
Digitalisering med hjälp av automatisering
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Sofie Zetterström, vice vd Inera AB. Åsa Zetterberg, Sektionschef SKL

Digitalisering behöver fungera på olika nivåer



Digitala tjänster- Hur då!

Allt börjar med rutiner för att hantera individer oavsett om det är en medarbetare eller 
medborgare.

medborgare har olika behov av kontakt med en kommun, medborgare bryr sig inte 
om verksamhetsgränser, en medborgare bryr sig inte myndighetsgränser heller. 

medarbetare har behov av att få tillgång till information, slippa dubbelregistrera
information och utföra olika arbetsuppgifter utan onödigt mer arbete.

Vi behöver alltid utgå ifrån individen när vi skapar våra tjänster

TjänstedesignTjänstedesign

Digitalisering sker i verksamheten INTE på IT. IT skall stödja verksamhetens utvecklingsbehov

https://youtu.be/b8yUWt7JnJ8

https://youtu.be/b8yUWt7JnJ8


/kommun-och-politik/blanketter/barn-och-utbildning.html 367

/kommun-och-politik/blanketter/stod-och-omsorg.html 194

/kommun-och-politik/blanketter/boende-och-trafik.html 160

/kommun-och-politik/blanketter/forvaltare-och-god-man.html 98

/kommun-och-politik/blanketter/miljo-och-halsa.html 60

/kommun-och-politik/blanketter/uppleva-och-gora.html 54

/kommun-och-politik/blanketter/naringsliv.html 50

/kommun-och-politik/blanketter/forvaltare-och-god-man/default.aspx 31

/kommun-och-politik/blanketter/barn-och-utbildning/default.aspx 11

/kommun-och-politik/blanketter/forms-in-english.html 11

1060

Statistik blanketter Köping 1 maj till 10 September 2017

E-kalkyl – räkna ut besparingen du kan göra med en e-tjänst (http://ekalkyl.se/kalkyl)

Man räknar med att spara ca 15 minuters handläggningstid per blankett + portohanteringen + kompletteringsarbeten

Förvaltning antal

Tidsbesparing digitalt tjänst i 

timmar

barn-och-utbildning 378 94,5

stod-och-omsorg 194 48,5

boende-och-trafik 160 40

forvaltare-och-god-man 128 32

miljo-och-halsa 60 15

uppleva-och-gora 54 13,5

Naringsliv 50 12,5

forms-in-english 11 2,75

Total tidsbesparing 258,75

tidsbesparing/blankett i minuter 15

Digitalisering- Varför då?  Vad tjänar jag på det !!

http://ekalkyl.se/kalkyl


Webbplats Intranät ”App”

Digitalisering- Var då?  

Vilka huvudkanaler finns för kommunikation!
Vilken information skall finnas var?
Vem ansvarar för ”riktigheten” i det som publiceras?
Hur tas information om hand internt

Outlook

MS Teams

Intranät-grupper



https://www.eskilstuna.se/sjalvservice.html

Digitala tjänster- exempel på exponering på webbplats

https://www.eskilstuna.se

https://www.eskilstuna.se/sjalvservice.html
https://www.eskilstuna.se/


http://www.grundskolekvalitet.se/Skolor/V
astmanlands-lan/Koping/#?page=1

https://karta.eskilstuna.se/eskilstunakartan/x/#ma
ps/1878

Digitala tjänster- Vad kan vara tjänster?

Tjänster för att Jämföra Tjänster för att hitta rätt

http://www.grundskolekvalitet.se/Skolor/Vastmanlands-lan/Koping/#?page=1
https://karta.eskilstuna.se/eskilstunakartan/x/#maps/1878


https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eforms.html?eformid=c8809d6f-07c4-42b0-ba65-bad8d3e8349e&pageName=Information 
&orgnr=2120000357&flowStateId=f7a55b72-661b-41ca-9329-e06fa7a81c46&eformLanguage=fi-FI&navbar_jump=true

Digitala tjänster- tjänster med flerspråksstöd

https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eforms.html?eformid=c8809d6f-07c4-42b0-ba65-bad8d3e8349e&pageName=Information &orgnr=2120000357&flowStateId=f7a55b72-661b-41ca-9329-e06fa7a81c46&eformLanguage=fi-FI&navbar_jump=true


https://www.youtube.com/watch?v=Gp08QovA4Ms

Digitala tjänster->synliga ifrån varje digital kanal (plattform)

Exempel  Appportal -plattform för mobila enheter IOS, Android

Kan hantera:
• Anonyma tjänster
• Målgruppsanpassade tjänster
• Inloggande medborgartjänster(Bankid)
• Inloggande medarbetartjänster (AD)
• Push meddelanden
• Ikoner som via länkar styr emot webbtjänster.
• Inbäddade appar, som styr till andra appar

https://www.youtube.com/watch?v=Gp08QovA4Ms


http://www.vasteras.se/specialsidor/felanm
alan-som-ror-gata-park-och-trafik.html

