2007-12-18
Rapport från PROFET-projektet

Verktyg för processdriven näringslivsutveckling
- beskrivning och specifikation av IT-system
”Företagskoordinatorn”
Göran Goldkuhl
Anders Persson
Forskningsgruppen VITS
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linköpings universitet

Sammanfattning:
FoU-projektet PROFET arbetar med att utveckla kommuners arbete med näringslivsutveckling. En delaktivitet i projektet är utveckling av ett IT-system för bättre samordning av
företagsärenden och företags utvecklingsprocesser i kommuner. Denna rapport innehåller
beskrivning av detta föreslagna system samt delar av specifikation av systemet. Rapporten
vänder sig i första hand till medarbetare i PROFET:s fyra deltagande kommuner: Linköping,
Mjölby, Motala, Norrköping. Den bygger på arbete i en projektgrupp bestående av representanter från dessa fyra kommuner och de två rapportförfattarna.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund - PROFET-projektet
Vad är PROFET
Denna kravspecificering har utförts som en del av FoU-projektet PROFET (Processdrivna etjänster för näringslivsutveckling i kommuner). PROFET är ett samarbetsprojekt mellan i
första hand de fyra östgötakommunerna Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping samt
Linköpings universitet genom Forskningsgruppen VITS. Projektet bedrivs med extern finansiering från VINNOVA och ingår i deras FoU-program om ”Gränsöverskridande offentliga etjänster för företag” (GRO). PROFET bedrivs under perioden 2006-2009.
PROFET-projektet baseras på en helhetssyn på näringslivsutveckling i kommuner. Ett aktivt
näringsliv är en viktig förutsättning för en god kommunal utveckling. Kommuner har här en
betydelsefull roll för att skapa attraktiva förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv. Krav
på samverkan mellan kommun och företag varierar beroende på vilken fas ett företag är inne
i, t.ex etablering, expansion/annan utveckling eller kontinuerlig drift (se figur 1). Avsikten
med projektet är att utveckla kommuner som goda företagsmiljöer genom att förenkla,
tidsförkorta och säkerställa kommunikation och samverkan mellan kommun och företag vid
tillhandahållande av lämpliga förutsättningar för företagens verksamheter.
Begreppet ”näringslivsutveckling” som används i projektrubriken avser kommuners utveckling och tillhandahållande av goda förutsättningar för företags etablering, drift, expansion
eller annan utveckling. Att utveckla kommunen som företagsmiljö berör olika processer och
olika förvaltningar i kommunen. Det kan handla om att hantera en mängd olika ärenden, som
t.ex markärenden, byggärenden, serveringsärenden, miljöärenden. Företagsmiljön berör
primärt företagen men också dess anställda samt även dess kunder och leverantörer.

Figur 1. Projektområde för PROFET
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Syften PROFET
Syftet med PROFET-projektet är att underlätta för företags etablering, drift, expansion och
annan förändring i kommuner. Detta skall uppnås genom att:
• utveckla samlade e-tjänster för företagen så att de bättre kan orientera sig i och genomföra
sina ärendeprocesser samt följa sina ärendens progression i kommunens handläggning
• processorientera kommuners planering, samordning, genomförande och uppföljning av
företagsrelaterade ärendeprocesser
• utveckla ett sammanhållet IT-system för företagsärenden (internt i kommunen) som stöd
för processorientering och e-tjänster (kallas för ”Företagskoordinatorn”)
• utveckla kommuners professionalitet (t.ex handläggarroller) avseende näringslivsutveckling och företagsärenden.
Det övergripande syftet är att stärka företags utveckling i kommuner och att uppnå ett
förbättrat näringsliv. För kommunerna är PROFET ett forskningsbaserat verksamhetsutvecklingsprojekt som inrymmer såväl processutveckling som IT-utveckling. Denna rapport
behandlar särskilt det tredje syftet ovan; att utgöra en del i utvecklingen av ett internt ITsystem för bättre koordination av företagsärenden.
Genomförande PROFET
PROFET-projektet handlar om integrerad utveckling av verksamhetsprocesser och etjänster/IT-system. Arbetet består av olika utvecklingsinsatser, både sådana som är specifika
för respektive kommun och sådana som är gemensamma för de fyra kommunerna. PROFETprojektet genomförs i fem faser enligt figur 2 nedan:

Figur 2. PROFET genomförande: fem faser
PROFET inleddes med processdiagnoser i de fyra kommunerna; se Melin (2007), Persson &
Goldkuhl (2007), Persson (2007) och Röstlinger (2007). Därefter har en processdriven ITutveckling bedrivits. Detta arbete har hittills bestått av kravspecificering som har skett i två
kravgrupper för två olika (men relaterade) system:
• externt IT-system/företagsportal med webbaserade e-tjänster (som riktas mot företagare)
• internt IT-system (”Företagskoordinatorn”) för sammanhållen hantering av
företagsinformation (för kommunens handläggare).
Kravgrupperna har bestått av forskare och representanter från de fyra kommunerna. I varje
grupp har olika sakområden varit representerade.
Processdiagnos utgjorde den första fasen i PROFET-projektet. Detta innebar att aktuell
verksamhet studerades och analyserades utifrån olika aspekter. Problem, styrkor, mål
studerades samt processers styrning, struktur och funktionssätt. Processdiagnoserna gav
nyanserade kunskaper om verksamheten i nuläget samt förslag till framtida utveckling av
verksamheten. Med processdiagnoserna som grund har således en systemutveckling bedrivits.
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Utvecklade e-tjänster och IT-system ska sedan införas, utprovas och användas i kommunerna.
System kommer därefter att utvärderas, vilket kan leda till förändring av systemen. En
inkrementell (stegvis) utvecklingsstrategi kommer att tillämpas; beskrivs i kap 4 nedan.
Forskningsgruppen VITS – forskningspartner i PROFET
Forskningspartner i PROFET är Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet. Denna
forskningsgrupp ingår i det större forskningsnätverket VITS som finns vid åtta universitet/
högskolor i Sverige. VITS står för Verksamhetsutveckling, IT-användning, Styrning och
samverkansformer. VITS bedriver forskning i nära samverkan med praktikfältet och bidrar
därmed till användbara och nyttiga kunskaper. Vi utvecklar olika metoder och modeller för
design och utvärdering av verksamheter och IT-system. För att åstadkomma ökad kvalitet i
verksamheter tillämpas ett processorienterat angreppssätt för verksamhetsutveckling och ITutveckling. Mer information om VITS finns på www.vits.org. Från VITS deltar följande
personer i PROFET: Göran Goldkuhl (vetenskaplig ledare), Annie Röstlinger, Anders
Persson, Stefan Cronholm och Ulf Melin.
1.2 Kravspecificering
Kravspecificering - syfte
Detta arbete har syftat till att utreda funktionalitet, innehåll och användning avseende det
tänkta IT-systemet ”Företagskoordinatorn”. Arbetet har utgått ifrån de slutsatser som erhållits
genom de processdiagnoser som gjorts inom ramen för PROFET-projektet; se vidare kap 2
nedan. ”Företagskoordinatorn” är ett nytt system som inte finns i någon av kommunerna.
Därför har det varit angeläget klargöra systemets tänkta funktionalitet och kunna värdera
vilken möjlig nytta som systemet kan ha i verksamheten.
Denna rapport ger en beskrivning och delspecifikation av ”Företagskoordinatorn”. Vi har valt
att publicera denna rapport innan en fullständig specifikation över hela systemet har
framställts. Det finns flera punkter där vi skulle kunna fördjupa beskrivningen, men vi har
avstått från att ytterligare förfina modeller och prototyper för att nu istället få till stånd en
diskussion om detta tänkta system. Avsikten är att denna rapport ska vara ett underlag för
fortsatta diskussioner i kommunerna. Beslut behöver sedan fattas om vilka delar som ska
realiseras, i vilken takt samt i vilka kommuner som de ska utprövas. Beslut har redan fattats
att testa vissa delar (verksamhetskaraktärisering) manuellt i Norrköping.
Kravspecificering - tillvägagångssätt
Kravarbetet har utförts genom en arbetsgrupp från de olika kommunerna samt från olika
sakområden. I kravgruppen för det interna systemet har följande personer ingått:
Person
Britt Forsberg
Nirmala Kahrimanovac
Susanne Elgström
Lars Edenhofer
Margareta Lindberg
Jonathan Rosén

Kommun
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Mjölby
Motala
Motala

Roll
Näringsliv
Bygglov
Miljö
Näringsliv
Administrativ samordning
Webbsamordning
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Kjell Sullivan
Lars Bergman
Magnus Nilzén
Göran Goldkuhl
Anders Persson

Linköping
Linköping
Linköping
VITS
VITS

Näringsliv
Mark & exploatering
Miljö/IT
Gruppledning, kravanalys
Kravanalys

Ansvariga för att driva arbetet har varit de två forskarna Göran Goldkuhl (projektledare) och
Anders Persson. Vi har svarat för utredning, analys, design, dokumentering samt
prototypframtagning. Arbetsgruppen träffades kontinuerligt (ca varannan – var tredje vecka
under mars – juni, 2007). Under hösten träffades gruppen vid ett tillfälle. Forskarna har
dessutom insamlat kunskap och interagerat med andra personer i kommunerna under
kravanalysen. Resultat från arbetet har vid två tillfällen diskuterats med PROFET-projektets
styrgrupp och då också med IT-strateger från de två kommunerna.
Arbetet har utförts med stöd av VITS-gruppens teorier och metoder för systemutveckling; se
främst Cronholm & Goldkuhl (2006). Väsentligt i VITS-gruppens perspektiv är samdesign av
verksamheter och IT-system (se figur 3). Ett IT-system ska utgöra en integrerad del och ett
gott stöd till en verksamhet. Därför behöver verksamhet och IT-system utvecklas tillsammans
och på ett samstämt sätt. Olika designförslag behöver konkretisera i modeller och prototyper.

