället är tillgängliga för 
leverans inom angiven tid i denna förfrågan. 
 
Endast tjänster och produkter som ingår i Ramavtalet får 
erbjudas. 
 

Pris 
 
Leverantören skall i möjligaste mån erbjuda 
fastprisalternativ (på årsbasis) Det ska tydligt framgå 
skillnader som uppkommer vid olika servicenivåer och 
volymtrappor.  
Redovisning ska ske med hänvisning till ramavtalens 
begrepp för funktioner och priser.  



 

 146 

 

Projektorganisation 
 
Leverantören ska ge förslag på projektorganisation för en 
driftsättning (installation och konfiguration samt utbildning) 
av föreslagen lösning. Kravet är att behov av kompetenser 
och resursbehov redovisas i förslaget. 
 

Krav på organisationen 
 
Leverantören måste tydligt specificera samtliga krav som 
ställs på  kundens organisationen i form av krav på 
kompetens och resurser, teknik och gränssnitt samt 
tidplaner. 
 

Förslag till leveransavtal 
 
Svaret på avropsförfrågan ska innehålla ett förslag på 
leveransavtal som tydligt uppfyller de specifika krav som 
framförts i denna avropsförfrågan. 
 
I nära anslutning till att avropsförfrågan överlämnas 
genomförs ett möte där leverantören presenterar ett 
preliminärt förslag samt har möjlighet att ställa 
kompletterande frågor. Leverantören redovisar även 
referenser till organisationer med motsvarande lösning. 
 
Organisationen erbjuder också möjligheten för leverantörer 
att, förutom skriftliga anbud, även i mötesform presentera 
sin lösning. Detta kan ske under perioden 2005-11-14 till 
2005-11-17. De leverantörer som avser att utnyttja dessa 
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möjligheter bör snarast kontakta organisationens 
kontaktperson. 
 

Bilagor: 
 
Beskrivning av Kundens e-servicemiljö. IT-plattform 
bifogas. 
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BILAGA 3  
 

Beskrivning av IT-plattform och e-
servicemiljö vid avropsförfrågan 
av e-tjänst bygglov för Orust 
kommun 
 
Följande system och utrustning utgör IT_plattform för 
EXEMPELORGANISATIONEN från 1 januari 2006. 
Beskrivningen följer IT-upphandlingens begreppsmodell för 
informations- och ärendesystem. Se bild nedan. 
 
Organisationsportaler 
Externa webbportaler blir www.orust.se , samt ytterligare 
ett antal ämnesportaler. 
Intranät intra.exempelorganisationen.info (namn ej 
fastställt) på plattform MS epi-server 
 
e-Post 
Microsoft Office Outlook på Windows Server 2003 
 
Office 
Microsoft Office 2003 på Windows server 2003 
 
Generellt stöd för ekonomi-, personal- och 
administrativa funktioner 
Agresso Business World på Windows Server 2003 med MS 
SQL Server 
 
Ärende och dokumenthantering 
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LEX 
 
Berörda verksamhetssystem 
 
FIR 
Landlord 
Geosecma 
 
IT-plattform 
 
Servermiljö: Windows Server 2003  
 
PC: Microsoft Windows XP Professional ver 5.1 Service 
Pack 2 
 
Kataloger och certifikatanvändning 
 
AD, Active Directory 
 
Beskrivning av katalogstruktur: Bilaga 1 
Exempelorganisationen AD-design Ver1 
 
Användare administreras i egen CA enligt Bilaga 2 
Exempelorganisationen - Certifikat till SmartCard 
 
Kontaktperson i dessa frågor är: Kalle System, 
Systemkonsult 
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Kommunikation 
 
Informationsutbyte med banker, myndigheter och företag 
kommer att följa de standarder och upphandlade funktioner 
som finns tillgängliga när informationsutbytet skall införas. 
Möjligheten att etablera informationsutbytet som uppfyller 
intentionerna med standardmeddelanden och säker 
överföring enligt SHS-specifikationen eftersträvas i varje 
enskilt fall. 
 
Övrigt 
 
För katalogen www.e-tjanster.se blir huvudansvaret 
överflyttat till EXEMPELORGANISATIONEN. 
Standardmeddelanden kommer i fortsättningen att 
publiceras där.  
Funktionsmodell: 
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BILAGA 4 
 
 

Kravspecifikation 

Felanmälan 

 
Masterdokumentet av denna process ägs och 
förvaltas av processägaren för felanmälan: 

 
Namn: Tuula Tapper 
Telefon: 08-590 973 89 
E-post: tuula.tapper@upplandsvasby.se 
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NULÄGE FELANMÄLAN/ Processbeskrivning 
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Systembild över Felanmälan från Sitevision 
in till LEX 
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Skärmdumpar av webbformulär för 
felanmälan/medborgardialogen 
 
I första delen i formuläret kan man lämna allmänna 
synpunkter 
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Den andra delen handlar om felanmälan 
utomhusmiljö. 

 

 
 
Kategorierna som väljs i en lista är för närvarande som 
följer: 
 
Avfall 
Gatubelysning 
Gatuunderhåll 
Grönytor 
Lekplatser 
Parkering 
Renhållning 
Skola/Utomhusmiljö 
Skyltar/Vägmärken 
Trafiksignaler 
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Träd/Buskar 
Vatten och avlopp 
Vinterväghållning 
Annat 
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Statistik felanmälningar  
 

 
 Områd Områd Områd Områd Områd totalt 
Annat 

2 0 1 2 0 5 

Gatubelysning 17 2 6 4 8 37 

Gatuunderhåll 3 1 1 1 3 9 

Grönytor 1 0 0 0 0 1 

Lekplatser 0 0 0 1 0 1 

Parkering 1 0 1 0 0 2 

Renhållning 4 1 0 0 1 6 

Skola 1 2 0 4 1 8 

Skyltar/Vägmärk 5 3 0 0 0 8 

Trafiksignaler 3 0 0 0 0 3 

Trafiksäkerhet 0 0 1 0 0 1 

Träd/buskar 1 0 0 1 0 2 

Vatten/Avlopp 2 1 1 0 1 5 

Vinterväghållning 33 11 5 16 10 75 

summa 73 21 16 29 24 163 

 
 

Antal felanmälningar under perioden 2006-01-01 – 2006-03-31 

30 % har angivit 
kontaktuppgifter och 
önskar återkoppling 
jämfört med 60 % 
2005 

Antalet felanmälningar 
har minskat med 28 
jämfört med samma 
period 2005 (192) 
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Annat ; 5 

Gatubelysning; 37 

Gatuunderhåll; 9 

Grönytor; 1 

Lekplatser; 1 

Parkering; 2 

Renhållning; 6 
Skola utomhusmiljö; 

8 
Skyltar/Vägmärken; 

8 Trafiksignaler; 3 
Trafiksäkerhet; 1 

Träd/buskar; 2 

Vatten/Avlopp; 5 

Vinterväghållning; 75 

Antal felanmälningar per kategori under 
perioden 2006-01-01 -2006-03-31 
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Område A: Centrum/Vilunda/Väsbyskogen/Smedby 
Område B: Runby/Prästgårdsmarken 
Område C: Brunnby-Vik/Skälby 
Område D: Fresta/Odenslunda/Ekeby 
Område E: Grimsta/Bollstanäs/Sjukyrkoberget 
Övriga:       Kan gälla hela kommunen eller så är 
                   område ej angivet 
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Jämförelse 2005/2006 period 1/1-31/3 
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BÖRLÄGE FELANMÄLAN 
 
 
 
Inledning 

 
Detta dokument utgör ett komplement till de grafiska 
processbeskrivningar som framtagits för felanmälan. 
Aktivitetsbeskrivningen innehåller, förutom en utförlig 
beskrivning av själva aktiviteten, även de verktyg/referenser 
som eventuellt återfinns inom respektive processaktivitet. 
Dokumentet är upplagt i tabellform där varje aktivitet 
motsvaras av siffran i tillhörande processkarta. 
 