Digitala tjänster- I appar och på webbplats

I detta exempel så har 
Västerås köpt en app för 

felanmälan och skapat en 
tjänst på hemsidan

http://www.vasteras.se/specialsidor/felanmalan-som-ror-gata-park-och-trafik.html


https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eforms.html;jsessioni
d=07E170EC768B4EFCE54DCF31EA8F0D1F.tomcat-eforms-
fe1?eformid=4925924f-d982-4fd0-8cfd-
4a736bbcdc95&pageName=Felanmalan&orgnr=2120000357&flowSt
ateId=a10a5486-d887-44b2-bc17-020c4bfa0592

Digitala tjänster- I appar och på webbplats

I detta exempel så har 
Eskilstuna samma tjänst 

som på hemsidan för 
felanmälan

https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eforms.html;jsessionid=07E170EC768B4EFCE54DCF31EA8F0D1F.tomcat-eforms-fe1?eformid=4925924f-d982-4fd0-8cfd-4a736bbcdc95&pageName=Felanmalan&orgnr=2120000357&flowStateId=a10a5486-d887-44b2-bc17-020c4bfa0592


http://etp.funktionstjanster.se/villbo

Digitala tjänster till->Medborgare Live demo

Synpunkter, Medborgarförslag, Felanmälan 

http://etp.funktionstjanster.se/villbo
https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eforms.html?eformid=8d69cc2f-6edd-4bbe-8040-9f59b1a0e205&pageName=Synpunkt&orgnr=5563372191&flowStateId=b629cbe6-ab91-4ccb-9c4f-8857b3a2afb2
https://eformular.funktionstjanster.se/eforms/eforms.html?eformid=19608bbb-ac18-4639-9a00-07b09d9c5822&pageName=Uppgiftstyp&orgnr=5563372191&flowStateId=f02cad6f-a858-456a-b5e4-184433b30eaf
https://m01-sitevision.me.funktionstjanster.se/kommuner/villbo/minsida/etjanst.4.4193a61313567dcf4809.html?serviceName=c2VydmljZW5hbWU9RmVsYW5tw6RsYW4sIG89SW5lcmE=


https://demo.zervicepoint.com demo\F25004, ZPDemo2016

Digitala tjänster till->Medarbetare Live demo

https://demo.zervicepoint.com/preview

https://demo.zervicepoint.com/
https://demo.zervicepoint.com/preview


Far
Invånare med 

digital brevlåda

Navet
Invånare 

folkbokförings-
adress

Finns digital 
brevlåda?

Måste skickas 
som brev

?

utskrifts- och kuverteringstjänst

Skulle även kunna inkludera eFaktura, 
Massutskick

Exempel på befintliga tjänster för automatiserad hantering av brevutskick

säker digital myndighetsepost



Hur arbeta vi inom KAKS
(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar)

för att komma framåt med digitaliseringen?

Sidan 18, Kapitel 3. Förutsättningar för digitalutveckling  
För utsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner

Vi borde följa nationella rekommendationer enligt undre, Men just nu ligger inte det 

i vårt uppdrag, Kanske kommer vi dit under 2018



Utdrag ifrån Handlingsplan för förenklad IT 

IT Fördjupad samverkan

IT Beställarkompetens

IT Strategisk planering

IT Styrning och ledning

•Fastställda principer

•Samverkansformer

•Gemensamma aktiviteter 

•Uttalat ansvar och mandat

•Etablera rutiner och stödjande mallar

•Samverkans forum inom IT

•Löpande uppföljning

•Strategi för bredband

•Strategi för IT

•Riktlinje för anskaffning av IT

•Riktlinje för systemförvaltning

• Definiera styrgrupp, IT-kontaktperson på varje 
förvaltning, bolag, Nulägesanalys IT-system

• Tydliggör ansvar-, roller inom IT

• Inför Systemförvaltarmodell

• Inför uppföljning inom IT

Principer, Arkitektur och Säkerhet

Informationsförsörjning och digital kompetens

Processer och Tjänster

Processer & tjänster

Informationsförsörjning & 
digital infrastruktur

Principer, arkitektur & 
säkerhet

Ledning & styrning

Köping-, Kungsör Arboga och Surahammar

Under 2017 har vi börjat arbeta mer strukturerat för att närma oss den digitala utvecklingen



Undre bilder är mest för att belysa 

att SKL stödjer oss med olika 

arbeten



Verksamhetsutveckling med gemensamma förutsättningar

Nytt fokus för varje förvaltning gemensam inriktning med 
samverkande kommuner i SKL/Inera



Nationell dokumentation



Nationell dokumentation