Samdesign

Figur 3. Samdesign av verksamheter och IT-system
Denna rapport består av två delar:
• en textuell beskrivande del av bakgrund och olika funktioner i IT-systemet
• en bilaga med strukturerad utredningsdokumentation
(olika modeller och bildskärmsprototyper).
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2 Motiv för IT-utveckling ”Företagskoordinatorn”
Varför ska PROFET-projektet arbeta med utveckling av det föreslagna systemet
Företagskoordinatorn? Detta står att finna i de genomförda processdiagnoserna. Vi sammanfattar här motiv för denna IT-utveckling. Nedan ges en generaliserad bild från de olika
processdiagnoserna. Vad som skrivs gäller därmed inte nödvändigtvis för varje kommun inom
PROFET-projektet.
Kommunens arbete med en företagsetablering (eller företagsexpansion) sker till väsentlig del
genom separata ärenden på enskilda sakkontor. Detta kan lätt leda till att
etableringsprocessen i kommunen blir fragmenterad. Samordningen mellan olika ärenden blir
otillräcklig. Ibland känner inte handläggare till vilka andra ärenden som pågår parallellt i
kommunen för ett visst företag. För att effektivisera både separata ärenden och den totala
processen behövs ofta kommunikation och samordning mellan olika handläggare. Det kan t.ex
handla om att samutnyttja information och dokumentation.
Planering av etableringsprocesser och andra företagsprocesser sker tämligen ad hoc. Det är i
vissa fall, främst vid större etableringar, som man inom kommunen ägnar gemensam
uppmärksamhet åt att planera och samordna företags utvecklingsprocesser. För mindre
företags etableringar är det ofta så att de kan ”ramla mellan stolarna”. Man behöver i
kommunen ha bättre kunskap om hur den pågående och förväntade processen ser ut (dvs dess
beståndsdelar i form av olika delärenden). Detta behövs för att effektivisera kommunens
arbete med företagsetablering; både att effektivisera enskilda ärenden som att påverka
processen som helhet. Det händer ibland att ärenden genomförs i en olämplig ordning. Man
behöver också en grund för att göra en bättre tidssättning av ärenden och olika delar av
totalprocessen. Detta är viktigt för att 1) få en bättre intern styrning av ärendehantering och 2)
kunna lämna besked om förväntad tidsåtgång till företagen. Dessa olika insatser kan bidra till
att företagens egna arbeten med etablering kan underlättas.
Ett annat viktigt problem är de många kontaktvägarna in till kommunen. Företag kan ta sina
inledande kontakter med olika kontor. Inledande kontakter och förfrågningar sprids sällan
vidare till andra kontor inom kommunen. Man vet därmed inte på ett kontor, om företaget har
haft kontakt med andra kontor och vad som i så fall har sagts till företaget. För att möjliggöra
att kommunen kan uppträda som en samlad aktör krävs att olika kontor och handläggare får
en samlad bild över olika kontakter, förfrågningar och ärenden.
Svårigheter att få till stånd en samlad bild av ett företags olika delprocesser och ärenden har
till stor del sin grund i att det saknas en samlad identitet för en företagsetablering. Varje
ärende ges en egen separat identitet, och det krävs därmed insatser för att koppla samman
olika ärenden till en helhetsbild. Det saknas idag möjligheter att genom IT-system göra detta
på ett enkelt sätt. Ett företags samlade ärendehistorik kan således inte på enkelt sätt göras
tillgänglig. Kunskapsspridning och kunskapsdelning bland handläggare försvåras.
Många ärenden handläggs på ett tämligen personberoende sätt. Man har inte klargjort rutiner
och beskrivit hur delprocesser ska gå till och vilka hjälpmedel som ska utnyttjas.
Verksamheten blir därmed mycket sårbar då det kan vara svårt för andra personer att ta del av
andras arbeten eller ta vid om det uppstår bortovaro. En ökad transparens i
ärendehandläggning är önskvärd. Insatser krävs för att skapa mer enhetliga rutiner.
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Som sagts ovan kan den kommunala sektoriseringen leda till fragmentering av företags
utvecklingsprocesser. Kommunal sektorisering innebär ju att handläggare ofta har en djup
expertis inom det egna sakområdet vilket är viktigt för en korrekt handläggning av enskilda
ärenden. Emellertid så innebär detta att man ofta har en svag kunskap om andra sakområden
och dess regelverk. Som enskild handläggare kan man sakna kunskaper och förståelse om
etableringsprocessen som helhet och om andra ärendeslag. Detta gör att man som enskild
handläggare kan få det svårt att vara en ”väloljad” del av det totala ”maskineriet” för
kommunens stöd för företagsutveckling. Det är önskvärt med enkla hjälpmedel för att snabbt
kunna sätta sig in i företagsutveckling som helhet och i olika ärendeslag och dess regelverk.
Det sker sällan i kommunen uppföljning av företags genomförda etablerings- och
utvecklingsprocesser. Utan uppföljning är det svårt att skapa en bra grogrund för lärande och
kontinuerlig förbättring. Detta gäller både inom kontor och mellan kontor. I och med att
många kontorsövergripande utvecklingsprocesser är ”osynliga” i kommunen så det förstås
mycket svårt att följa upp dem och lära sig från genomförande av dem. Lärande över
kontorsgränser blir därmed särskilt svårt att etablera.
Vi sammanfattar nedan de viktigaste förändringsbehoven från processdiagnoserna som pekar
på behovet att utveckla ett internt IT-system som stöd för koordination av företags
utvecklingsprocesser:
• Bättre samordning av olika ärenden inom företags utvecklingsprocesser
• Bättre planering av företags utvecklingsprocesser och dess olika delar (ärenden)
• Bättre tidssättning av ärendehantering och företags utvecklingsprocesser
• Bättre hantering av företags inledande kontakter med och förfrågningar till kommunen
• Bättre översikt över ett företags olika ärenden och utvecklingsprocesser
• Samlad identifiering av ett företags olika ärenden inom en utvecklingsprocess
• Minskat personberoende i handläggning av ärenden
• Förbättrad kunskap bland handläggare om vad företagsutveckling innebär som helhet och
om andra sakområden
• Förbättrad uppföljning av genomförda företagsutvecklingsprocesser
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3 Systemstrukturering som bas
En grundtanke är att IT-systemet Företagskoordinatorn ska var just ett koordinerande system.
Detta innebär att det inte ska vara ett isolerat system1 utan ett system som knyter samman
information i olika IT-system i respektive kommun. Vi kommer i detta kapitel översiktlighet
beskriva Företagskoordinatorns behov av samverkan med andra system. Två översiktliga
arkitekturskisser presenteras nedan.
Redan när vi skrev ansökan för PROFET-projektet (Goldkuhl m fl, 2006) så insåg vi behovet
av något samordnande IT-stöd. Fokus i ansökan till VINNOVA var annars på e-tjänster. I
figur 4 har vi infogat en arkitekturskiss från PROFET projektansökan. Där finns angivit ett
”Gemensamt stödsystem”. I denna ansökan utgick vi ifrån att kommande e-tjänster behöver
interagera med interna IT-system i kommunen (kallade ”Back office” i figuren). För att detta
skulle ske på samordnat sätt förutsatte vi ett behov av stödsystem som dels hade funktion av
kommunikation mellan e-tjänster och interna system och dels skulle hålla samlad information
om företag och dess utvecklingsprocesser.
Back office

Front line

E-tj

Ärendeprocess 1

Gemensamt
stödsystem
E-tj

Ärendeprocess 2

Företagare

Processsamordnare
E-tj

Ärendeprocess n

Totalprocess

Figur 4. Översiktlig arkitekturskiss (från Goldkuhl m fl, 2006)
I samband med processdiagnoserna uppfattade vi att det fanns ett starkt behov av samordning
av olika ärenden inom ramen för ett företags utvecklingsprocess; se kap 2 ovan. För att
förbättra kommunernas näringslivsutveckling krävs mer än e-tjänster. Det krävs insatser
internt i kommunen för att bättre samordna dess olika delar av ett företags utvecklingsprocess.
Syften och funktioner med ett ”gemensamt stödsystem” klargjordes genom processdiagnoserna. Det som i samband med ansökan benämndes ’stöd’ och ’kommunikation’
preciserades nu till samordning och koordination.
1

Enligt föreslagen utvecklingsstrategi ska Företagskoordinatorn utvecklas stegvist (inkrementellt); se vidare kap
4 nedan. Detta innebär att det inledningsvis kan vara ett ”isolerat” system utan direktkontakt med andra system.
Långt ifrån alla funktioner i det föreslagna systemet kräver samverkan med andra system.
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Det planerade systemet är avsett att användas av såväl enskilda handläggare som
koordinatorer. Koordinatorer kan vara enskilda handläggare eller grupper av personer. Vi har
i figur 5 översiktligt beskrivit Företagskoordinatorn och dess samspel med användare och
andra system. Vi har här utelämnat dessa eventuella samspel med e-tjänsterna. Denna fråga
har vi skjutit på framtiden. Fokus i kravarbetet har legat på hur detta IT-system kan stödja
kommunens interna arbeta med ärendesamordning.
Plankontor

Mex

Bygglovskontor

Företagskoordinatorn

Näringslivskontor

Miljökontor

Samordningsgrupp

Figur 5. Arkitekturskiss Företagskoordinatorn
En viktig del i Företagskoordinatorn är att kunna presentera ärendeöversikter över ett företags
olika ärenden; såväl planerade, pågående som avslutade. Det är inte tänkt att
Företagskoordinatorn i sig ska innehålla all denna samlade ärendeinformation. Företagskoordinatorn behöver innehålla samlad information om varje företag och med hjälp av denna
identitetsinformation ska sedan systemet kunna hämta information från andra ärendesystem i
kommunen; t.ex bygglovssystem och miljösystem, vilket framgår av arkitekturskissen (fig 5).
Ingen information ska enligt vår samverkansmodell överföras från Företagskoordinatorn till
andra system. Vi har inte sett behov av detta och eftersom vi vet att det datatekniskt inte är
trivialt att etablera systemsamverkan så har vi medvetet lagt oss på denna ambitionsnivå. Om
man kan undvika att ”trassla in” sig i andra system så är det önskvärt.
Kommunikation mellan Företagskoordinatorn och andra system bör ske genom utbyte av sk
standardmeddelanden. Detta innebär att man definierar vilka typer av meddelanden som
behöver hämtas från andra system på ett enhetligt sätt. Vid ersättning av system behöver man
bara se till att det nya systemet klarar av att leverera önskade standardmeddelanden. Man
behöver inte bry sig om det nya systemets interna struktur, bara det klarar av att producera
efterfrågade meddelanden. Principen om standardmeddelanden är viktig, då man därigenom
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skapar standardiserade gränssnitt1 mellan system och uppnår då interoperabla system
baserade på öppenhet och enhetlighet. Detta är viktigt då vi har att göra med en variation av
system mellan de olika kommunerna. Vi har i denna version av kravspecen ej beskrivit
önskade standardmeddelanden som ska hämtas från andra ärendesystem. För detta krävs
fördjupade analyser av bl.a de olika ärendesystemen som används i kommunerna. Vi har gjort
en inledande studie av olika system och insett behovet av att göra detaljerade analyser av
meddelandekrav och huruvida dessa kan tillgodoses av de olika systemen. Med utgångspunkt
i att det är funktionen ”ärendeöversikt” (se kap 9) som kräver information från andra system,
och att den funktionen i vår stegvisa utveckling har prioriterats längre fram (se kap 4), så har
vi skjutit på denna analys och specificering.
I förslaget till nytt system ligger att Företagskoordinatorn ska innehålla vissa generella
funktioner för ärendehantering. Avsikten är inte alls att ersätta välutvecklade system för
handläggning av formella ärenden som finns i kommunen. Dessa system ska vara ”orörda”
som framgått ovan. Ambitionen är endast att erbjuda funktionalitet för hantering av kontakter,
förfrågningar och andra ”enklare” ärenden. Detta innebär att befintliga enklare system/
applikationer2 för sådan hantering på t.ex mark/exploatering och näringslivskontor kan
ersättas. Poängen är ju att göra sådan information tillgänglig på ett bredare sätt i kommunen;
se ovan kap 2 samt nedan kap 4 och 7. Här har vi inte i arkitekturskissen (fig 5) angivit några
samband till sådana system utan förutsätter snarare att Företagskoordinatorn ersätter dessa
lokala system/applikationer. I figur 5 är dessa system angivna som ”streckade burkar” för att
ange dess lokala och ibland provisoriska karaktär.

1

Denna princip återfinns också bl.a i Föreningen Sambruks arkitekturmodell Öppen Teknisk Plattform – ÖTP
(Sambruk, 2007).
2
Ibland består dessa av ”hemsnickrade” applikationer (typ Excel-ark, Word-mallar), som ofta är starkt
personberoende och ibland med tvivelaktig informationssäkerhet.
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4 Systemöversikt – stegvis utveckling
4.1 Drivande verksamhetsmål
VITS-gruppens angreppssätt för systemutveckling innebär, som nämnts ovan i avsnitt 1.2,
samdesign av verksamheter och IT-system. Detta betyder att stor vikt läggs vid klargörande
av verksamhetsmål för systemutvecklingen. Följande verksamhetsmål har varit drivande i
detta arbete:
•
•

Kommunen ska agera på ett samstämt sätt mot företag (en samlad aktör)
Handläggning av företagsärenden ska ske rättssäkert, tids- och resurseffektivt,
serviceinriktat och med en helhetssyn på företagets drifts- och tillväxtmöjligheter i
kommunen
Hållbara och förutsägbara erbjudanden som medger goda planeringsmöjligheter för
företagets egna utvecklingsprocesser
Tydliga ansvarsroller och handlingar mot företag
Kongruent och samspelt kommunikation mot företag
Välgrundade lokaliseringsbeslut
God samordning av ett företags olika ärendeprocesser
Olika ärendeprocesser ska följas upp för att uppnå lärande och underlätta förbättring

•
•
•
•
•
•

Dessa återfinns också i utredningsdokumentationen i bilaga (mållista).
4.2 Huvudfunktioner
I arbetsgruppen har vi, med utgångspunkt i dessa verksamhetsmål och formulerade
förändringsbehov (se kap 2 ovan), gått igenom önskvärda funktioner1 för det kommande
systemet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verksamhetskaraktärisering
Dokumentation av kontakter med företag (ärendehantering)
Skapa samlad utvecklingsprocess
Stöd för övergripande planering, samordning och uppföljning av företags processer och
ärenden
Presentation av ”statisk” information
Presentation av företags ärendehistorik
Presentation av samlad information om företag
Kommunikation mellan e-tjänster och interna ärendesystem

Funktion 1 innebär att handläggare via kunskapsinsamling om enskilda företag registrerar
viktiga karaktäristika om dessa företag. Detta görs för att underlätta identifiering av möjliga
ärenden samt ge underlag för planering av företagsprocesser. Verksamhetskaraktärisering
beskrivs utförligare i kap 6 nedan.
Funktion 2 innebär ärendehantering. Funktionalitet ska finnas att dokumentera ärenden och
aktiviteter (inklusive dokumentation/handlingar). Avsikten är inte att ersätta kommunens
övriga system för ärendehantering, dokumentationshantering och diarieföring. Denna
funktionalitet i Företagskoordinatorn är endast avsedd att komplettera befintliga
1