Tabellen för aktivitetsbeskrivning innehåller följande 
kategorier: 
 
Nr: Aktivitetens nummer enligt grafisk processkarta 
 
Beskrivning av aktivitet: Beskriver utförligt vad 
aktiviteten innebär 
 
Verktyg/referens: Anger vilka dokument (manualer, mallar 
etc.) som skall användas för respektive aktivitet 

 

Felanmälan 
 
Felanmälan innefattar alla de aktiviteter från att kommunen 
tar emot, handlägger, åtgärdar och återkopplar ett ärende. 

 
Start: Aktivitet som genererar en felanmälan  
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Stopp: Felet åtgärdas, ärendet avslutas och statistik kan 
hämtas med hjälp av systemstöd 
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Process: Felanmälan 
 
Delprocess: Mottagning 
Nr.  Beskrivning av aktivitet Verktyg/referens 
1 a Felanmälan via fax 

Ett fax kommer in via fax till 
Teknik och Service Adminstration 
(08-59073339) eller Teknik och 
Service Drift. Registrator på 
avdelningen kontrollerar faxen 
dagligen.  

 
Faxmaskin 
Maskinen står på 
plan 2 samt botten 
hos Teknik och 
Service 
 
 
 
 

1 b E-post med felanmälan 
En felanmälan kommer in på 
teknik.service@upplandsvasby.se. 
Registrator öppnar 
myndighetsbrevlådan dagligen 
och läser inkommen post. 

 
Outlook 
Kommunens e-
postverktyg 
används 
 
 
 
 

1 c Telefon till växel eller 
handläggare 
Telefonnummer till felanmälan 
08-590 97 000 (vx) 
Informationscentrum tar emot 
samtalen.  

 
Telefon 
Medborgare ringer 
in  felanmälan via 
telefon  
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1 d Besök hos informationscentrum 
Medborgare besöker 
informationscentrum på 
Dragonvägen 86 och meddelar fel 
muntligen.  

 
 
 
 
 

1 e Medborgare fyller i formulär på 
UVKs hemsida 
Webformulär för registrering av 
fel finns på UVKs startsida samt 
under Upplands Väsby 24 på  
www.upplandsvasby.se.   

 
Webbformulär  
Formulär skapat i 
Sitevision.  
 

2a 1.3.1.1Registrering av 
felanmälan i Lex 
Respektive funktion (se 1a-1d) 
loggar in och  registrerar ärendet i 
Lex under fliken Felanmälan. 
 

1.3.1.2 
1.3.1.3LEX 
Flik för registrering 
 

2b Sitevision lämnar information 
till LexSitevision skickar data från 
formuläret in till en mapp på 
kommunens datorer. 
Integrationsmotorn TIES läser in 
informationen och förvandlar den 
till ett XML-format som passar 
LEX och skickar den vidare till 
LEX mapp. Lex läser varje timme 
in nya ärenden till sin inkorg i 

1.3.1.4 
1.3.1.5Sitevision, 
TIES & Lex 
import. 
Konvertering och 
inläsning av data 
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systemet. 
 

2c Bekräftelse via e-post 
Inlämnad felanmälan bekräftas till 
medborgare via e-post 
 

1.3.1.6 
1.3.1.7Outlook 
E-post systemet, 
Standarddokument 
skapas. Data 
hämtas från ifyllda 
fält i Lex  

3 Fördelning av ärenden 
Koppling mellan webformulär i 
SiteVision och Lex gör att 
systemet känner av vilken kategori 
ärendet tillhör och fördelar till rätt 
handläggares inkorg i Lex 
 

 
Lex, SiteVision 
Automatiskt flöde i 
Lex 

 
Delprocess:  Handläggning  
Nr.  Beskrivning av aktivitet Verktyg/referens 
4a Drift egen regi: Ärende 

kommer till Driftchefens 
inkorg i Lex 
Driftchefen kontrollerar 
dagligen sin inkorg i Lex. 

 
Lex 
Eget/inkorg 

4b Handläggning TS: 
Ärende kommer till 
handläggares inkorg i 
Lex 
Handläggaren kontrollerar 

 
Lex 
Eget/inkorg 
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dagligen sin inkorg i Lex  

4c Handläggning övriga 
förvaltningar: Ärende 
kommer till handläggares 
inkorg i Lex 
Handläggare kontrollerar 
dagligen sin inkorg i Lex 

 
Lex 
Eget/inkorg 

5 Analys 
Driftchefen analyserar 
ärendet, vilken kategori 
tillhör ärendet? 

 
Lex 

6a Driftchefen skriver ut en 
arbetsorder 
Driftchefen bedömer att 
arbetet kan utföras direkt 
och skriver ut en 
arbetsorder. 

 
Lex 
Utskrift från Lex 

6b Dialog med handläggare 
Driftchefen behöver mer 
information i ärendet och 
för en dialog med berörd 
handläggare. 

 
Muntligt, e-
post, telefon 

6c Komplettering av 
uppgifter 
Driftchefen kontaktar 
medborgare för att 
komplettera uppgifter 

 
Telefon, e-post 

7 Driftchefen fördelar 
arbetsorder till 
driftpersonal 
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Driftchefen fördelar 
arbetsorder till behörig 
driftpersonal enligt vald 
kategori 

8 Arbetet utförs 
Driftpersonalen utför 
arbetsorden 

 
 

9 Återrapportering sker till 
driftchefen 
Driftpersonal 
återrapporterar ärendets 
status till driftchefen 

 
Muntligt, 
skriftligt för 
hand 

10 Status på ärendet 
Ärendets status 
kontrolleras 

 
Muntligt, 
skriftligt för 
hand  

11a Driftchefen går in Lex 
och avslutar ärendet 
Driftchefen öppnar ärendet 
i Lex och skriver in åtgärd 
samt datum då åtgärden 
utfördes. Ärendet avslutas. 

 
Lex 
Anteckningar 
skrivs in i fliken 
felanmälan 

11b Meddelande går till 
medborgare 
Medborgaren informeras 
om ärendets status. 

 
Lex, e-post, 
brev 
Medborgaren får 
besked om 
ärendets status i 
ett standardbrev 
skapat i Lex 
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11c Ärendet utförs senare 
eller stängs utan åtgärd 
Ärendet utförs senare om 
hinder uppstår, någon 
annan aktivitet måste 
slutföras först. Ärendet 
bedöms som ej 
genomförbart och avslutas 
utan åtgärd. 