En något mer utförlig funktionsöversikt återfinns i utredningsdokumentationen (bilaga).
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ärendesystem. Ingen dubbelregistrering ska göras. Företagskoordinatorns ärendehantering är
avsedd att användas för sådana ärenden där andra ärendesystem saknas i kommunen. I första
hand tänker vi på dokumentation av tidiga kontakter och förfrågningar. Genom
Företagskoordinatorn skulle man på detta sätt, enkelt kunna dela med sig av information om
tidiga kontakter till andra personer i kommunen. Denna ärendehantering är knappast avsedd
att hanteras för formella ärenden, eftersom det för dessa naturligen sker dokumentation i
andra ärendesystem. Vi tänker i första hand att denna ärendehantering i Företagskoordinatorn
ska ersätta lokala och personliga applikationer på mark/exploatering och näringslivskontor; se
vidare kap 3 och figur 5 ovan. Tidiga kontakter kan vara känsliga att sprida helt fritt i
kommunen, eftersom företag ibland önskar en konfidentiell hantering av inledande
sonderande kontakter. Därför måste denna ärendehantering förses med olika sekretessnivåer.
Ärendehantering beskrivs vidare i kap 7 nedan.
Funktion 3 innebär att man ska knyta samman olika ärenden (planerade och pågående) till en
samlad utvecklingsprocess för ett företag i kommunen samt också utse koordinator för
utvecklingsprocessen. Att ha skapat en samlad utvecklingsprocess är nödvändigt om man
genom stöd från Företagskoordinatorn ska kunna samordna, planera och följa upp ett företags
etableringsprocess eller expansionsprocess. Detta beskrivs delvis vidare i kap 5 och 8 nedan.
Genom funktion 3 (sammanknytning av ärenden till en process) skapas, som sagts ovan,
möjligheter att planera och följa upp en utvecklingsprocess. Funktion 4 innehåller sådan
funktionalitet för planering och uppföljning av företags utvecklingsprocesser. Denna
planering kan inrymma möjligheter till tidsättning av ärenden. Processplanering beskrivs
vidare nedan i kap 7.
Funktion 5 skiljer sig från övriga genom att endast presentera statisk information. Syftet är att
informera personer inom kommunen (handläggare m fl) om olika viktiga förutsättningar i
samband med näringslivsutveckling. Detta kan ses som ett slags intranätfunktion. Denna
statiska information kan innehålla presentation av
• olika typprocesser/typärenden
• utförande aktörer (handläggare, grupper, nämnder)
• orientering i olika regelverk
• kommunens näringslivsprogram och andra relevant styrdokument
Funktion 6 presenterar översikter över företags ärendehistorik. I dagsläget saknas IT-mässiga
möjligheter att enkelt erhålla översikter över ett företags ärenden (planerade, pågående,
avslutade). Sådana översikter kan vara värdefulla både vid handläggning av enskilda ärenden
och vid planering, samordning och uppföljning av företags utvecklingsprocesser. Företagskoordinatorn ska inte i sig hålla ärendeinformation (förutom den egna ärendehanteringen; se
funktion 2), utan istället ha möjligheter att hämta information från andra ärendesystem.
Systemet ska kunna presentera detaljerad information av olika företagsärenden genom att ha
”titthål” in i olika ärendesystem. Denna funktion beskrivs vidare i kap 7 nedan.
Funktion 7 anknyter till funktion 6. Funktion 7 presenterar samlad information om företag
(utom ärendehistoriken). Genom funktion 7 ska man kunna söka ut (leta efter) företag via
olika identiteter och utsökningsmekanismer. Denna företagsinformation ska innehålla
uppgifter om bl.a kontaktpersoner. Viktigt här är att få access till olika företagsberoenden;
såsom ägarföretag, anlitade konsulter (”ombudsföretag”), eventuellt tidigare företag som
bedrivit verksamheten. Se vidare kap 7 nedan.
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Funktion 8 innebär kommunikationsfunktioner för att knyta samman interna ärendesystem
med planerade e-tjänster. Detta var ursprungligen den centrala funktionen i detta planerade
IT-system, vilket beskrevs ovan i kap 3. Genom kravspec-processen har vi, som framgått,
identifierat ett antal andra viktiga funktioner. Denna kommunikationsfunktionalitet (8) har vi
inte studerat under kravspec-arbetet, utan vi har sett att detta behöver utredas från e-tjänsteperspektivet, dvs av den andra kravspec-gruppen. Vi har låtit denna funktion finnas kvar i vår
lista som en potential tills vidare, dvs tills dessa frågor har utretts närmare.
De ovan beskrivna funktionerna (utom funktion 8) finns grafiskt illustrerade i sk
användningssituationsgrafer1 i bilagan. Av dessa grafer framgår vad användaren gör
respektive vad systemet gör.
4.3 Stegvis utveckling
Ovan har vi gått igenom åtta funktioner i det planerade IT-systemet Företagskoordinatorn.
Ordningen av funktionerna följer det förslag till stegvis realisering och utprövning av
funktionerna som har gjorts. Vi föreslår nämligen inte att alla funktioner realiseras på en gång
utan att man istället tillämpar en stegvis utvecklingsstrategi. Vad en sådan stegvis strategi
innebär beskrivs nedan.
Istället för att framställa en samlad total specifikation har vi föreslagit en inkrementell
utveckling i strategiskt väl avvägda steg. Med inkrementell menas en stegvis utveckling där
man specificerar och realiserar IT-system i delar istället för att göra allt på en gång. Några
fördelar med inkrementell utveckling är att en första versionen av systemet snabbare kan
komma i bruk och att man har möjlighet att få erfarenheter från användning inför kommande
utveckling av senare inkrement. Det kan dock finnas nackdelar som t.ex att man först vid
utveckling av senare inkrement upptäcker viktiga funktioner som förändrar det man redan
gjort, dvs man är tvungen att ändra i tidigare realiserade delar. Ibland kan det handla om
tämligen fundamentala ändringar av realiserade systemdelar. Inkrementell utveckling kan
innebära att man på ett tidigt stadium inte skapar sig en helhetsbild av vad systemet bör göra
utan endast realiserar delar där tydliga behov uttalas. Inkrementell utveckling kan alltså ske
utan att man initialt har en genomtänkt helhetslösning och därmed leda till omfattande
modifieringsarbete senare. Vår ansats för inkrementell utveckling har skett med en inledande
helhetsöversikt (se särskilt avsn 4.2 ovan) för att därigenom undvika denna vanliga fallgrop.
Genom det sätt vi har arbetat med kravspecificering har vi skapat oss goda översiktliga bilder
av vad systemen bör göra/innehålla. Detta gör det möjligt och lämpligt att tillämpa en
inkrementell strategi för Företagskoordinatorn.
Som sagts ovan (se kap 3) kräver fullt utvecklade system en god integration (interoperabilitet)
med andra kommunala IT-system. Att etablera denna integration kräver ett omfattande arbete
som ofta behöver utföras i samverkan med leverantörer till dessa system. Saken kompliceras
av att vi arbetar med fyra kommuner med (åtminstone delvis) skilda IT-system. Genom att
först satsa på sådana delar av kommande IT-system som inte kräver större samverkan med
andra system, kan man påbörja realisering av dessa systemdelar. Detta kan göras parallellt
med att man utreder hur samverkan med andra IT-system ska ske. Vi har i vår prioritering av
funktioner tagit hänsyn till detta förhållande. Funktionerna 1-5 kräver ingen samverkan med
andra system. Det är endast funktion 6 som kräver samverkan med andra system.
1

Modelleringstekniken användningssituationsgrafer är inspirerad av sk användningsfallsdiagram i metoden
RUP/UML (se t.ex Kruchten, 2002). En viss precisering/modifiering av användningsfallsdiagram har gjorts,
främst för att tydliggöra vad som görs av användare respektive av systemet.
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Den beskrivning och specifikation som här presenteras är således inte någon totalspecifikation. Den innehåller istället en helhetsöversikt samt detaljerade beskrivningar för de
delar som ligger högst på prioritetslistan. Kommande arbete ska inriktas på funktioner längre
ner på prioritetslistan. Vi kommer förstås också att ta hänsyn till synpunkter på denna
specifikation och inarbeta goda ändringsförslag. Om styrgruppen beslutar om annan
prioritetsordning kommer detta förstås också att påverka kommande arbetsordning.
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5 Begreppsmodeller
Företagsärenden hanteras inom ett antal olika kontor och enheter inom kommuner. Det finns
därmed inom kommuner olika sätt att identifiera och tala om företag och deras ärenden. En
ambition med Företagskoordinatorn är att man med dess hjälp ska kunna få överblick över ett
företags olika ärenden inom kommunen. Det krävs därför en särskild utredning för att
klargöra olika sätt att referera till företag och hur de förhåller sig till varandra. Inom
kravanalysarbetet har vi ägnat detta särskild uppmärksamhet. Vi har därför utarbetat flera
begreppsmodeller samt begreppslistor med begreppsdefinitioner (som återfinns i bilagan).
Vi kommer här att föra en sammanfattande diskussion kring några centrala begrepp och dess
betydelser för Företagskoordinatorn. I figur 6 återfinns en enkel begreppsmodell1 för
företagsärenden. I en sådan begreppsmodell beskrivs objekt (som t.ex driftsföretag,
handläggare, ärende) och vilka slags relationer som kan finnas mellan dessa objekt. T.ex
mellan ’handläggare’ och ’aktivitet’ finns relationen ’utför’. Detta utläses helt enkelt:
Handläggare utför aktivitet. I IT-system lagras ofta meddelanden enligt sådana strukturer, dvs
det kommer att finnas poster i en databas som innehåller uppgifter om vilken handläggare
som utfört en viss aktivitet. Att arbeta med begreppsmodellering är ett sätt att klargöra på det
sätt som människor avser att tala om en viss verksamhet med stöd av ett IT-system.
Begreppsmodeller är modeller över det verksamhetsspråk som människor använder när de
talar med varandra både direkt och via IT-system. När man utvecklar IT-system är det viktigt
att noga specificera det verksamhetsspråk som ska implementeras i systemet. Människor kan
reda ut missförstånd och språkförbistring om de upptäcks. IT-system ”tål” emellertid inte
begreppslig oklarhet.

Figur 6. En avgränsad begreppsmodell - ärendenivå
Begreppsmodellen i figur 6 beskriver begrepp avseende handläggning av företagsärenden. I
denna begreppsmodell finns inga begrepp som indikerar samordning. En mer utvecklad
begreppsmodell finns därför framtagen och redovisad i figur 7. Här har vi bl.a infört
begreppet utvecklingsprocess för att visa på att det inte bara handlar om enskilda ärenden.
Med utvecklingsprocess avses t.ex en etablering som i sin tur består av ett antal ärenden. Vi
har valt att benämna detta för utvecklingsprocess för att kunna avse såväl en
etableringsprocess som en expansionsprocess eller annan utvecklingsprocess. I denna
1

Notationsbeskrivning för denna typ av begreppsmodeller (begreppsgrafer) återfinns i Röstlinger & Goldkuhl
(2006).
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begreppsgraf så har vi även infört begreppet koordinator. Med detta avses den person eller
grupp som har en samordningsuppgift för ett företags utvecklingsprocess.

Figur 7. En utvecklad begreppsmodell - processnivå
I en viss mening kan man säga att begreppsmodellen i figur 6 speglar nuläget och figur 7 det
framtida läget med en verksamhet som stöds av IT-systemet Företagskoordinatorn. Detta är
riktigt vad gäller IT-system och införda termer (identifierare) för de angivna objekten. Om
man påstår att man i kommunerna inte alls hanterar utvecklingsprocesser och det helt saknas
koordinatorer för dessa så skulle man bli anklagad för att göra en orättvis karaktärisering. Det
pågår visst koordinationsarbete i kommunerna med fokus på vissa utvecklingsprocesser
(etableringar). Det finns olika samordningsgrupper redan idag som försöker koordinera
utvecklingsprocesser för vissa företag. Man kan säga att den utvecklade begreppsgrafen (fig
7) till viss del existerar i verksamheter, men att det inte finns något utvecklat språk som finns
realiserat i IT-stöd. Utvecklingsprocesser ges inte några särskilda identiteter1. För att kunna
hanteras i ett IT-system så måste man på något sätt tilldela en utvecklingsprocess en identitet
som blir sammanhållande för de olika ärenden som ses som ingående i denna process. Varje
ärende som ingår som del i en utvecklingsprocess måste knytas till denna utvecklingsprocess
(dess identitet).
Genom denna begreppsmodellering så kan man också uppmärksamma behov av ”tilldelande”
handlingar och ”tilldelande” roller i verksamheten avseende dessa objekt och identiteter. Hur
och av vem skapas en utvecklingsprocess i IT-systemet Företagskoordinatorn? Detta är ju inte
bara en IT-fråga, utan handlar om vem som har rätt att fastställa att här har vi att göra med en
utvecklingsprocess som bör samordnas. Nästa steg är att utse (tilldela) någon eller några
personer rollen av att vara koordinator för denna utvecklingsprocess. Detta är ju inte något
1

Med detta menas en unik identifierare som används för att kunna utsöka en specifik utvecklingsprocess i ett ITsystem. Det motsvarar ärendenummer på ärendenivå. Normalt används olika löpnummerserier för att ge enskilda
objekt en unik identitet.
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som IT-systemet bör göra på egen hand, utan självklart en organisatorisk fråga. Vem har rätt
att utse koordinatorer för utvecklingsprocesser? Den som blir tilldelad en sådan uppgift får
också ett ansvar som följer med denna roll. Vi har i figur 8 illustrerat dessa behov av
tilldelande handlingar i en sk handlingsgraf1.

Figur 8. Behov av att skapa utvecklingsprocess och utse koordinator (handlingsgraf)
Man kanske undrar om det verkligen är så att man behöver ”skapa” en utvecklingsprocess?
Finns inte utvecklingsprocesser redan när ett företag har flera ärenden på gång? Det är riktigt
att utvecklingsprocesser i den meningen redan finns, men behovet handlade om att man inom
kommunen (med stöd av IT-systemet Företagskoordinatorn) önskar uppmärksamma dessa
olika ärenden som en utvecklingsprocess. För att man ska kunna göra detta så krävs att någon
sätter en samlande ”etikett” på dessa olika ärenden.
I handlingsgrafer anger man vilka aktiviteter (t.ex planera & samordna) som utförs samt inom
parentes [] anger man utförare (t.ex [koordinator]), dvs vilken aktör som utför aktiviteten i
fråga. Vi har inom arbetsgruppen upprepade gånger diskuterat hur det ska gå till att integrera
ärenden till processer och att utse koordinatorer. Framför allt har man diskuterat vem som ska
göra dessa tilldelande handlingar. Vi kom i arbetsgruppen inte fram till någon enad
uppfattning; delvis beroende på skilda perspektiv och delvis beroende kommunspecifika
förutsättningar. Vi tror att detta kan fungera olika i olika kommuner och finner i dagsläget
ingen anledning att ge definitiva förslag utan bara ge uppmärksamhet åt att dessa frågor
behöver hanteras om man ska åstadkomma förbättrad koordination av företagsärenden via
stöd av IT-system som Företagskoordinatorn. Vi har i handlingsgrafen kallat rollerna att skapa
utvecklingsprocess och utse koordinator för ’beslutsfattare’. Detta beskrivs utförligare i
bilagan; se användningssituationsgrafer.

1

Handlingsgrafer ingår i VITS-gruppens metodarsenal för verksamhets- och systemutveckling. För
notationsbeskrivning se Röstlinger & Goldkuhl (2006).
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6 Verksamhetskaraktärisering
6.1 Problem i nuläget
I offentlig förvaltning råder en långtgående arbetsdelning och specialisering för att kunna
erhålla experthandläggning med hög kvalitet inom respektive myndighetsområde. Förutom de
fördelar som återfinns genom saklighet och expertkunskap återfinns ett antal nackdelar med
detta. Framförallt gäller det förvaltningens sätt att fungera horisontellt, dvs över
förvaltningsgränserna, något som i stor utsträckning även gäller i kommunerna i PROFETprojektet.
För flertalet företag som söker kontakt med kommunen i syfte att etablera, expandera eller på
annat sätt utveckla ett företaget handlar det om en sammansatt process. Detta innebär en
process som involverar flera olika ärendekategorier och i allmänhet ett flertal olika
kommunala förvaltningar. Såväl företag som kommun upplever den bristande horisontella
samordningen av olika ärenden som ett stort problemområde där företagen upplever att de får
olika bud och svagt stöd med bistånd att administrera kontakterna med de olika
förvaltningarna.
För förvaltningen innebär sektoriseringen och den svaga samordningen över förvaltningsgränserna att fel begås, underlag saknas och suboptimerade beslut tas. Inom kommunerna
finns ett tämligen stort antal ärenden som inneburit problem med en viss etablering som berott
på bristande samordning. Ofta handlar detta om att kommunen initierat förvaltningar, utöver
de med primärkontakt med företaget, för sent så att den sammansatta processen fördröjs. I
andra fall har förvaltningarna gett företaget olika besked vilket skapar osäkerhet och
frustration hos företaget kring vad det är som gäller i fallet.
Kommunen agerar mot företaget som separata förvaltningar där företagaren dels behöver
lämna grundinformation om verksamheten vid flera tillfällen och dels även behöver beskriva
sin verksamhet i detalj vid flera tillfällen. Detta gör att det finns en brist i kommunen kring
delning av information där sådan kan delas. Dessutom kommer företagaren att behöva vara
huvudman för identifieringen av ärendekategorier och initiering av ärenden i rätt tid något
som expertkunskaperna inom kommunen skulle kunna bistå med.
Det stöd som företagaren får vid initiering av ärenden och identifiering av ärendekategorier av
kommunen är i stor utsträckning personberoende från handläggare till handläggare. Den
relation som illustreras genom figur 9 nedan kommer alltså att ske vid flera tillfällen och då
mot varje fackförvaltning som identifieras och behöver initieras i processen. Företagaren får
alltså i värsta fall många gånger beskriva sin historik och sina önskemål kring verksamheten
som skall utvecklas. Dessutom kan olika förvaltningar komma med olika besked i fråga om
vad som är lämpligt i fallet beroende på det särintresse som den specifika förvaltningen är satt
att bevaka.
Dialog om
företag &
planer
HandFöretagare
läggare

Figur 9: Interaktion med kommunen (nuläge)
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Vissa ärendekategorierna inom kommunen har en lång och komplicerad process (t ex
detaljplaner och kollektivtrafik) och dessa behöver initieras tidigt för att etableringen inte
skall bli försenad. Det finns därmed behov av att se till att kommunen redan i tidigt
kontaktskede kartlägger företagets behov för att klargöra vilka ärendekategorier som kan
komma att uppstå under den totala beredningen. Slutligen är det av flera skäl viktigt att
kommunen tar ett gemensamt grepp om en större företagsprocess tidigt. De större
kommunerna har båda företag som placerats på platser som inte varit lämpliga för
verksamheten i det långa loppet vilket hade kunnat komma fram om kommunen inte bestämt
plats tidigt utan att göra en bred intern konsultation och förankring av ärendet innan löften och
utfästelser givits företaget. Boten mot detta är att göra en helhetsbedömning av företagets
behov och kommunens möjligheter att erbjuda goda förutsättningar på ett kostnadseffektivt
sätt som utnyttjar mark och infrastruktur på ett lämpligt sätt. Dessutom är servicefunktionen i
detta viktig. För externa parter ligger förväntningarna på kommunen att den skall verka som
en samlad aktör medan kommunen i allmänhet inte agerar som en sådan. Detta gör att
företagare upplever kommunen som en aktör med samordningsbrister där ena handen inte
alltid vet vad den andra handen gör.
Genom denna verksamhetskaraktärisering låter man företaget lämna grundinformation om
företaget och dess mål samt detaljerad information över verksamheten vid ett tillfälle som
räcker för att kartlägga de ärendekategorier som uppstår vid olika förvaltningar. På detta sätt
uppnås en högre professionalitet och servicefunktion mot företagen och bättre förutsättningar
för intern effektivitet genom samordnad myndighetsutövning. Genom detta tvingas
handläggare inom kommunen att direkt fokusera på vad som händer och vilka ärenden som
uppstår på övriga fackförvaltningarna i kommunen.
6.2 Att göra verksamhetskaraktärisering
Dessa och andra (icke här nämnda) problem kring horisontell samordning av olika ärenden
över förvaltningsgränser är det som primärt adresseras genom det vi kallar en
verksamhetskaraktärisering. Denna karaktärisering handlar om att skapa förutsättningar för
sammanhållen verksamhetsutövning över förvaltningsgränserna genom samlad informationsinsamling.
Figur 10 nedan visar översiktligt hur detta är tänkt att fungera; mer detaljerade
processbeskrivningar finns i form av handlingsgrafer1 (VK1, VK2) i bilagan. En företagare
som tar kontakt med kommunen har en dialog med en handläggare på en av de förvaltningar
som utgör primärkontaktpunkter mot företagare. I stället för att som i nuläget bara kartlägga
vilka ärendekategorier som uppstår på det egna kontoret (enligt figur 9) skall primärkontakten
genom den checklista som beskrivs nedan (avsnitt 6.3) samla in såväl grundinformation om
företaget som detaljerad information om företagets verksamhet. Detta blir då underlag för
bedömning av vilka ärenden som kan uppstå samt i de fall markförslag och andra önskemål
efterfrågas kunna samla in ett bra underlag för dessa.
Genom den insamlade informationen som lagras i Företagskoordinatorn kartläggs
ärendebehov på respektive fackförvaltning. Företagskoordinatorn skickar ett meddelande
(trigger om potentiellt ärende) till sådan förvaltning där en kontorssamordnare bedömer och
klarlägger om det a) förväntas uppstå ett ärende på förvaltningen och b) vilka ärendetyp det i
1

Notationsbeskrivning för handlingsgrafer finns i Röstlinger & Goldkuhl (2006).
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så fall blir. Genom dessa karaktäriseringar och bedömningar kan en koordinationsgrupp eller
en ansvarig samordnare få en samlad bild av behoven och svara företagaren vad det är som
behöver göras och när dessa ärenden behöver initieras. Ofta är det motiverat att
kontorssamordnarna uppträder i kollektiv för att minska problematiken med icke samordnade
delprocesser i större och mer komplexa projekt vilket vi benämnt koordinationsgrupp i denna
rapport. Verksamhetskaraktäriseringen är även utformad på ett sätt som medger att mer
rationella beslut om placering av företag blir möjlig genom kunskaper om företagets
miljöpåverkan, trafikbehov och andra för placeringen viktiga egenskaper.
Registrering
verksamhetskaraktäristika
Potentiellt
ärende
Handläggare
(Kontorssamordnare)

Klarlägger
ärendebehov
Potentiellt
ärende
Klarlägger
ärendebehov

Checklista

Dialog om
företag &
planer
HandFöretagare
läggare

Översikt
potentiella
ärenden

Handläggare
(Kontorssamordnare)
Koordinationsgrupp

Figur 10: Interaktion med verksamhetskaraktärisering (framtidsläge)