 
Lex 
Anteckningar 
skrivs in i fliken 
felanmälan 

12 Statistik och rapportering 
till TN 
Med hjälp av en rapport 
skapad i Lex exporteras 
data från ärendet 
felanmälan till Excel. Data 
bearbetas i Excel enligt 
TN:s önskemål 

 
Lex, Excel 
Export av data 
för bearbetning 
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BILAGA 5 
Parameterlista Serveringstillstånd 
 

Parametrar och datatyper      
         

Parameter       

Nytt tillstånd   Kryssruta Alkohol_NyttTillstand   

Ändring i tillstånd   Kryssruta Alkohol_AndratTillstand  
Förnamn    Data     
Efternamn eller företagsnamn  Data     
Person/organisationsnummer  Numerisk     
Adress        
Postnummer   Numerisk     
Ort    Data     
Telefonnummer (även riktnummer) Numerisk     
Telefonnummer mobil   Numerisk     
         
Serveringsställe (Rubrik se formulär)      
         
Serveringsställe_Namn  Data Alkohol_Serveringsstalle_Namn  
Serveringsställe_Restaurangnummer Alkohol_Serveringsstalle_Resturangnr 
Serveringsställe_Adress  Alkohol_Serveringsstalle_Adress  
Serveringsställe_Postnummer  Numerisk Alkohol_Serveringsstalle_Postnr  
Serveringsställe_Ort   Data Alkohol_Serveringsstalle_Ort  
 Numerisk  
Serveringsställe_Telefax (även 
riktnummer) Numerisk Alkohol_Serveringsstalle_Telefax  
         
         
Ansökan avser servering av:       
         
Starköl    Kryssruta Alkohol_Servering_Starkol  
Vin    Kryssruta Alkohol_Servering_Vin  
Spritdrycker   Kryssruta Alkohol_Servering_Sprit  
         
Åretruntperiod   Kryssruta Alkohol_Servering_Period_Aretrunt 
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Period Fr.o m   Datum Alkohol_Servering_Period_From  
Period T.o.m   Datum Alkohol_Servering_Period_Tom  
         
Servering till allmänheten  Kryssruta Alkohol_Servering_Allmanhet  
Servering till slutet sällskap  Kryssruta Alkohol_Servering_SlutetSallskap 
Serveringen påbörjas kl  Tid Alkohol_Servering_PaborjasKl  
Serveringen avslutas kl  Tid Alkohol_Servering_AvslutasKl  
Tillställningens art   Data Alkohol_Servering_Beskrivning  
Beräknat antal gäster   Numerisk Alkohol_Servering_Antal  
         
         
Serveringsansvariga       
         
Namn1    Data Alkohol_Serveringsansvarig_Namn1 
Namn2    Data Alkohol_Serveringsansvarig_Namn2 
Namn3    Data Alkohol_Serveringsansvarig_Namn3 
Namn4    Data Alkohol_Serveringsansvarig_Namn4 
Namn5    Data Alkohol_Serveringsansvarig_Namn5 
Namn6 här skall fler namn kunna läggas 
till Data Alkohol_Serveringsansvarig_Namn6 
         
Personnummer1   Numerisk Alkohol_Serveringsansvarig_Personnr1 
Personnummer2   Numerisk Alkohol_Serveringsansvarig_Personnr2 
Personnummer3   Numerisk Alkohol_Serveringsansvarig_Personnr3 
Personnummer4   Numerisk Alkohol_Serveringsansvarig_Personnr4 
Personnummer5   Numerisk Alkohol_Serveringsansvarig_Personnr5 
Numerisk   
         
Total avgift   Numerisk Alkohol_Servering_Avgift_Total  
Avgift_Nytt tillstånd   Numerisk Alkohol_Servering_Avgift_NyttTillstand 
Avgift_Ändrat tillstånd   Numerisk Alkohol_Servering_Avgift_AndratTillstand 
         
         
    
         
Beskrivning av verksamhetens inriktning  Data     
Registreringsbevis från PRV   Data     
 Data    
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Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal  Data     
 Data    
Utbildningsbevis alkohollagen   Data     
Bevis från miljö-och 
hälsoskyddsnämnden  Data     
Meny     Data     
Dispositionsrätt    Data     
 Data    
Handelsbolagsavtal    Data     
Uppgift om kassaregister   Data     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     Alkohol_Servering_Avgift_Allmanhet 
     Alkohol_Servering_Avgift_SlutetSallskap 

 
 
 
 
 
 

 

1 8 
8 6 
7 2 
1 1 

  1 
19 9 

44 37 
1 5 

2005 2006 
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BILAGA 6 

 
KOMMUNIKATIONSKOMMUNIKATIONS  

PLANPLAN  
E-samhället och företagen 
 
 
A. Bakgrundsfakta 
 
Projektet E-samhället och företagen ska till slutet 2007 ha 
utvecklat och implementerat 7 e-tjänster i två kommuner. E-
tjänsterna ska betjäna företagen på Orust- och Upplands-
Väsby kommun och tydligt rikta sig efter företagens behov.  
Projektet har uttryckt ett delmål att av dagens analoga 
ärendehantering skall 70 % av alla berörda ärenden hanteras 
digitalt i e-tjänsterna vid slutet av 2008. Detta ställer höga 
krav på kommunikationen med företagen men också internt 
i kommunerna. Vinsterna av e-tjänsterna fås inte förrän 
slutanvändaren ser nyttan. 
 
Delprojektet Kommunikation/Samverkan syfte och mål: 
 
Syfte 
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• att kommunicera e-tjänsternas, utveckling, införande 
och sedan drift. Både mot företagen, kommunernas 
medarbetare och företagens kunder. 

 
Mål 

• att före Q3 2007 ha upprättat en portalfunktion för 
resp. kommun som vänder sig direkt till företagen. 

• att e-tjänsterna skall erhålla snabb acceptans för 
maximal användning med ett effektmål att 70% av 
dagens analoga ärenden skall ske digitalt före 2008-
07-01.  

 

 

B. Syftet med 

kommunikationsplanen 
 
Syftet med kommunikationsplanen är att på ett strukturerat 
sätt arbeta med samverkan, kommunikation och delaktighet 
så att alla i projektet arbetar mot samma mål. 

 

 

C. Kommunikationsmål 
 
Huvudmål 
Alla aktiviteter i kommunikationsplanen ska vara 
genomförda senast 2008-12-31 
 
Delmål 1 
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80 % av alla medarbetare i Orust kommun ska känna till 
projektet.  
100% av alla medarbetare i Upplands-Väsby  Teknik och 
Service skall känna till projektet. 
 
Delmål 2 
80 % av de medarbetare vars handläggning påverkas ska få 
adekvat utbildning. 
 
Delmål 3 
70 % av Orusts- och Upplands-Väsby kommuns företag ska 
känna till var på kommunens hemsida den samlade 
informationen till företagen finns.  
 
Delmål 4 
70% av dagens analoga ärenden skall ske digitalt före 2008-
07-01 i de berörda verksamhetsområden i detta projekt. 
 
 

D. Strategi för kommunikationen 
 
 

• Information för företag,  
För att få företagen att använda de nya e-tjänsterna 
krävs både informations- och kommunikationsinsatser. 
Enligt företagen själva saknas en samlad 
företagsspecifik information på kommunens hemsida, 
samt har man inte lyckats övertyga företagen om den 
vinst i form av tid som tjänster på nätet ger. 
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En samlad plats på båda kommuners befintliga webb 
med företagsinformation samt en personlig inloggning 
gör att företagaren får anpassad information och tjänster 
- mina sidor företag 

 
• Behovsstyrda 
E-tjänsterna ska väljas utifrån företagens behov vilket 
medför att nyttjandegraden har en större potential.  

 
• Mervärde i  e-tjänsten 
Tjänsterna ska upplevas som enkla att genomföra. Om 
den manuella rutinen varit krånglig ska den förenklas så 
att företagaren känner mervärde i den digitala tjänsten. 
Eventuellt ska även en rabatt utgå för att få igång 
användandet. 

 
• Presentationsgränssnitt 
Tjänsterna ska vara lättillgängliga på kommunernas 
hemsida och utformade med höga krav på användbarhet 
på kommunernas hemsida.  
 
• Handläggardelaktighet 
Medarbetarna i de båda kommunerna måste få vara med 
i framtagandet av tjänsterna och själva göra 
processkartläggningen för att uppnå de 
effektivitetsvinster som är möjliga. Analysen av 
kompetensklimat mätningarna kommer visa hur mycket 
och vilka åtgärder som behöver göras på respektive 
handläggarområde. Det är viktigt att det erbjuds 
utbildning i det digitala handläggarstödet för att inte 
dubbelarbete ska göras.  
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• Spridning i flera verksamhetsområden 
Om e-tjänsterna berör flera verksamhetsområden i 
kommunen får man också automatiskt större spridning 
och acceptans av hela förändringsarbetet i kommunen.  

 
• Samverkan 
Projektet ska ta tillvara sådant som andra redan gjort 
samt dela med sig av sina erfarenheter. Därför är 
samverkan en viktig del i helheten. Lämpliga 
samverkansparter är till exempel Sambruk, ByggaVilla 
(MittBygge), Nutec. Kommunikationsprojektet kommer 
också ha ett nära samarbete med de andra delprojekten. 

 

 

E. Målgrupper 
 

• Primär målgrupp 
- Kommunernas företag 
- Kommunernas (Orust och Upplands Väsby) 

organisationer 
 
 

• Sekundär målgrupp 
- Andra kommuner  
- Intresseorganisationer, kommunala och statliga 

myndigheter 

- E. Aktiviteter 
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F. Aktiviteter 
 

1. Informationsfilm om projektet 
För större och snabbare spridning av projektet är digitala 
medier ett bra komplement. En 10 minuter kort film om 
projektets syfte, mål, vision och aktiviteter. Videoklipp 
på personer i projektet skapar igenkänning och filmen 
kan spridas på CD, DVD eller över nätet.  
 
 
2. www. e-society.se 
Hemsida med projektets nyheter och status. Är ett krav 
från Vinnova. 
 
3. Konferenser, seminarier 
 
• Öppna Varv Orust 25 augusti 2006 
• e-Myndighets dagarna 27-28 september World 

Trade Center 
• Frukostmöte Orust 29 september 2006 
• Workshop intresseorg. Esam 3 oktober 2006 
• UpplandsVäsbys företag styrgrupp 5 oktober 2006 
• Workshop Svenskt Näringsliv Västregionen 26 

oktober 2006 
• KommITS höstkonferens 21-22 november 2006 
• Workshop IIR ”E-tjänster för kommuner” 

Sollentuna 30 november 2006 
• Verksamhetsmöten inför implementering av e-

tjänsterna dec  
• Lansering första e-tjänsten dec 2006 
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• Företagsmöten Orust 
• Företagsmöten Upplands Väsby 
• Leverantörsmöten WM-data och Tieto Enator 
• Handläggarmöten i resp. e-tjänst 

verksamhetsområde 
 
 
4. Mässor 
 
• Kvalitetsmässan Göteborg 2007 
• Offentliga rummet 2007 

 
 

5. Media 
 

• Lokala tidningar på Orust och Upplands Väsby 
• Computer Sweden 
• KommITS tidning 
• IT företagen 
• SKL 
• Dagens Samhälle 
• Kommun Aktuellt 
 
 
6. Utbildning 
 
• Verksamhetsutveckling med inriktning mot e-

tjänster företag 2 dagar om 4 block  
Målgrupp för programmet är: 

 
- Enhetschefer  
- Förvaltningschefer 
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- Verksamhetsutvecklare 
- Övergripande projektledare 
 
Utvecklingsprogrammet syftar till att: 
 
-Utveckla kunskaper i praktisk 
processorientering 
- Öka förståelse för samspelet mellan IT/IS och 
verksamheten 
- Höja beställarkompetensen 
- Öka förståelsen för nyckeltal och hur de 
praktiskt kan användas i verksamheten 
- Utbilda i hur man praktiskt tar fram 
verksamhetens kravspecifikation för nya IT-
verktyg  

 
• Avropa idag  

Utbildning i hur du utvecklar din verksamhet med 

hjälp av Vervas ramavtal. 

Våren 2004 tecknade Statskontoret ramavtal 
avseende den så kallade Infratjänsten. Avtalen ger 
tillgång till funktioner i form av tjänster som 
behövs för att utveckla och driva e-tjänster. Men 
genomslaget för att handla dessa tjänster har varit 
långt under förväntan. Det kan finnas en rad 
orsaker till detta. En kan vara att det är svårt att 
förstå innebörden och möjligheterna med 
Infratjänsten.  
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Utbildningen ska ge dig kunskap om hur man 
använder dessa avtal, vilket underlag som behövs 
inför avrop och hur du beräknar kostnaderna. 

 
• Handläggarutbildning kommuner 

    Utbildningen syftar till att: 
- Ge praktisk utbildning i handläggarstödet så att ”målet 70 
% av alla analoga ärenden ska ske digitalt” kan uppnås.  
- Utifrån kompetensklimatmätningarna vidta åtgärder för att 
nå målet. 
 

• Handläggarutbildning företag 
 
Utbildningen syftar till att: 
- ge företagen det stöd de behöver för att praktiskt kunna 
använda e-tjänsterna 
 

 
7. Portalfunktion Orust och Upplands Väsby 
I kommunens befintliga webgränssnitt skapa en plats för 
samlad företagsinformation och inloggning  mina sidor 
företag. 
 

 
8. Roadshow 
 
Under hösten 2008 ska projektet genomföra 6 
erfarenhetsseminarier runt om i landet. Seminariet ska 
presentera resultatet av projektet och det ska vara riktat 
till företag, kommuner och andra myndigheter. 
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G. Tid -och kostnadsplan 
 

 
 
 

 

Aktivitet Ansvarig Tid  Kostnad 
Informationsfilm 
om projektet 
 

Annika Hösten 2006 50 tkr 

www.e-
society.se 
 

Annika Löpande 2006-2008 
 

20 tkr  
(1 
tim/veckan 
100 v) 

Konferenser, 
seminarier 

Johannes  
Örjan 
Annika 
Christer 

2006  
2007 
2007 

80 tkr 
50 tkr 
40 tkr 

Mässor 
 

Annika 
Christer 

2007 -2008 50 tkr 

Media Informationsans
varig i resp 
kommun och 
informationsansv
arig Verva.  