Detta innebär alltså att kommunen i ett inledningsskede kommer att starta handläggningen
kring en sammansatt företagsprocess genom att kartlägga företaget över
förvaltningsgränserna. Detta kontrasterar mot nuläget som ofta innebär att ett separat ärende
inom en viss förvaltning startas för att sedan beroende på behov expandera till andra ärenden
och involvera fler kontor och förvaltningar i ett senare skede.
Verksamhetskaraktäriseringen skall fungera oavsett hur den bakomliggande kommunala
organisationen är utformad. Det som krävs är att organisationen har en beredskap att möta och
hantera sammansatta processer på ett samlat sätt. Om detta sker med en företagslots, en
samordningsgrupp eller med definierade projektledare i varje större ärende spelar mindre roll.
I bilagedelen finns handlingsgraferna VK1 & VK2 som beskriver hur detta är tänkt att utföras
med kontorssamordnare vid respektive förvaltning samt en koordinationsgrupp. Vidare är
denna IT-baserade verksamhetskaraktärisering utvecklad för att vara välbalanserad i fråga om
informationsinsamling. För mycket och för detaljerad information tar dels tid att samla in vid
primärkontakten med företaget samtidigt som detta ställer större krav på kunskaper och
kompetens för att kunna bemöta motfrågor från den företagare som skall besvara
verksamhetskaraktäriseringen. Utöver detaljeringsgraden i frågorna är det även en gjord
avgränsning vad gäller verksamhetsområden inom kommunen som utgör en del i
verksamhetskaraktäriseringen. Som syns i skärmbilderna (dokumentprototyper) i bilagan
ligger fokus på relativt generella beskrivningar. Detta kommer således inte att vara tillräcklig
information för att inleda handläggning men det kommer att vara tillräckligt för att avgöra om
något ärende på de fokuserade förvaltningarna kommer att uppstå.
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Ytterligare ett designövervägande är att man som handläggare manuellt genom aktivt val skall
avmarkera en ärendekategori (t ex om man vet att företaget inte har miljöpåverkan genom
industriproduktion) i checklistan. Detta beror på att det i kommunerna idag är en hel del
problem där förvaltningar uttalar sig kring myndighetsutövning på andra förvaltningar och
reducerar komplexiteten i ett ärende på en annan förvaltning. Av detta skäl är därmed valet i
detta system att handläggare skall ta ett beslut att det inte är fråga om t ex miljöpåverkan för
att tvinga till mer eftertanke innan ett ställningstagande görs.
6.3 Checklista
Som nämnts innehåller checklistan ett antal avgränsningar. Först måste vi alltså klargöra vad
denna checklista är tänkt att kunna hantera. I checklistan medges möjligheter att klargöra
vilka typer av ärenden som uppstår inom miljö- och hälsoskyddsområdet, bygglovverksamhet,
detaljplaneverksamhet, alkoholhantering, teknisk försörjning och infrastruktur samt
näringslivskontor. Genom fastighetsbeteckningen eller adressen kan frågan om marken är
planerad och lämplig för ändamålet utredas och önskade egenskaper hos läget medger att
företaget placeras på ett lämpligt ställe utifrån både företagets behov och kommunens
önskemål om markanvändning men även för att medge en långsiktig utvecklingsmöjlighet för
företaget. Det senare genom att granska var det är lämpligt att placera företaget utifrån dess
omgivningspåverkan i kombination med kommunens utvecklingsplaner.
Verksamhetsinriktning
Den inledande frågan innebär en karaktärisering av verksamheten på ett mycket övergripande
plan (se dokumentprototyp V1 i bilaga). Detta inleds med en generaliserande kategorisering.
Genom denna kategorisering påförs etableringen ett antal egenskaper som hör samman med
vissa typer av verksamheter och riktar därmed uppmärksamheten mot vissa aspekter som
beskrivs senare i verksamhetskaraktäriseringen. Detta kommer alltså att fungera som en
kontrollfråga liksom en identifierande kategorisering av företagets verksamhet. Om t ex en
verksamhet karaktäriseras som Bemannad drivmedelsförsäljning indikerar detta butiksytor
och sätter även fokus på om det kommer att finnas livsmedelshantering i lokalen utöver den
hantering av explosiva och miljöfarliga drivmedel. Genom en textuell
verksamhetsbeskrivning kommer detta förtydligas genom att företagare för handläggaren
beskriver verksamheten mer detaljerat. I detta skede skulle det alltså komma fram att
verksamheten kommer att innebära försäljning av färdigförpackade livsmedel och även
innebära en livsmedelshantering där livsmedel för förtäring serveras direkt till kund.
Önskat läge
I detta skede beskrivs vilka lägesegenskaper som företag efterfrågar (se dokumentprototyp V1
i bilaga). Här är det alltså fråga om dels definierade kategoriseringar som rör olika typer av
lägen men även en möjlighet att i text beskriva speciellt behov och önskemål. Detta kan röra
lägesegenskaper som småföretag - industri, externhandelsområde, centralt läge, område för
logistik/lager etc. Denna kategorisering bygger på fördefinierade kategorierna utifrån
kommunens aktuella verksamhetsspråk samt förutsättningar som skall genomföras på ett sätt
som gör det begripligt och träffsäkert sätt att kategorisera en verksamhets lägesbehov. Detta
avsnitt ackompanjeras av ett fält för fritextbeskrivning av företagets önskemål kring läget i de
fall de fördefinierade kategorierna inte räcker till.
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Områdesönskemål
Detta avsnitt innebär att företaget definierar ett antal områden inom kommunen där företaget
kan tänka sig att placera sin verksamhet (se dokumentprototyp V1 i bilaga). Dessa områden är
naturligtvis olika från kommun till kommun och områdena behöver därtill även vara kända
bland företagen. Därmed är definieringen av vilka områden som gäller i denna del av
checklistan ett lokalt ställningstagande för den specifika kommunen. Detta svarsområde
behöver inte fyllas i utan kombinationen mellan det önskade läget och
verksamhetsbeskrivningen ger likartade svar som kan ligga till grund för ett mer
förutsättningslöst erbjudande om mark från kommunen.
Lokalbehov
Då många företag redan har lokal som dock kan behöva byggas om, omplaneras, byggas ut
eller på annat sätt förändras är det viktigt att detta kan anges (se dokumentprototyp V2 i
bilaga). Här är det även viktigt att kommunen får kännedom om vem som är fastighetsägare
då kontakt med denne ger en mer hållbar diskussion om lokalens förändringar då det i flera
fall är fastighetsägaren som bli ansvarig för vissa aspekter kring den verksamhet som bedrivs i
fastigheter som denne äger. I de fall det inte finns en lokal men kommunens hjälp önskas med
att hitta en sådan kan detta anges. Det är relativt vanligt att kommunen agerar som en
förmedlare av kontakter med fastighetsägare eller som hänvisare till lediga lokaler som kan
passa ett visst företag. Lokaler kan ägas av såväl kommun som privata fastighetsägare.
Markbehov
Under denna rubrik skall uppgifter om eventuell mark som företaget tänker nyttja anges (se
dokumentprototyp V2 i bilaga). I dessa fall skall även fastighetsbeteckning anges för den
fastighet som etableringen är tänkt att ske på. Genom att tidigt få detta upp till diskussion
inom kommunen kan lämpligheten att använda denna mark utvärderas och eventuella
alternativ föreslås innan löften och utfästelser cementerat etableringen på en mindre gynnsam
plats. I många fall önskar företagen kommunal mark att ta i anspråk. Genom att denna
diskussion förs inom kommunen tidigt kan hänsyn tas till egenskaper som miljöpåverkan,
befintlig infrastruktur och andra aspekter vilket ger en mer rationell grund för placeringen av
företaget. Dessutom kan en lämpligare och väl vald placering av ett företag enligt t ex
miljökontoren förkorta utvecklingsprocesser genom att därmed undvika problematiska
gränsfall och mer komplexa tillståndsprocesser.
Lokal-/Byggnadsegenskaper
Denna kategori handlar om företagets behov vad gäller storlek på lokal och tomt för sin
etablering eller utveckling (se dokumentprototyp V1 i bilaga). För det första gäller detta ytan
på den byggnad som företaget beräknas behöva. Vidare är det centralt med höjden på
byggnaden då såväl detaljplaner som andra hänsyn begränsar bygghöjderna i olika områden.
Vidare finns möjlighet att ange tomtstorlek samt eventuella behov av uppställningsytor på
fastigheten. Även detta är ackompanjerat av en möjlighet att ange olika speciella lokalbehov
som påverkar var företaget placeras i kommunen. I kombination med en eventuell
fastighetsbeteckning kan dessa egenskaper avgöra om det kommer att krävas planändringar
för byggnader med en deklarerad storlek på den nämnda tomten.
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Byggåtgärder
Detta område inom verksamhetskaraktäriseringen handlar till stor del om
bygglovsverksamheten och indirekt även detaljplaner (se dokumentprototyp V2 i bilaga). Här
skall alltså anges vilka planerade byggåtgärder som en företagare tänker genomföra. Ett antal
alternativ finns för att kunna kartlägga vilken omfattning på byggåtgärderna som är aktuella.
Här skall uppges vilket av alternativen nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad/ändrad
användning som kommer genomföras. I kombination med en eventuell fastighetsbeteckning
kan här avgöras om etableringen kommer att vara planenlig eller om en detaljplan kommer att
behöva ändras.
Nästa kategori rör eventuella lokaler. Även här finns en kategorisering som är till för att
avgöra om ombyggnationen är bygglovpliktig och/eller kräver planändring. I fallet med
ändamålsenlig lokal kommer i allmänhet ingen åtgärd att krävas medan i ombyggnadsfallet
och fallet med ändrad användning kommer i allmänhet bygglov respektive planändring att
krävas. Om verksamhetens byggåtgärder inte är planenliga är viktigt att snabbt få med i
beslutet kring vad som är en lämplig plats då åtminstone en planändring är mycket
tidskrävande om den ens prioriteras för genomförande.
Vidare finns även här utrymme för att kunna beskriva planerade byggåtgärder i detalj. Detta
är viktigt om man t ex behöver göra ett avsteg från gällande detaljplan eller om det finns
speciella aspekter kring byggnationen som behöver beaktas inom projektet.
Trafikalstrande egenskaper
Denna kategori är utformad för att täcka de ofta förbisedda egenskaperna hos en etablering
som innebär behov av kollektivtrafik, speciella hänsyn till verksamheten vid utformning av
trafikinfrastrukturen samt de störningar som trafiken alstrad av företaget genererar (se
dokumentprototyp V3 i bilaga).
Först och främst är det viktigt att klargöra omfattningen på verksamheten. Valet här är att
göra detta med nyckeltalen antal anställda och beräknade kundvolymer. Båda dessa utgör
kvantitativa mått för att klargöra storleksordningen för kollektivtrafiken och störningarna på
omgivningen. Vidare är det viktigt att klargöra på vilket sätt eventuella kunder kommer till
företaget. Sker det via personbil som i fallet med sällanköpshandel kommer
kollektivtrafikbehovet att vara mindre samtidigt som trafikvolymerna ökar och därmed
påverkan i form av buller och emissioner. Huruvida verksamheten alstrar tung lastbilstrafik är
viktigt i och med att detta ställer krav på omgivande infrastruktur i form av såväl bullerskydd
men även i form av att det skall vara möjligt att kunna trafikera platsen för det tänkta företaget
på ett rationellt sätt. Slutligen är kollektivtrafikbehoven från anställda och/eller kunder en
viktig fråga. I kombination med den övergripande verksamhetsbeskrivningen (se
dokumentprototyp V1 i bilaga) kan här avgöras vilken dimensionering och vid vilka tider som
kollektivtrafik behövs vid företaget. Att avgöra tidigt vilka behov av kollektivtrafik som finns
är viktigt i och med de långa upphandlingstider som gäller för detta trafikslag.
Verksamhetens behov av El, VA, Fjärrvärme och optofiber
Detta avsnitt i verksamhetskaraktäriseringen är till för att utreda eventuella extraordinära
behov av olika slag (se dokumentprototyp V3 i bilaga). Det handlar alltså inte om
infrastrukturbehovet för en skoaffär utan mer omfattande anläggningar där standardlösningar
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inte kommer att förslå. Det som efterfrågas är alltså om det finns behov av El, VA, Fjärrvärme
i större omfattning för etableringen. Därtill kommer en fråga om optofiberanslutningar för
datakommunikation kommer behövas för etableringen. Avslutningsvis finns utrymme att i
detalj beskriva vilka behov företaget har och om möjligt kvantifiera dessa i termer av
dimensioneringskrav för etableringen.
Industriproduktion
För att avgöra företagets miljöpåverkan och huruvida det kommer att vara ett enkelt
förfarande eller mer omfattande miljötillstånd från andra myndigheter som krävs finns två
frågeformulär om industriproduktionen och kemikaliehanteringen (se dokumentprototyp V4 i
bilaga). I allmänhet är det vilka kemikalier som hanteras och i vilka volymer som avgör
tillståndet samt även de processer som resulterar i emissioner till luft och vatten. Formuläret
hålls så allmänt och beskrivande som möjligt för att handläggare som har små kunskaper om
miljöområdet skall kunna bistå med svaren från företagarna.
Den första frågan om det bedrivs industriproduktion på fastigheten kan avmarkeras (Nej) eller
lämnas markerad (Ja) utan att frågorna nedan besvaras och signalerar därmed ett
utredningsbehov. Vidare är det viktigt att klargöra om verksamheten bedrivs eller kommer
bedrivas med krav på skyddsavstånd till omgivande verksamheter. Detta är i allmänhet något
som företagarna är väl medvetna om kring sin verksamhet.
Vidare är det för att kunna värdera kraven på miljötillstånd och även avgöra vad som är en
lämplig plats för verksamheten viktigt att produktionsprocessen beskrivs så utförligt som
möjligt. Viktigt här är att beskriva vilka råvaror som används i produktionen och hur denna
går till.
Nästa fråga handlar om vilka emissioner till luft och vatten som kommer av verksamheten.
Med detta avses vilka utsläpp som kommer att ske som ett resultat från verksamheten.
Slutligen är avfall och restprodukter viktiga delar i en tillståndsbedömning.
Som nämnts hade vi två motiv för detta För det första kraven på miljötillståndet som avgör
vem som kommer fatta beslutet om verksamhetens starttillstånd. Är det miljödomstolen är det
en omfattande och tidskrävande process som behöver initieras mycket tidigt medan
anmälningsärenden hanteras på kommunen och därmed går betydligt snabbare. Detta är alltså
en viktig punkt för att avgöra när ett företag kan starta sin verksamhet. Det andra motivet är
att miljöpåverkan är viktigt för var i kommunen ett företag placeras. I båda de större
kommunerna i PROFET-projektet finns företag som ligger på olämpliga platser när hänsyn
tas till deras utvecklingsbehov och produktion. Genom att tidigt ta in deras miljöpåverkan och
vilket intresse för utveckling som företaget har kan bättre platser anordnas där företaget även
har en mer långsiktig möjlighet att utvecklas.
Kemikaliehantering
Denna fråga är delvis överlappande med föregående fråga. Kemikalier ingår naturligt i
flertalet produktionsprocesser där det finns en kemikaliehantering i verksamheten (se
dokumentprototyp V5 i bilaga). Det kan dock även vara så att lagerhållning av kemikalier
avgör tillståndets art samt lämpligheten i en viss placering av ett företag. Vissa verksamheter
har endast en lagerhållning av kemikalier för distribution och andra har en mycket omfattande
lagerhållning i en verksamhet med relativt modest förbrukning. Av dessa skäl är det motiverat
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att specifikt beskriva en verksamhets kemikaliehantering. Inledningsvis är det viktigt att
klargöra ifall kemikaliehanteringen innebär hantering av speciellt farliga och skyddsklassade
kemikalier och därmed har ett skyddsavstånd till omgivande verksamheter.
Vidare är det viktigt att klargöra vilken omfattning och vilka kemikalier som lagerhålls eller
skall lagerhållas vid verksamheten. Volym och ämnen är således viktiga att klargöra. Vidare
är de emissioner som sker till luft och vatten genom avdunstning, läckage eller på annat sätt
viktiga att klargöra. Slutligen är det avgörande vilka avfallsprodukter som resultat av
kemikaliehanteringen som behöver tas om hand från verksamheten och på vilka sätt detta
skall ske.
Livsmedelshantering
Livsmedelshantering är ett viktigt tillståndsområde för verksamheter som ibland förbises vid
hanteringen av etableringar över kontorsgränser (se dokumentprototyp V6 i bilaga). I stort sett
all livsmedelshantering behöver klargöras och är viktig för kommunen att känna till men all
hantering kräver ej tillstånd. För det första är det centralt att klargöra om det överhuvudtaget
kommer att hanteras livsmedel inom verksamheten. Framställs/bearbetas eller behandlas
livsmedel från råvara inom verksamheten kommer den i allmänhet vara tillståndspliktig vilket
innebär att verksamhet inte får inledas utan tillstånd. Detta är även den mest omfattande
tillståndsprocessen inom detta verksamhetsområde som tar mer tid i anspråk och ställer krav
på lokalernas utformning och rutinerna inom verksamheten och är således viktiga att börja
diskutera med kommunens handläggare på ett tidigt stadium. Opackade och färdigpackade
livsmedel är hantering som innebär en mindre tillståndsprocess. I det tidigare fallet kan det
handla om att packa upp och servera livsmedel till allmänheten men där verksamheten saknar
en råvaruberedning dvs någon form av prefabricering. Förpackade livsmedel är livsmedel som
levereras i en förpackning som oöppnad säljs vidare. Den hantering som verksamheten har
kommer alltså att avgöra vilka tillstånd som behövs och därmed tidsåtgången innan
verksamheten kan startas samt omfattningen på de krav som kommunen kommer att ställa på
rutiner och lokaler.
Alkoholservering till allmänheten
Alkoholservering är ofta ett oeftergivligt krav för att nå lönsamhet inom restaurang- och
pubverksamheter och är således ett viktigt tillstånd som avgör om verksamheten
överhuvudtaget kan bedrivas (se dokumentprototyp V6 i bilaga). För serveringstillståndet är
personen som söker och dennes ekonomi och tidigare vandel av central betydelse. Därmed är
det av central betydelse att utredningen kring serveringstillståndet inleds omgående genom
information från kommunen och grundläggande kontroller på ett tidigt stadium då alla
ombyggnationer och köksombyggnader i allmänhet saknar betydelse utan serveringstillståndet
för företagets kalkyler. Utan inkomsterna från alkoholserveringen faller etableringen.
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7 Hantering av ärenden och annan företagsinformation
Det vi avser med ärendehantering kan delas in i två delar. Den första gäller ärendehantering
av pågående och inkommande ärenden där kontakter, utfästelser och genomförda aktiviteter
kan kartläggas i Företagskoordinatorn (se användningssituationsgraf F2 i bilaga). Den andra
delen är vad vi kallar en ärendehistorik där kommunens tidigare relationer med företagen kan
beskådas (se användningssituationsgraf F6 i bilaga). Genom dessa funktioner för
ärendehantering och ärendehistorik skall även ärenden som syns i andra verksamhetssystem
än det egna kunna plockas fram genom ett ”titthål”. På detta sätt kan man enklare bevaka
pågående ärenden i andra förvaltningar än den egna. När det gäller ärendehistoriken har vi
genom processdiagnoserna sett att det finns ett behov av att se vad olika kommunala aktörer
gjort tidigare i relationen till ett företag. Detta dels för att det finns mycket viktig information
att dela mellan förvaltningarna genom att granska ärenden på andra förvaltningar men
framförallt för att se vilka besked som lämnats till företagaren tidigare så att kommunen kan
förhålla sig till varandras utfästelser.
I kommunerna är den huvudsakliga registreringsgrunden idag att ett ärende har initierats
genom en inkommen ansökan. Förfrågningar från företag registreras inte i allmänhet utanför
de rent privata anteckningarna och kommer därmed inte till bredare kännedom om inte
handläggaren beslutar att delge andra vad kontakten innebar. Vidare är inte informationen
delbar mellan olika verksamhetssystem så handläggare på olika kontor kan inte enkelt se vad
som händer i ett ärende mot samma företag på en annan förvaltning. Eftersom det är mycket
svårt att följa ärenden på andra förvaltningar innebär detta att man som handläggare inte
passivt kan följa ärenden utan att detta behöver ske aktivt och formellt.
Genom de processdiagnoser som genomförts i kommunerna har behov identifierats för
registrering och dokumentation kring de företagskontakter som ännu inte blivit formella
ärenden genom att ansökningar lämnats in. Innebörden i detta är att det finns ett stort behov
av att dokumentera och föra vidare tidiga förfrågningar så att dessa kan bli mer förankrade
inom kommunen. Detta är viktigt då kommunerna som helhet idag inte har en klar uppfattning
om vilka behov företagarna som helhet har av mark och lokaler för etablering. Vidare finns ett
stort behov av att föra samman ärenden som hör tillsammans i en utvecklingsprocess på ett
och samma ställe för enkel åtkomst och en helhetsbild kring kommunens åtaganden mot
företaget i utvecklingsprocessen. Slutligen är det viktigt att ett företag får sina ärenden
hanterade i ett samlat grepp genom att ärenden sätts samman med en enhetlig identitet (se
användningssituationsgraf F3 i bilaga). Idag är identiteten i allmänhet knutet till det specifika
kontoret och därmed ett miljöärende eller ett bygglovärende snarare än en utvecklingsprocess
mot ett visst företag. Med detta system vill vi föra in en identitet till företaget och den process
som genomförs genom ett antal sammanhängande ärenden. Istället för separata miljöärenden
och bygglovärenden på en viss fastighetsbeteckning finns förutsättningar för att hantera
utvecklingsprocesser och en identitet knuten till vissa göromål mot företaget X. I företag X
utvecklingsprocess blir då bygglov och miljöärenden länkade som (del)ärenden inom ramen
för denna process istället för hanterade separat mot den anonyma fastighetsbeteckningen.
Sök Företag
Denna funktion är bl.a till för att nå bättre datakvalitet i fråga om registrerade företag (se
användningssituationsgraf F7 och dokumentprototyp Fö1 i bilaga). Innan ett nytt företag skall
kunna registreras skall dubbletter eftersökas. Sökbara begrepp skall vara namnet,
organisationsnumret, bransch, fastighetsbeteckning, adress, område, kontaktperson samt
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telefonnummer. Dessa skall vara sökbara i kombinationer och visas i en träfflista.
Anledningen till detta är för att olika kontor jobbar med företag ur olika perspektiv.
Näringslivsfunktioner kan t ex vilja eftersöka företag inom en viss bransch eller ett visst
område medan t ex bygglovverksamheten i stort sätt enbart arbetar med relationer som är
förbundna med en specifik fastighet. En funktion som medger områdessökning via karta är
även den viktig för de funktioner inom kommunen som arbetar mycket med geografisk
placering av företag och därmed i första hand tänker på företag och företagarområden i
geografiska termer. Via denna sida skall man kunna gå vidare och visa detaljer för ett företag
som markerats i träfflistan samt kunna registrera nytt företag om det sökta företaget inte
redan fanns registrerat i kommunen.
Registrera företag
Formuläret registrera företag innebär en registrering av grundläggande kontaktdata för ett
företag samt de ägarrelationer som finns mellan olika företag (se användningssituationsgraf
F7 och dokumentprototyp Fö2 i bilaga). Således anger man först moderföretaget samt
uppgifter och kontaktpersoner för detta. Här kan även ett existerande och tidigare registrerat
företag eftersökas och anges som moderföretag. Finns inget moderföretag lämnas denna del
av formuläret tomt. Vidare lämnar man uppgifter om företaget som ärendet gäller. Även här
anges grunduppgifterna för företaget (namn, organisationsnummer, område/stadsdel,
adressuppgifter, branschkod, växeltel samt e-post). Vidare finns möjlighet att ange multipla
kontaktpersoner då olika roller inom företaget kan ha kontakt med olika kommunala
förvaltningar.
Sist anges vilket sekretessförhållande som skall råda för företaget. Detta är inte sekretess i
egentlig mening eftersom detta är hur publikt tillgängligt företaget och dess ärenden är inom
kommunen. När man som handläggare flaggar ett ärende som personligt kommer det alltså
endast att synas för den handläggare som lagt till företaget. Detta innebär dock inte att ärendet
är sekretessbelagt vilket är en viktig skillnad. Här kan även företaget och dess ärenden flaggas
som publika och med en gruppflagga. Den senare innebär att en definierad grupp som
handläggaren tillhör kan se och arbeta med ärendet. Från denna sida kan man gå vidare till
formulären Lägg till kontaktperson, Skapa verksamhetskaraktärisering samt Spara
företagsuppgifterna.
Lägg till kontaktperson
Detta är ett enkelt formulär för att lägga till kontaktpersoner till moderföretag och/eller det
specifika företaget (se användningssituationsgraf F7 och dokumentprototyp Fö3 i bilaga). Här
kan man ange kontaktpersonens roll, namn, besöksadress, e-post och telefonnummer. I detta
formulär kan man välja att radera kontaktperson eller lägga till kontaktpersoner.
Företagsöversikt
Via detta formulär kan man se valda företag (om flera valts i träfflistan) och stega sig fram
mellan dessa (se användningssituationsgraf F7 och dokumentprototyp Fö4 i bilaga). För varje
företag kan uppgifter om moderföretaget samt dess kontaktpersoner samt det specifika
företaget samt dess kontaktpersoner. Från detta formulär kan man välja att Redigera
företagsegenskaperna för det visade företaget, Visa ärenden/aktiviteter för det visade
företaget samt visa verksamhetskaraktäriseringar.
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Visa ärenden och aktiviteter
Via detta formulär kan man se en översikt av möjliga, planerade, pågående och avslutade
ärenden och aktiviteter mot det specifika företaget (se användningssituationsgraf F2 och
dokumentprototyp Ä1 i bilaga). Träfflistan kan filtreras med ovanstående statusklassificering
av ärenden och aktiviteter samt med en notering om mina ärenden. Väljs det senare kommer
endast ärenden där den specifika handläggaren varit involverad att visas. Vidare kan man
filtrera träfflistan med avseende på enhet och funktion för att begränsa volymen av träffar.
Slutligen kan man välja om ärenden och/eller aktiviteter skall visas. Från detta formulär kan
man gå vidare och registrera ett nytt ärende eller visa detaljer för en vald aktivitet eller ett
ärende.
Visa detaljer ärende och aktiviteter
Via detta formulär kan tidigare ärenden valda genom översikten granskas i detalj (se
användningssituationsgraf F2 och dokumentprototyp Ä2 i bilaga). Väljs en aktivitet kommer
även ärendet som aktiviteten hör till att visas. För ärendet visas Ärenderubrik, Företag,
Ärendetyp, Ansvarigt kontor, Ansvarig handläggare samt Status. Möjlighet finns även att via
detta formulär välja att redigera ett ärende. Är det ett ärende som valts kommer möjligheten
att stega sig fram mellan de olika aktiviteter som hör till ärendet. För aktiviteten visas
Aktivitetsrubriken, aktivitetstypen, datum samt handläggare. Från detta formulär ges även
möjligheten att gå vidare och redigera aktivitet samt att registrera en ny aktivitet. När man
trycker på knappen Redigera ärende fokuseras och markeras fälten så att dessa kan ta emot
inmatningar av text. Vidare ändras texten på knappen till Registrera ärende. I detta kan man
alltså ändra på den text som finns kring uppgifterna om ärendet och spara ändringarna genom
att klicka på Registrera ärende.
Registrera nytt ärende
Detta formulär är i allt väsentligt identiskt med föregående formulär förutom att formuläret är
helt tomt (se användningssituationsgraf F2 och dokumentprototyp Ä3 i bilaga). För att kunna
registrera en aktivitet måste det först finnas ett ärende vilket är det som registreras här. När
uppgifterna som efterfrågas matats in klickar man på Registrera ärende för att spara. Genom
detta övergår sidrubrik samt utseende till det skick som gäller för nästkommande formulär (se
dokumentprototyp Ä4 i bilaga) där man kan gå vidare och registrera aktiviteter eller avbryta
inmatningen.
Registrera ny aktivitet
Via detta formulär (se användningssituationsgraf F2 och dokumentprototyp Ä4 i bilaga) eller
kanske snarare en vy av föregående formulär kan aktiviteter matas in och registreras för ett
redan existerande ärende. Det finns två sätt att komma till denna vy. Antingen direkt efter att
ett nytt ärende registrerats eller genom att man tryckt på knappen registrera ny aktivitet i figur
XII. Här matas informationen om aktiviteten som genomförts in i databasen under ett visst
ärende tillhörigt ett visst företag. Valmöjligheter är att registrera aktiviteten eller att avbryta.
Visa verksamhetskaraktäriseringar
Slutligen kan via detta formulär samtliga genomförda verksamhetskaraktäriseringar visas (se
användningssituationsgraf
F1
och
dokumentprototyp
V7
i
bilaga).
Då
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verksamhetskaraktäriseringar är ”färskvara” har beslut tagits att dessa skall markeras med
datum och att giltigheten kring den information som finns i karaktäriseringen skall
ifrågasättas när det gått lång tid sedan karaktäriseringen. Dessa karaktäriseringar är alltså en
färskvara och ett planeringsunderlag och inget som efter förfluten tid kan ligga till grund för
handläggning. Via detta formulär kan man se de grundläggande kontaktuppgifterna kring det
specifika företaget samt de karaktäriseringar som genomförts samt statusen på
karaktäriseringen.
Via
detta
formulär
skall
man
kunna
behandla
en
verksamhetskaraktärisering vilket innebär att man som utpekad handläggare besvarar en
karaktärisering utifrån sitt expertområde.
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8 Processplanering
Kommunerna som studerats i processdiagnoserna som ligger till grund för denna
kravspecifikation har samtliga problem med ett alltför reaktivt förhållningssätt. Detta innebär
bland annat att handläggare ofta väntar på en inkommande handling innan man agerar. Detta
innebär även att koordinations- och initieringsansvaret för en utvecklingsprocess i stort sett
helt hamnar på företagaren. Det är långt ifrån alltid som företagare identifierar ’rätt’ sätt att
genomföra en process och ärenden kan initieras i en ordning som inte är optimal. Dessutom är
det svårt att som företagare förutsäga hur lång tid olika delprocesser kommer att ta för att
kunna genomföra en utvecklingsprocess som en effektiv sekvens av delärenden.
Som experter på sin verksamhet finns det mycket en kommun kan göra för att få ner
handläggningstiderna i utvecklingsprocesser som spänner över förvaltningsgränser. För det
första behöver processernas beståndsdelar identifieras betydligt tidigare under en sammansatt
ärendeprocess. Idag utvecklas och definieras sammansatta ärendeprocesser mer evolutionärt
vilket innebär att sekvenseringen inte blir optimal utan att det uppstår tidsförluster som beror
på bristande samordning. Det är inte heller alltid som ordningen på ärenden tas på ett sätt som
gör att viktiga förutsättningar klargörs tidigt. Båda de större kommunerna har exempel på
processer som blivit onödigt segdragna för att förutsättningar och planering av delärenden inte
gjorts.
Som inledning för processplaneringen kommer kommunen att över förvaltningsgränserna
behöva ta ställning till om platsen som företaget valt eller som valts åt företaget är lämplig för
den verksamhet som skall bedrivas. Detta sker genom att kommunen tar ett gemensamt beslut
utifrån ett gemensamt underlag i verksamhetskaraktäriseringen. Utifrån det gemensamma
underlaget kan kommunen sedan lägga upp en utvecklingsprocess med ansvarsroller,
delprocesser och tidplanering.
Som ett första steg behöver kommunen tidigt få en bild av hur en utvecklingsprocess ser ut.
Det är för detta ändamål som verksamhetskaraktäriseringen är avsedd. Genom denna
karaktärisering kommer man erhålla ett gott underlag för att definiera olika beståndsdelar av
en utvecklingsprocess. Utifrån dessa olika beståndsdelar kan kommunen definiera hur den
specifika processen ser ut i det aktuella fallet och ta beslut kring hur processen skall
organiseras.
Genom att göra en processdefinition kan kommunen beskriva vilka delärenden som kommer
behöva genomföras under utvecklingsprocessen. Genom denna definition kommer även olika
typtider för ärenden av olika komplexitet att kunna klargöras och därmed kan även en ramtid
för hela utvecklingsprocessen prognostiseras. Denna tidsättning är dock inte absolut eftersom
denna kommunala verksamhet i allra högsta grad är dynamisk till sin karaktär. Genom detta
kan vi alltså definiera en utvecklingsprocess beståndsdelar, sätta ramtider på de olika
delprocesserna och dessutom kan dessa planeras in i tiden på de olika kontoren. För flera
kommunala ärenden krävs särskilda underlag från företaget. Det är viktigt att dessa inkommer
i tid för att inte fördröja processen. Genom att delärenden tidigt är definierade och planerade i
tiden kan också tids- och innehållskrav på företagets underlag kommuniceras till företaget på
tidigt stadium. Detta gör att en hel del ansvar för handläggningstiden förs över på företagaren
samt att underlagskvaliteten tydliggörs för företagen. Detta är ett stort problem som påverkar
handläggningstiderna i kommunerna liksom för företagen.
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Slutligen är det viktigt att kunna anpassa och samordna företagens och kommunens
utvecklingsprocesser. En processplanering och processdefinition behöver även ta hänsyn till
aktiviteter som är ickekommunala till sin karaktär men som ändå kommer att vara viktiga
förutsättningar för företagets och kommunens gemensamma utvecklingsprocess. Dessa
aktiviteter kan t.ex röra företagets underleverantörer: Utan att ta hänsyn till dessa kan
kommunens utvecklingsprocesser bli för ”ideala” och tappa sin verklighetskontakt. Andra
berörda aktörer kan vara statliga myndigheter och företag. En adekvat processplanering
kommer alltså att behöva ta hänsyn till kommunala processer, företagets processer, statliga
myndigheters processer samt till företagets och byggprojektets beroenden och andra speciella
förhållanden.
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Bilaga: Utredningsdokumentation
Denna bilaga innehåller utredningsdokumentation från kravanalysen av IT-systemet
Företagskoordinatorn. Som framgått i kap 1 ovan, är denna dokumentation inte en fullständig
specifikation över systemet att användas som underlag för realisering av systemet. Avsikten är
att dokumentationen i detta läge ska användas som underlag för beslut om fortsatt inriktning
av arbetet.
Utredningsdokumentationen består av följande delar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mållista
Funktionsöversikt
Handlingsgrafer
Användningssituationsgrafer
Begreppslistor
Begreppsgrafer
Navigationsöversikt
Dokumentprototyper (skärmbilder)
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MÅLLISTA
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Hantering av företagsärenden