2007-2008 10 tkr 

Utbildningar 
 

Annika 
Johannes  
Örjan 

2006 
2007 

150 tkr 
100 tkr 

Portalfunktion 
Orust 

Peter Orust 
Ronny Orust 

Jan-okt  2007 100 tkr 

Roadshow,       
 

Johannes 
Örjan  
Annika 

Våren och hösten 
2008 

150 tkr  
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H. Utvärdering av 

kommunikationen 
 
När alla aktiviteter är genomförda bör en kvantitativ 
mätning genomföras med syfte att ta reda på hur väl våra 
kommunikationsinsatser har lyckats uppnå målen. 
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BILAGA 7 

 
Ordlista ESAM-projektet 
 
Avrop Anmälda kommuner har rätt att 

direkt avropa de produkter och 
tjänster som finns på ramavtal 
från Verva. Detta utan att vara 
tvungen till en jämförande 
upphandling. 

 
Automatregistrering  När ett ärende kommer 

elektroniskt till kommunens 
diariesystem och direkt 
registreras samt diarieföras som 
ett inkommet ärende. 

 Handlingar som inte hör till ett 
ärende registreras enbart för att 
ev senare påföras ett ärende.  

 
Bank-id En sammanslutning av ett antal 

banker som kommit överens om 
hur en elektronisk identifikation 
ska se ut. 

 
Börläge  Det önskade läget för hur en 
process ska utföras. 
 
Digital assistent En elektronisk svarsrobot 

(avatar(tveksamt som begrepp)) 
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som finns på organisationens 
hemsida vilken kan svara på 
frågor, eller hänvisa till var 
svaret finns. 

 
eID  Standardiserat sätt att 

identifiera sig elektroniskt, utges 
av godkända (certifierade) 
leverantörer. Begreppet består 
utav en e-legitimation, e-
underskrift för medborgare samt 
e-underskrift för handläggare 

 
E-legitimation Samlingsnamnet för Bank-id, 

eID och elektronisk underskrift. 
 
E-service Elektroniska tjänster som finns 

tillgängliga på organisationens 
hemsida. Kan vara blanketter, 
att chatta, lämna synpunkter 
eller fullvärdiga s.k. e-tjänster. 

 
E-tjänst En fullt interaktiv elektronisk 

tjänst där dialogen mellan kund 
och mottagare sker helt 
elektroniskt. Kan även vara 
kopplad med eid. 

 
e-underskrift Om man vill skriva under en 

handling elektroniskt behöver 
man först identifiera sig och 
sedan göra en elektronisk 
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underskrift. Det krävs alltså två 
steg för att att kunna signera ett 
dokument elektroniskt. 

 
Inkorg Där ett ärende först hamnar i ett 

elektroniskt 
diare/ärendehanteringssystem. 
Inkorgen kan sedan vara ställd 
så att medarbetare med olika 
ärendetyper bara ser ”sina” 
ärenden. 

 
Kravspecifikation Beskrivning över de krav och 

funktioner som en viss 
tjänst/produkt skall klara. 

 
Leveransavtal Svaret från leverantören på 

kravspecifikationen som 
lämnats. Kommunen kan direkt 
ta ställning till avtalet och 
godkänna det. I leveransavtalet 
finns alla uppgifter om tidplaner 
och priser etc. 

 
Mina sidor En elektronisk skyddad sida som 

visar de pågående ärenden, 
dialoger som ”jag” har med 
kommunen. 

 
Myndighetsbrevlåda       Detsamma som inkorg, dit 

ärenden går från kunderna (SHS 
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Spridnings och 
hämtningssystemet). 

 
Nod I detta sammanhang den 

knutpunkt för överföring av 
digital data mellan kunden och 
kommun. Noden 
fördelarärendena så att de 
hamnar på rätt ställe. Sker med 
kryptering av data. 

 
Nuläge  På det sätt en process utförs 
idag. 
 
Parameter De olika värden som behövs för 

att kunna göra t.ex. automatiska 
beräkningar i ärendet. Varje 
ärendetyp har olika parametrar 
för att kunna fungera. 

 
Partsinsyn På kommunens hemsida kan 

berörda följa ärendet (utan att 
ha mina sidor), men också att 
diariet ligger ute öppet så att 
vem som helst kan söka och se 
de uppgifter som är offentliga.  

 
Portal Samlingsnamn för olika sätt att 

samla gemensam information 
inom ett visst ämne eller som 
vänder sig mot en viss kategori 
kunder. 
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Process  Beskrivning av ett antal 

uppgifter/skeenden som ska 
utföras. 

 
Ramavtal  Vervas olika avtal där anmälda 

kommuner kan nyttja avtalen för 
att kunna göra avrop av tjänster 
och produkter. Kommunerna 
måste anmäla sig till avtalen 
innan Verva gör upphandlingen. 

 
Ramavtal Elektronisk 
Identifiering Vervas ramavtal som innehåller 

tjänster och produkter för bl.a. 
eID.  

 
Ramavtal Informations- 
försörjning  Vervas ramavtal som innehåller 

tjänster och produkter för 
Verktyg för 
verksamhetsmodellering 
Indatahantering (e-blanketter, 
scanning/tolkning)  
Ärendehantering/Workflow 
(diarieföring/e-
registratur/workflow)  
Dokumenthantering (inkl e-
arkivering) 
Utdatahantering (publicering, 
utdatapresentation, 
organisationsportaler) 
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Sökmotorer och sökverktyg  
Kompletterande XML-verktyg 
och integrationsprodukter.  

 
 
Ramavtal  
Infratjänstavtalet Vervas ramavtal som innehåller 

tjänster och produkter för 
 

1) Bastjänster bestående 
av grundläggande funktioner för 
säker överföring över öppna 
Internet enligt SHS-konceptet 
samt kontroller av elektroniska 
identiteter och elektroniska 
underskrifter 

  
2) Tilläggstjänster som utgörs 
av ett antal generella funktioner. 
Tilläggstjänster finns inom 
följande områden: 
 

   Behörighetshantering 
Mottagning och utskick av 
ansökningar, beslut, m m 
Mina sidor 
Verksamhetsoberoende 
processer 
Handläggarfrågor 
Integration med organisationens 
verksamhetsapplikationer 
Drift och anslutning 
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Kundtjänst för e-tjänster 
 
3) Stödtjänster i form av 
konsultstöd i samband med 
etablering och användning av 
tjänster ingående i Infratjänsten 

 
   
Sammanhållen  
e-förvaltning Samlingsbeteckning på hur en 

kommun kan bedriva sin 
verksamhet så att den motsvarar 
kraven på ett sammanhängande 
flöde i förvaltningen. Ett 
exempel är att en felanmälan 
kan lämnas in digitalt, 
automatregistras och skickas 
direkt till berörd enhet som 
sedan kan elektroniskt skicka en 
arbetsorder och den kvitteras 
och meddelas tillbaks när den är 
klar hela vägen till kund. 

 
Självservice Samlingsbegrepp för tjänster där 

kunden utföra tjänster 
elektroniskt, också obundet av 
tid. 