2007-04-04

3

Verksamhetsmål
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunen ska agera på ett samstämt sätt mot företag (en samlad aktör)
Handläggning av företagsärenden ska ske rättssäkert, tids- och resurseffektivt,
serviceinriktat och med en helhetssyn på företagets drifts- och tillväxtmöjligheter i
kommunen
Hållbara och förutsägbara erbjudanden som medger goda planeringsmöjligheter för
företagets egna utvecklingsprocesser
Tydliga ansvarsroller och handlingar mot företag
Kongruent och samspelt kommunikation mot företag
Välgrundade lokaliseringsbeslut
God samordning av ett företags olika ärendeprocesser
Olika ärendeprocesser ska följas upp för att uppnå lärande och underlätta förbättring

IT-systemets mål och huvudfunktioner
•
•
•
•
•
•

•

Systemet ska hantera både kontakter och ärenden
Presentera översikter för varje företag (kontakter, tidigare och pågående ärenden)
Företag ska kunna presenteras/utsökas på olika sätt (företagsnamn; företagsidentitet;
platsanknuten verksamhet, genom fastighetsbeteckning, koordinater; ärendeidentitet)
Systemet ska kunna hantera information på olika sekretessnivåer (offentlig/allmän
handling, arbetsmaterial, sekretesskyddat)
Systemet skall understödja projektledning och projektkoordination samt bistå kring
informationsdelning av projektinformation och medge uppföljning av företagsärenden
(kollegialt och/eller individuellt projektansvar)
Hantera/underlätta planering av företagsutvecklingsprocesser (etablering, expansion,
annan utveckling/förändring)
o Systemet ska stödja prövningar och utvärderingar av alternativa lokaliseringar
o Systemet ska stödja verksamhetskaraktäriseringar - kartläggning och definition av
företagsärenden som underlag för processerbjudanden och planering
o Systemet ska stödja gemensam datainsamling och delning av grunddata för ett
företag
o Systemet ska transparant stödja kommunikation om olika ärendens fortskridande
mot företag
Systemet skall stödja informationsdelning och samproduktion mellan delprocesser med
liknande informationsbehov
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FUNKTIONSÖVERSIKT
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Hantering av företagsärenden

2007-12-12

3

”Företagskoordinatorn”
1. Verksamhetskaraktärisering (skriva, läsa)
2. Dokumentation av kontakter med företag
- Ärendehantering (skriva, läsa)
3. Skapa samlad utvecklingsprocess (läsa, skriva)
- Sammanknytning av olika ärenden till samlad utvecklingsprocess
- Utse koordinator för utvecklingsprocess
4. Stöd för övergripande planering, samordning och uppföljning av företags processer och
ärenden (skriva, läsa)
5. Presentation av ”statisk” information (läsa)
- Företagskoordinatorns begrepp, struktur och funktioner (hjälp, översikt)
- Begrepp och arbetssätt i företagsutveckling
- Kommunens mål för företagsutveckling
- Regelöversikt (orientering om aktuella regelverk)
- Regler för sekretesshantering
6. Presentation av företags ärendehistorik (läsa)
- Hämta från andra ärendesystem
- Sammanställa ärendeöversikt
7. Presentation av samlad information om företag
- Hitta företag (utsöka); användning av olika identitetsbegrepp
- Se företagsberoenden mm (läsa, skriva)
8. Kommunikation mellan e-tjänster och interna ärendesystem
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HANDLINGSGRAF
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

VK1

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
2007-12-18
Avser: Verksamhetskaraktärisering – intern förädling

1

Företag med
utvecklingsbehov

Kontaktar kommunalt kontor
och beskriver behov
[Företagsrepresentant -> kommunkontor]
Checklista
[Företagskoordinatorn-IT]

Initial behovsbeskrivning

Ställer kompletterande frågor utifrån checklista för att
karaktärisera verksamheten
[Handläggare -> Företagsrepresentant]

VerksamhetsKaraktärisering
[Företagskoordinatorn-IT]
VK2
Skickar meddelanden om inkommen
verksamhetskaraktärisering till berörda kontors samordnare
[Företagskoordinator-IT -> Kontorssamordnare]

Förändrad
information om
företagsbehov

Trigger:
inkommen
verksamhetskaraktärisering

Klarlägger ärendebehov
[Kontorssamordnare -> Företagskoordinator-IT]

Bearbetade
verksamhetskaraktäriseringar

ELLER

Processdefiniering
[Kontorssamordnare <-> Kontorssamordnare]
@Möte

Processdefiniering
[Kontorssamordnare <-> Kontorssamordnare]
@Företagskoordinator-IT

Processdefinition
& bearbetade
verksamhetskaraktäriseringar

VK2

36

HANDLINGSGRAF
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

VK2

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
2007-12-18
1
Avser: Verksamhetskaraktärisering – erbjudande till företag

VK1

Processdefinition
& bearbetade
verksamhetskaraktäriseringar

Gemensamgör erbjudande om
mark och/eller utvecklingsprocess
[Koordinationsgrupp]

Kommungemensamt
erbjudande om
lämplig lokal/plats

Kommungemensam
beskrivning och
bedömning av
utvecklingsprocess

Presenterar erbjudanden kring utvecklingsprocess
och mark/lokal som kommunen kan bistå med
[Koordinationsgrupp <-> Företagsrepresentant]

Erbjudande
om process

Erbjudande
om mark
eller lokal

- Beskrivning av de olika delärenden som behöver ingå i utvecklingsprocessen
- Uppskattning av tidsåtgång för utvecklingsprocessen
- Beskrivning och bedömning av risker för tidplanen
- Beskrivning och bedömning av risker för genomförandet
- Beskrivning av vilka ärenden företagaren behöver initiera, i vilken sekvens och
vilka underlag kommunen behöver för snabba beslut

- Varudeklarerad med byggförutsättning och
andra förändringsbehov eller viktig kunskap
om mark eller lokal

ELLER

Accepterar ej erbjudande
[Företagsrepresentant]

Avvisat
erbjudande

Förändrad
information om
företagsbehov

Accepterar erbjudande
[Företagsrepresentant]

Accept

Ärenden till handläggning
enligt utvecklingsprocess
VK1
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ANVÄNDNINGSSITUATIONSGRAF
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

FI F2

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
2007-12-12
1
Avser: Hantering av företagsärenden; Funktion 1 och 2

Funktion 1:
Företagskoordinatorn
Presentera
checklista
Läsa checklista

Spara
verkamhetskaraktäristika

Registrera
verksamhetskaraktäristika

Informera om
potentiellt ärende
(Visa
verkamhetskaraktäristika)

Spara
verkamhetskaraktäristika

Dialog om
Verksamhetskaraktäristika
Handläggare

Företagsrepresentant

Läsa om
verksamhetskaraktäristika
Precisera
verksamhetsKaraktäristika
(ärendebehov)

Förbereda
potentiellt
ärende
Handläggare
(Kontorssamordnare)

Funktion 2:

Spara
ärende

Registrera
ärende

Kontakt
Handläggare

Visa
ärenden

Företagskoordinatorn

Läsa
ärenden
Handläggare
Koordinator
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Företagsrepresentant

ANVÄNDNINGSSITUATIONSGRAF
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

F3

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
2007-12-12
Avser: Hantering av företagsärenden; Funktion 3

1

Funktion 3:
Företagskoordinatorn
Visa
verkamhetskaraktäristika &
ärenden

Spara
ärende

Läsa
verkamhetskaraktäristika
& ärenden

Skapa
utvecklingsprocess
med ärenden

Spara
verkamhetskaraktäristika

Beslutsfattare

Spara
utvecklingsprocess

Visa
utvecklingsprocess
med
företagsinformation
Läsa om
utvecklingsprocess
och företag
Komma överens om
koordinatorskap
Utse
Koordinator
Beslutsfattare

Spara
koordinator
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Utsedd
koordinator

ANVÄNDNINGSSITUATIONSGRAF
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

F4 F5

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
2007-12-12
1
Avser: Hantering av företagsärenden; Funktion 4 och 5

Funktion 4:
Företagskoordinatorn

Spara
verkamhetskaraktäristika

Spara
utvecklingsprocess
Spara
koordinator

Visa
koordinator
utvecklingsprocess med
företagsinformation
Läsa om
utvecklingsprocess
och företag
Dialog om
processplanering
Dokumentera
processplaner

Koordinator

Spara
processplaner

Funktion 5:
Presentera
information om
näringslivsutveckling

Läsa om
näringslivsutveckling

Företagskoordinatorn

Handläggare
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Handläggare
(Kontorssamordnare)

ANVÄNDNINGSSITUATIONSGRAF
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

F6 F7

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
2007-12-12
1
Avser: Hantering av företagsärenden; Funktion 6 och 7

Funktion 6:
Spara
ärende

Tillhandahålla
information om företags
ärenden

Presentera
företags ärendehistorik

Läsa om
företags
ärendehistorik

Företagskoordinatorn

Andra
ärendesystem

Handläggare
Koordinator

Funktion 7:
Företagskoordinatorn

Spara
företagsinformation

Registrera
företagsuppgifter
Handläggare

Spara
verkamhetskaraktäristika

Söka ut
företag
Visa samlad
företagsinformation
Läsa om
företag
Handläggare
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BEGREPPSLISTA
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

1

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Hantering av företagsärenden

2007-12-18

3

Klass: Företag
Begrepp
Klass
Företag
Identifieringsbegrepp
Organisationsnummer

Förklaring

Exempel

Företag (näringsidkare, juridisk person)
som bedriver verksamhet

Statoil T1

Etablerad företagsidentifikation;
utfärdas av Bolagsverket

202100-3096

Klass: Kontaktperson
Begrepp
Klass
Kontaktperson

Identifieringsbegrepp
KontaktID

Förklaring

Exempel

Person som på företagets uppdrag är
ansvarig för en del av eller hela
utvecklingsprocessen.