 
SHS Säker överföring av data. Ett 

standardiserat säkert 
tillvägagångssätt att skicka data 
mellan kund och organisation 
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eller mellan organisationer. SHS 
står för Spridnings och 
hämtningssystem 

 
Standardmeddelande Ett regelverk för hur 

elektroniska meddelanden ska 
utformas så att data kan skickas 
och tas emot oberoende av 
system. 

 
Startpaket eID Kommuner kan ansöka om 

startpaket eID hos Verva för att 
kunna komma igång med eID 
kopplat till en e-tjänst. På det 
sättet blir ingångskostnaden 
väldigt låg för kommunen. 
Startpaketet finns under en 
begränsad tid. 
  

 
 
Tjänst Kan vara både en funktion 

(elektronisk) eller konsultativ 
tjänst som leverantörerna 
tillhandahåller i ramavtalen. 

 
Tjänstelegitimation eID för organisationer/företag. 
 
Tjänsteleverantör De leverantörer som finns 

kopplade till ramavtalen och 
levererar tjänster. 
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Verksamhetssystem Kommunens specifika system för 
att hantera olika verksamheters 
behov av datastöd. 

 
Ärende/dokument- 
hanteringssystem Det datasystem som kommunen 

använder för att registrera och 
flöda ärenden i. 
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BILAGA 8 
 
Kompetensklimatet i Orust kommun 
Var vänlig besvara varje fråga även om du inte har direkt erfarenhet av 
just det beteendet. Det är bättre att göra en bedömning än att lämna 
frågan obesvarad. Det bör ta max 10 minuter att bevara alla frågor. 
 
BAKGRUNDSINFORMATION 
All information används endast för statistikändamål och Ditt svar 
behandlas helt konfidentiellt. Ingen individuell information lagras. 
A
. 

Vilken är Din e-pstadress? (endast för 
verifikation) 

 

B
. Vilket är Ditt kön? 

Kvinna Man 

C
. 

I vilken enhet arbetar Du? 

 T Tekniska 
ÄO Äldreomsorgen 
IFO Individ- o familjeomsorgs 
BUF Barn- och utbildning 
K Kommunkansliet 
? 

D
. 

Hur gammal är Du? < 24 år 25 - 29 år 30 - 34 
år 35 - 39 år 40 - 44 år 45 
- 49 år 50-60 år 

>60 år 

E
. 

Hur många års erfarenhet har du inom 
ditt nuvarande verksamhetsområde? 

<2 år 2 - 5 år 6 - 10 år 11 
- 15 år 16 - 20 år > 20 år 

F
. 

Vilken position har Du?  chef  medarbetare 

G
. 

Vilken var Din arbetsplats före?  Annan kommun 
Landsting 
Statlig verksamhet 
Privat 
Direkt till kommunen                 
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FRÅGOR 

 

Helt  o
enig 

1....2....3.
...4....5   Helt enig 

När du reflekterar över kommunens kultur i allmänhet och chefernas beteenden, 
i hur hög grad är Du helt enig med följande påståenden? 
1. De som jag rapporterar till inom enheten håller mig 

informerad. 
 HELT 

OENIG 
  HELT ENIG 

2. Att dela med sig av kunskap uppmuntras  i verkligt 
beteende och inte bara i ord. 

 HELT 
OENIG 

  HELT ENIG 

3. Vi uppmuntras alltid att föra in ny kunskap utifrån till 
förvaltningen. 

 HELT 
OENIG 

  HELT ENIG 

4. Vi uppmuntras alltid att säga vår mening även om 
den inte överensstämmer med chefernas 
uppfattning. 

 HELT 
OENIG 

  HELT ENIG 

5. Öppen kommunikation är karaktäristisk för 
förvaltningen som helhet. 

 HELT 
OENIG   HELT ENIG 

  

Helt  o
enig 

1....2....3.
...4....5   o enig 

I hur hög grad är Du helt enig med följande påståenden?   Min närmaste chef: 
6. Uppmuntrar mig att komma med innovativa 

lösningar på problem. 
 HELT 

OENIG  HELT ENIG 

7. Organiserar regelbundna informationsmöten.  HELT 
OENIG  HELT ENIG 

8. Håller mig informerad.  HELT 
OENIG  HELT ENIG 

9. Uppmuntrar öppen kommunikation i min 
arbetsgrupp. 

 HELT 
OENIG 

 HELT ENIG 

10. Uppmuntrar – genom handling och inte bara ord- att 
vi alla delar med oss av kunskap. 

 HELT 
OENIG 

 HELT ENIG 

  Helt oe
nig 

1....2....3.
...4....5   o enig 

När Du reflekterar över Din egen inställning, i hur hög grad är Du helt enig med  
följande påståenden?  
11. Jag lär mig mycket av mina arbetskamrater.  HELT 

OENIG  HELT ENIG 

12. Att vi delar med oss av information har ökat min 
kunskap. 

 HELT 
OENIG  HELT ENIG 

13. Det mesta av min kunskap har utvecklats som ett 
resultat av att arbeta tillsammans med mina 
arbetskamrater. 

 HELT 
OENIG  HELT ENIG 

14. Vi delar med oss av vår information och får därmed 
fördjupad kunskap i vår förvaltning. 

 HELT 
OENIG   HELT ENIG 

15. Olika kombinationer av kunskap har resulterat i 
många nya ideer och lösningar på problem i den här 
organisationen. 

 HELT 
OENIG  HELT ENIG 

   1....2....
3....4....
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5 

När Du reflekterar över attityder och beteenden in Din egen enhet, i hur hög  
grad är Du helt enig med följande påståenden?  
16. Jag kan lära mig mycket av mina arbetskamrater.  HELT 

OENIG  HELT ENIG 

17. Det finns arbetskamrater här som föredrar att arbeta 
på egen hand. 

 HELT 
OENIG 

 HELT ENIG 

18. Vi delar ofta med oss informellt av våra 
arbetserfarenheter bland våra arbetskamrater. 

 HELT 
OENIG 

 HELT ENIG 

19. Vi hjälper varandra att få de kunskaper vi behöver.  HELT 
OENIG 

 HELT ENIG 

20. Vi håller alla arbetskamrater uppdaterade om 
händelser (t.ex. nyheter) och trender som berör 
verksamheten. 

 HELT 
OENIG 

 HELT ENIG 

  

  
Mycket 

dåligt 
betyg 

1....2....
3....4....
5 

Mycket  bra  

betyg 

21. Hur betygsätter du Din enhets resultat? Mycket 
dålig 

 Mycket bra 

22. Hur betygsätter du förvaltningen som  helhet? Mycket 
dålig  Mycket bra 

23. Har Du några övriga kommentarer som berör överföring av kunskap i Din  
organisation och som Du skulle vilja dela med Dig av? 

 
 
Copyright, 2000-2003 © Karl-Erik Sveiby and Ardjuna 
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BILAGA 9 
 

 
 
 
 
Verksamhetens kravspecifikation för 
Serveringstillstånd Orust kommun 
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1.1.1  
På webbsidan: Allmän info, 
riktad info: Exempel på 
dokument som skall bifogas 
ansökan. 

  

1.1.2  
Handling skall kunna 
göras via kommunens 
externa webbsida, till 
ansökan skall dokument, 
ritningar samt kartor kunna 
bifogas.  
Exempel på filtyper som 
skall kunna bifogas är: 
MS Office, wmf, .doc, .bmp 
Adobe, .pdf, .eps, .psd 
AutoCad, .dwg, .jpg .tif 
mm. 

  

1.1.3  
Handling skall kunna 
signeras och ett e-id skall 
kunna bifogas till ansökan 
enligt VERVAS 
kravspecifikation för detta. 

  

1.1.4  
För handling skall kunden 
kunna välja 
kommunikationssätt och 
även ändra detta under 
ärendets gång genom att 
ändra i 
ansökningsformuläret. De 
kommunikationssätt som 
avses är att välja mellan 
telefon, fax, brevpost eller 
elektronisk post. 
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1.1.5  
Rullist med alternativa 
val: 
 
Ansökan om nytt tillstånd 
 
Obligatoriska fält för de 
uppgifter där det lämpar sig 
skall ingå i formuläret för 
ansökan/handling. Exempel 
på obligatoriska fält är  
 
• vad ansökan avser (rullist 

med alternativ) 
 
• fastighetsbeteckning, 
• namn/bolagsnamn,  
• person-

/organisationsnummer 
(där systemet skall kunna 
känna av hur många 
karaktärer som har ifyllts 
så att det kan vara ett 
giltigt nummer, 

• adress  
• telefon nr,  
• postnummer där systemet 

skall kunna känna av hur 
många karaktärer som har 
ifyllts så att det kan vara 
ett giltigt postnummer,  

• e-post,  
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• Serveringsställets namn,  
• gatuadress,  
• postnummer där systemet 

skall kunna känna av hur 
många karaktärer som har 
ifyllts så att det kan vara 
ett giltigt postnummer,  

• restaurangnummer om 
sådant redan finns,  

• Tidsperiod (tid eller 
permanent) 

 
• Utsedd person/er som är 

serveringsansvarig (namn 
och personnummer  där 
systemet skall kunna 
känna av hur många 
karaktärer som har ifyllts 
så att det kan vara ett 
giltigt personnummer) 

 
• Högsta antal personer i 

serveringslokalen, yta 
 
• Antalet sittplatser i 

bordsavdelning/matsal, 
yta 

 
• Serveringsomfattning 

alternativ: året runt, årlig 
period varje år, perioder, 
pausservering,  
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• Alkoholhaltiga drycker 

som skall serveras, rullist 
med alternativ. 

 
• Servering till allmänheten 

eller slutet sällskap 
 
• Serveringstider klockslag 

(alkohol) 
 
• Finansieringsalternativ, 

rullist med alternativa 
finansieringar  

 
• Uppgift om typ av 

kassaregister, (märke, 
antal, modellbeteckning, 
supportfirmans 
namn/telefon, finns 
manual ja/nej,  

 
• Beskrivning av 

verksamhetens inriktning 
ex öppettider, matutbud, 
dans, spel, underhållning, 
målgrupp etc.  

 
• Anmälan om personer 

med betydande 
inflytande. 
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• Övriga upplysningar 
 
Handlingar som ska 
bifogas: skall kunna 
laddas in och bifogas, 
alternativt markeras att 
skickas via brev eller fax: 
 
• Planritning över lokal och 

eventuell uteservering och 
drinkbar  

 
• Registreringsbevis från 

bolagsverket, bör/skall 
även kunna beställas 
direkt från Bolagsverket 
från detta formulär) 

 
• Registreringsbevis för 

mervärdesskatt , intyg att 
anmälan är inlämnad, 
bör/skall även kunna 
beställas direkt från 
Skatteverket från detta 
formulär) 

 
• Ägarförhållande i bolaget 
 
• Finansieringsintyg 
 
• Kopia på ett kassakvitto 
 



 

 204 

 
Ansökan vid ÄGARBYTE 
 
Obligatoriska fält för de 
uppgifter där det lämpar sig 
skall ingå i formuläret för 
ansökan/handling. Exempel 
på obligatoriska fält är  
 
• vad ansökan avser (rullist 

med alternativ) 
 
• fastighetsbeteckning, 
• namn/bolagsnamn,  
• person-

/organisationsnummer 
(där systemet skall kunna 
känna av hur många 
karaktärer som har ifyllts 
så att det kan vara ett 
giltigt nummer, 

• adress  
• telefon nr,  
• postnummer där systemet 

skall kunna känna av hur 
många karaktärer som har 
ifyllts så att det kan vara 
ett giltigt postnummer,  

• e-post,  
 
• Serveringsställets namn,  
• gatuadress,  
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• postnummer där systemet 
skall kunna känna av hur 
många karaktärer som har 
ifyllts så att det kan vara 
ett giltigt postnummer,  

• restaurangnummer om 
sådant redan finns,  

• Tidsperiod (tid eller 
permanent) 

 
• Utsedd person/er som är 

serveringsansvarig (namn 
och personnummer  där 
systemet skall kunna 
känna av hur många 
karaktärer som har ifyllts 
så att det kan vara ett 
giltigt personnummer) 

 
• Högsta antal personer i 

serveringslokalen, yta 
 
• Antalet sittplatser i 

bordsavdelning/matsal, 
yta 

 
• Serveringsomfattning 

alternativ: året runt, årlig 
period varje år, perioder, 
pausservering,  

 
• Alkoholhaltiga drycker 
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som skall serveras, rullist 
med alternativ. 

 
• Servering till allmänheten 

eller slutet sällskap 
 
• Serveringstider klockslag 
 
• Finansieringsalternativ, 

rullist med alternativa 
finansieringar  

 
• Uppgift om typ av 

kassaregister, (märke, 
antal, modellbeteckning, 
supportfirmans 
namn/telefon, finns 
manual ja/nej,  

 
• Beskrivning av 

verksamhetens inriktning 
ex öppettider, matutbud, 
dans, spel, underhållning, 
målgrupp etc.  

 
• Övriga upplysningar 
 
Handlingar som ska 
bifogas: skall kunna 
laddas in och bifogas, 
alternativt markeras att 
skickas via brev eller fax: 
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• Planritning över lokal och 

eventuell uteservering och 
drinkbar (A4-format) 

 
• Registreringsbevis från 

bolagsverket, bör/skall 
även kunna beställas 
direkt från Bolagsverket 
från detta formulär) 

 
• Registreringsbevis för 

mervärdesskatt , intyg att 
anmälan är inlämnad, 
bör/skall även kunna 
beställas direkt från 
Skatteverket från detta 
formulär) 

 
• Ägarförhållande i bolaget 
 
• Finansieringsintyg 
 
• Kopia på ett kassakvitto 
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1.1.6  
Är du klar med din 
ansökan / anmälan: 
Skicka/Sänd 
(tvingande fält ska se till att 
ansökan är rätt ifylld) 

  

1.1.7  
Anmälan om byte av 
kassaregister.  
• E-id 
• Restaurangnummer 
• Gamla uppgifter hämtas 

fram och kompletteras, 
ändras och sparas som 
egen version. 