-

Unik identifiering av kontaktperson

Löpnummer

Klass: Ägarföretag
Begrepp
Klass
Ägarföretag

Identifieringsbegrepp
Organisationsnummer

Förklaring

Exempel

Företag som genom ägarskap
kontrollerar hela eller delar av ett annat
företag. Delar av en utvecklingsprocess
kan beröra ägarföretaget innan en lokal
företagspart finns etablerad.

-

Etablerad företagsidentifikation;
utfärdas av Bolagsverket

202100-3096
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BEGREPPSLISTA
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

2

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Hantering av företagsärenden

2007-12-18

3

Klass: Ombudsföretag
Begrepp
Klass
Ombudsföretag

Identifieringsbegrepp
Organisationsnummer

Förklaring

Exempel

Företag som agerar som ett ombud för
ett annat företag i hela eller delar av en
utvecklingsprocess. Vanligtvis rör sig
detta om en konsult som agerar i delar
av processen.
Etablerad företagsidentifikation;
utfärdas av Bolagsverket

202100-3096

Klass: Driftsföretag
Begrepp
Klass
Driftsföretag

Förklaring

Exempel

Företag (verksamhetsutövare) som
Statoil T1
bedriver (fokuserad) verksamhet i
kommunen eller som överväger/planerar
att bedriva verksamhet i kommunen

Klass: Verksamhetsobjekt
Begrepp
Klass
Verksamhetsobjekt

Identifieringsbegrepp
ObjektIDnummer
Egenskapsbegrepp
Huvudverksamhet

Förklaring

Exempel

Sammanhållet geografiskt område där
Statoil T1
ett företag bedriver verksamhet för
vilket det kan föreligga anmälningsplikt,
tillsynsbehov etc
Unik identifiering av ett
verksamhetsobjekt (löpnummer)

Löpnummer

Typ av företag (benämning på
verksamheten i dagligt tal)

Bensinstation
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BEGREPPSLISTA
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

3

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Hantering av företagsärenden

2007-12-18

3

Klass: Verksamhetsklass
Begrepp
Klass/
Identifieringsbegrepp
Verksamhetsklass

Förklaring

Exempel

Klassificering av verksamhet utifrån
lagstiftningens klassificeringssystem

Drivmedelsförsäljning,

Klass: Ärende
Begrepp
Klass
Ärende

Identifieringsbegrepp
Diarienummer
Egenskapsbegrepp
Ärendemening
Ärendetyp

Förklaring

Exempel

Kontakt mellan företag och kommun som
kan initieras av endera parten med en viss
avsikt (avsikten definierar ärendetypen;
beslut markerar avslutet för ärendet och är
medlet för att nå avsikten)

-

Löpnummer som används för att
identifiera ärenden.

-

Förklaring av ärendets innebörd
Typ av ärende

Kontaktärende

Klass: Aktivitet (Händelse)
Begrepp
Klass
Aktivitet (händelse)

Händelsemening
Händelsetyp
Datum

Förklaring

Exempel

Aktivitet som utförts av kommun,
företag eller tredje part inom ramen
för ett ärende och där det föreligger
ett dokumentationsbehov.
Beskrivning av händelsen

T ex Inkommen anmälan,
inkommen ansökan,
inkommet klagomål, eller
expedierat beslut

Tid och datum för händelsen

2007-05-12, 15:56
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BEGREPPSLISTA
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

4

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Hantering av företagsärenden

2007-12-18

3

Klass: Fastighet
Begrepp
Klass
Fastighet

Identifieringsbegrepp
Fastighetsbeteckning

Koordinater
Adress

Förklaring

Exempel

Den formella benämningen på den
Geografisk plats där företagets
verksamhet bedrivs.
Etablerad fastighetsidentifikation;
formellt definierad med den benämning
som lantmäteriförrättningen givit
fastigheten.
Koordinater för fastighetens geografiska
belägenhet
Postadressen/besöksadressen till
fastigheten där sådan finns.

T ex Malmskogen
X:XX

N 55, 43, 566 E 55,
45, 566
Storstigen 55

Klass: Fastighetsägare
Begrepp
Klass
Fastighetsägare

Identifieringsbegrepp
Organisationsnummer

Förklaring

Exempel

Ägare till en fastighet på vilken
verksamhet drivs eller skall drivas efter
etablering. Viktig att särskilja där denna
avviker från att vara ägarföretag eller
driftsföretag.

Fastighetsägare i
centrum som innehar
fastighet i vilken det
finns butiker och
restauranger med
annat
huvudmannaskap

Etablerad företagsidentifikation;
utfärdas av Bolagsverket

202100-3096

45

BEGREPPSLISTA
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

5

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Hantering av företagsärenden

2007-12-18

3

Klass: Utvecklingsprocess
Begrepp
Klass
Utvecklingsprocess

Identifieringsbegrepp
ProcessIDnummer

Förklaring

Exempel

Ett samlat aggregat av ärenden och
aktiviteter i kommunen för ett visst
företag. Utvecklingsprocessen sträcker
sig över en tidsperiod (har början och
slut) och uppfattas som en meningsfull
helhet som behöver koordineras.
Utvecklingsprocess kan vara
nyetablering, expansion eller annan
förändring.
Unik identifierare som identifierar en
process avseende ett visst företag.

Löpnummer

Klass: Kontor/Funktion
Begrepp
Klass
Kontor
Identifieringsbegrepp
KontorsID

Förklaring

Exempel

Organisatorisk enhet med uppdrag att
handlägga vissa typer av ärenden.

Bygglovkontor,
Miljökontor

Identitetsnummer som är unikt för
respektive funktion/kontor.

Löpnummer

Klass: Handläggare
Begrepp
Klass
Handläggare

Identifieringsbegrepp
HandläggarID

Förklaring

Exempel

Person med uppdrag att handlägga
ärenden av vissa typer som är anställd
och verksam vid ett kontor/funktion.
Löpnummer som identifierar respektive
handläggare unikt.
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Löpnummer

BEGREPPSLISTA
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

6

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Hantering av företagsärenden

2007-12-18

3

Klass: Sökande
Begrepp

Förklaring

Klass
Sökande

Exempel

Aktör som inlämnar en ansökan (eller
liknande); är normalt driftsföretaget men
kan i undantagsfall vara annan part; t.ex
ägarföretag innan driftsföretag är
företagsregistrerat eller t.ex vid
bygglovsansökan kan det vara
ombudsföretag eller fastighetsägare.

Identifieringsbegrepp
Organisationsnummer

Etablerad företagsidentifikation;
utfärdas av Bolagsverket

202100-3096

Klass: Koordinator - koordinationsgrupp
Begrepp
Klass
Koordinator

Koordinationsgrupp

Identifieringsbegrepp
HandläggarID

Förklaring

Exempel

Handläggare/projektledare inom
kommunen som har till uppgift att
koordinera en utvecklingsprocess så att
samverkan mellan förvaltningar inom
kommunen samt med externa aktörer
underlättas. Koordinator kan vara en
handläggare eller grupp av handläggare
(= koordinationsgrupp)
Grupp med handläggare inom
kommunen som har till uppgift att
koordinera en utvecklingsprocess så att
samverkan mellan förvaltningar inom
kommunen samt med externa aktörer
underlättas.
Löpnummer som identifierar respektive
handläggare unikt.
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Löpnummer

BEGREPPSGRAF
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
2007-06-08
4
Avser: Hantering av företagsärenden (Driftsperspektiv)

Kan anlita
Företag
Kan vara
Fastighet

Äger

Fastighetsägare

Finns på

Ombudsföretag
Bedriver
verksamhet
som

Kan vara

Är ombud
för
Kan anlita

Driftsföretag
(Verksamhetsobjekt)
Avser

Kan vara
samma som

Kan vara av

Ägarföretag
Verksamhetsklass
Kan vara
Kan vara

Tillhör

har
Detaljplan
Avser

Kan vara
Kontaktperson

Kan vara

Kan vara

Avser

Ansvarar för

Ärende
kan ha
innehåller

Sökande

Aktivitet

utser för

Handläggs på

Utförs/hanteras av
Kommun
tillhör
Kontor

48

tillhör

Handläggare

BEGREPPSGRAF
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
2007-06-08
3
Avser: Hantering av företagsärenden - nivåstrukturering

Utvecklingsprocess

Kan samordnas av

Kan vara

Gäller för
Driftsföretag
(Verksamhetsobjekt)

Koordinator

Koordinationsgrupp

Består av

Består
av

Gäller för
Ansvarar för

Kontor

Ärende
Ansvarar
delegerat för

Tillhör
Handläggare

Består av
Utför
Aktivitet

49

NAVIGATIONSÖVERSIKT
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Hantering av företagsärenden

2007-12-18

3

Sök företag

Mina ärenden

Träfflista företag

Träfflista ftg

Registrera nytt
företag

Skapa
verksamhetskaraktärisering

Visa/reg
företagsegenskaper

Visa verksamhetskaraktärisering

Visa detaljer
Ärenden/
aktiviteter

Visa
företagsöversikt

Redigera
aktivitet

Reg ny
aktivitet

Visa
företagsberoenden

Reg nytt ärende
Reg ny aktivitet
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Öppna/visa
utvecklingsprocess

Redigera
ärende

Planera
process

Följa upp
process

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

V1
Datum

Version

GG & AP
2007-12-13
1
Avser: Verksamhetskaraktärisering steg 1; inriktning och läge (skärmbild)

51

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

V2
Datum

Version

GG & AP
2007-12-13
1
Avser: Verksamhetskaraktärisering steg 2; lokalegenskaper/byggåtgärder (skärmbild)

52

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

V3
Datum

Version

GG & AP
2007-12-13
1
Avser: Verksamhetskaraktärisering steg 3; infrastrukturbehov (skärmbild)

53

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

V4
Datum

Version

GG & AP
2007-12-13
1
Avser: Verksamhetskaraktärisering steg 4; industriproduktion (skärmbild)

54

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

V5
Datum

Version

GG & AP
2007-12-13
1
Avser: Verksamhetskaraktärisering steg 5; kemikaliehantering (skärmbild)

55

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

V6
Datum

Version

GG & AP
2007-12-13
1
Avser: Verksamhetskaraktärisering steg 6; livsmedel (skärmbild)

56

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Fö1
Datum

GG & AP
2007-12-13
Avser: Sök företag/Träfflista (skärmbild)

57

Version

1

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

Fö2

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Registrera företag (skärmbild)

2007-12-13

1

58

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Fö3
Datum

GG & AP
2007-12-13
Avser: Lägg till kontaktperson (skärmbild)

59

Version

1

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern

Fö4

Utfärdare

Datum

Version

GG & AP
Avser: Företagsöversikt (skärmbild)

2007-12-13

1

60

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Ä1
Datum

GG & AP
2007-12-13
Avser: Visa ärenden/aktiviteter (skärmbild)

61

Version

1

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Ä2
Datum

GG & AP
2007-12-13
Avser: Visa detaljer ärenden/aktiviteter (skärmbild)

62

Version

1

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Ä3
Datum

GG & AP
2007-12-13
Avser: Registrera nytt ärende (skärmbild)

63

Version

1

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

Ä4
Datum

GG & AP
2007-12-13
Avser: Registrera ny aktivitet (skärmbild)

64

Version

1

DOKUMENTPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-intern
Utfärdare

V7
Datum

GG & AP
2007-12-13
Avser: Visa verksamhetskaraktäriseringar (skärmbild)

65

Version

1