• Kopia på ett kassakvitto 
skall bifogas 

  

1.1.8  
Ändring av lista med 
serveringsansvariga, 
• E-id 
• Restaurangnummer 
• fullständig lista på 

serveringsansvariga ska 
vara med (namn och 
personnummer) Gamla 
listan kommer upp och 
kan kompletteras, ändras 
och sparas som egen 
version. 

  

1.1.9  
Uppsägning av tillstånd: 
• E-id 
• Restaurangnummer 
• Uppsägningsdatum. 
• Orsak till uppsägning 
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BILAGA 10 
 

 
Tabell över utvecklade kommunala e-tjänster 
 
 

Etjänst  Funktion  Integration  Levera
ntör 

Referens 

Samhällsbyggnad 
Bygglov  Ansöka om bygglov 

samma e‐tjänst som 
”Mitt Bygge” 

WinBär, Castor 
och LEX, 
formuläret helt 
integrerat i LEX  

Logica  Orust kommun, 
Upplands‐Väsby 
kommun 

Bygglov  Ansökan om bygglov, 
utvecklad dialog och 
interaktivt utifrån vad 
man vill bygga, ny dialog 
design 

Kan integreras i 
LEX (samma 
parametrar som i 
”Mitt Bygge” 

Sirius IT  Järfälla kommun 

Bygganm
älan 

       

För 
hands 
besked 

       

Egen 
kontroll 
Lantbruk 
V1 

Egenkontroll för 
lantbrukare där de gör 
sin egenkontroll för alla 
verksamhetsområden 

LEX  Logica  Orust kommun 

Egenkont
roll 
Lantbruk 
V2 

Utveckling av e‐tjänsten 
med utökade funktioner 
för att spara formuläret 
lokalt och förbättrad 
interaktion 

LEX  LRF  Orust kommun 

         
Fel 
anmälan 

Rapportera fel via e‐
tjänsten, man ser de 
senaste 20 anmälda 
felen så man inte 
felanmäler något som 
redan är rapporterat 
En WAP‐tjänst gör att 
man kan rapportera 
klotter med sin 
mobiltelefon genom att 

LEX  Logica 
och KTH 
Kista 

Upplands Väsby 
kommun 
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ta bild på klottret och 
sedan WAP:a det in till 
kommunen. 
Tjänsten används för 
interna och externa 
felanmälningar och 
länkar till externa 
utförares egna system 
 

Fel 
anmälan 

Rapportera in fel till 
kommunens kundtjänst 

LEX  Sirius IT  Orust kommun 

Fel 
anmälan 

Rapportera in fel till 
kommunens alla 
förvaltningar, 
bilder/filer kan bifogas 

Platina  Sirius IT  Järfälla kommun 

Synpunkt
er 

       

Klagomål         

Barnomsorg 
Barnoms
orgsporta
l 
 

IST har en webbtjänst 
som inte direkt fungerar 
i SHS‐transporten 

Extens  IST  Täby, Vallentuna, 
Upplands Väsby 
Västerås m fl 

Ansökan 
om plats i 
barn‐
omsorgen 

Ansöka, välja 
dagbarnvårdare, 
förskola, skriva under 
elektroniskt 

Procapita  Sirius IT  Åmål 
Järfälla kommun 

Lämna in 
schema 
till 
barnomso
rgen 

Hämta och lämna 
aktuellt schema och 
ändra schema 10v 
perioder 

Procapita  Sirius IT  Åmål 
Järfälla 
kommun 

Lämna 
inkomst‐
uppgift 
till barn‐
omsorgen 

Lämna inkomst‐uppgift 
till kommunen 

Procapita  Sirius IT  Åmål 
Järfälla 
kommun 

Säga upp 
plats i 
barnomso
rgen 

Uppsägning av plats med 
dubbla underskrifter 

Procapita  Sirius IT  Åmål 
Järfälla 
kommun 

Dubbla 
underskri
fter för 
föräldrar 
som bor 

Den som anmäler 
ärendet skriver under 
och därefter skickar 
formulärtjänsten ett 
mail till den andra 

Oberoende  Sirius IT  Järfälla kommun 
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på olika 
adresser 

föräldern som i Min 
Sidor ser ett nytt 
meddelande och där får 
upp ärendet och kan 
skriva under 
elektroniskt. Ärendet går 
sedan med automatik till 
kommunen 
 
Om den andre föräldern 
inte skriver under inom 
5 dagar går ett 
statusmeddelande till 
den förste föräldern att 
det är dags att skriva ut 
ärendet och skicka det 
med post. 

Grundsk
ola 

       

Nyinflytta
d till 
kommune
n skolval 
F‐6 

       

Val av 
skola åk 7 

       

         
Val av 
kultursko
la 

Välja instrument, dans 
cirkus och ange om man 
vill hyra instrument 

Funktions‐
brevlåda 

Sirius IT  Järfälla 
kommun 

Uppsägni
ng av 
kultursko
la 

Säga upp plats i 
kulturskolan 

Funktions‐
brevlåda 

Sirius IT  Järfälla 
kommun 

         
Äldre och 
handikap
pomsorge
n 

  Funktions‐
brevlåda 

Sirius IT  Järfälla 
kommun 

Inkomstu
ppgift 

  Funktions‐
brevlåda 

Sirius IT  Järfälla 
kommun 

Dubbla 
boendeko
stnader 

  Funktions‐
brevlåda 

Sirius IT  Järfälla 
kommun 

Socialtjänsten 
Servering Ansöka om  LEX  Logica  Orust kommun 
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stillstånd 
Permane
nt 

serveringstillstånd med 
serveringsansvarig 
personal, bifoga 
handlingar och 
elektronisk underskrift  

Upplands Väsby 
kommun 

Servering
stillstånd 
Tillfälligt 

Ansöka om 
serveringstillstånd med 
serveringsansvarig 
personal, bifoga 
handlingar och 
elektronisk underskrift 

LEX  Logica  Orust kommun 
Upplands Väsby 
kommun 

         
Servering
stillstånd 
Permane
nt 

Ansöka om 
serveringstillstånd med 
serveringsansvarig 
personal, bifoga 
handlingar och 
elektronisk underskrift 

AlkT  Sirius IT  Järfälla 
kommun 

Servering
stillstånd 
Tillfälligt 

Ansöka om 
serveringstillstånd med 
serveringsansvarig 
personal, bifoga 
handlingar och 
elektronisk underskrift 

AlkT  Sirius IT  Järfälla  
kommun 

Ansökan 
VA 

       

Ansökan 
boendepa
rkering 

  LEX  Logica   

Ansökan 
parkering
stillstånd 

  LEX  Logica   

Ägarbyte 
avfall 

  LEX  Logica   

Ägarbyte 
VA 

  LEX  Logica   

Ansökan 
färdtjänst 

  LEX  Logica   

Ansökan 
om 
äldreoms
org 

  LEX  Logica   

Ansökan 
om 
mulltoa 
eller 
kemtoa 

  LEX  Logica   
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till 
fritidshus 
Ansökan 
asbestriv
ning 

  LEX  Logica   

Ansökan 
radonbid
rag 

  LEX  Logica   

         
Ledighets
ansökan 
skola 

  Under utveckling     

Boka 
kortidsbo
ende 

  Under  
utveckling 

   

         
 
 
 


