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Sammanfattning:
FoU-projektet PROFET arbetar med att utveckla kommuners arbete med näringslivsutveckling. En delaktivitet i projektet är utveckling av ett IT-system för bättre kommunikation
mellan kommun och företag i samband med företagens utvecklings- och ärendeprocesser.
Denna rapport innehåller beskrivning av det föreslagna IT-system samt mer detaljerad
specifikation över vissa delar av systemet. Rapporten vänder sig i första hand till medarbetare
i PROFET:s fyra deltagande kommuner: Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping. Den bygger
på arbete som utförs i en projektgrupp med representanter från dessa fyra kommuner.
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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.

Utveckla verksamhet
Förstärka
verksamhet
Starta företag

Etablera
verksamhet

OCH /
ELLER

Driva
verksamhet

Förändra
verksamhet

Avveckla
verksamhet

Expandera
verksamhet

Erbjudanden
&
planer

Beskrivningar
&
vägledningar

Avtal
Tillstånd
Tillsyn

Generell
infrastruktur

F Ö R E T A G S M I L J Ö

I

Utvecklingsbar
infrastruktur

K O M M U N E N

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 ska 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 (kallas ”Företagsportal”)
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
fokuserar det första syftet ovan; att utveckla e-tjänster för företag för att förbättra
kommunikationen mellan företag och kommun i samband med handläggning av ärenden.
Genomförande PROFET
PROFET-projektet handlar om integrerad utveckling av verksamhetsprocesser och e-tjänster/
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:

Processdiagnos

Design av
processer och
e -tjänster

Införande
Användning

Utvärdering

Redesign

Figur 2. PROFET genomförande: fem faser

PROFET-projektet inleddes med processdiagnoser i de fyra kommunerna; se Melin (2007),
Persson & Goldkuhl (2007), Persson (2007) och Röstlinger (2007). Därefter har en processdriven IT-utveckling bedrivits. Detta arbete har hittills bestått av kravanalys och kravspecificering 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).
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Arbetet har genomförts i två olika arbetsgrupper, en grupp för respektive system. 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 även processers styrning, struktur och funktionssätt. Processdiagnoserna gav
översiktliga kunskaper om verksamheten i nuläget samt behov av förändring för framtida
verksamhet. Med processdiagnoserna som grund har en fördjupad systemutveckling bedrivits
med fokus på externa e-tjänster och internt IT-system för företagsinformation. Utvecklade etjänster och IT-system kommer sedan att kunna realiseras, införas, utprovas och användas i
kommunerna. Systemen ska därefter utvärderas, vilket kan leda till förändring av systemen.
En inkrementell (stegvis) utvecklingsstrategi kommer att tillämpas.
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), Anders Persson, Annie
Röstlinger, Stefan Cronholm och Ulf Melin.
1.2 Kravspecificering Företagsportal
Syfte och tillvägagångssätt
Detta arbete har utförts med syfte att utreda funktionalitet, innehåll, upplägg och användning
avseende det tänkta webbaserade IT-systemet ”Företagsportal”. Arbetet har utgått ifrån
resultatet av de processdiagnoser som har genomförts inom ramen för PROFET-projektet.
Idén bakom arbetet med Företagsportal är att skapa en samlad e-tjänst för företag där företag
både kan hämta relevant information från kommunen och sända meddelanden till kommunen.
Genom portalen ska företag också kunna initiera ärenden, följa ärenden och motta beslut.
Kravarbetet har utförts genom en arbetsgrupp med deltagare från de olika kommunerna samt
från olika sakområden. Parallellt med denna arbetsgrupp har en annan grupp (intern
kravgrupp) arbetat med att utarbeta krav för ett IT-system som ska användas internt inom
kommunen för bättre samordning av företagsärenden och företags utvecklingsprocesser i
kommuner, kallat Företagskoordinatorn. Då Företagsportalen ska användas av företag externt,
har arbetsgruppen för Företagsportalen kallats för extern kravgrupp samt Företagsportalen för
externt system.
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I kravgruppen för det externa systemet (Företagsportalen) har följande personer ingått:
Person
AnnaKarin Norberg
Gunnar Engdahl
Inger Alf Johansson
Jörgen Johansson
Mats Södling
Ali Hajar
Tomas Nyström
Annie Röstlinger
Stefan Cronholm

Kommun
Norrköping
Norrköping
Mjölby
Motala
Motala
Linköping
Linköping
VITS
VITS

Roll
Näringsliv/info
Mark & exploatering
Miljö
Miljö
Näringsliv
Detaljplan
Bygglov
Gruppledning, kravanalys
Kravanalys

Ansvariga för att driva arbetet har varit de två forskarna Annie Röstlinger (projektledare) och
Stefan Cronholm. Forskarna har svarat för utredning, analys, design, dokumentering samt
prototypframtagning. Arbetsgruppen har träffats vid 7 tillfällen under våren (mars – juni
2007) samt vid ett tillfälle under hösten. För att få fördjupade kunskaper inom olika områden
har forskarna under kravanalysen även diskuterat med andra personer i kommunerna. Resultat
från arbetet har vid två tillfällen presenterats och diskuterats tillsammans med PROFETprojektets styrgrupp då också IT-strateger från de olika kommunerna har deltagit.
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. 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 konkretiseras i modeller och prototyper.
Rapport
Denna rapport består av två delar:

•
•

en textuell beskrivande del av bakgrund samt mål, verksamhetskontext innehåll och
funktion för Företagsportalen
en bilaga med strukturerad utredningsdokumentation (olika modeller och skärmbildsprototyper)

Författare till rapporten, text samt dokument i bilagan, är Annie Röstlinger. Men innehållet
grundar sig på det arbete som har utförts genom arbetsgruppen. Och den prototyp för livsmedelsärenden som beskrivs i rapporten har framtagits av Annie Röstlinger tillsammans med
Stefan Cronholm.
I rapporten beskrivs arbetet med Företagsportalen samt olika delar av portalen. Vissa delar av
portalen beskrivs översiktligt medan andra specificeras mer i detalj. Arbetet med specifikation
av portalen är inte avslutat, men vi vill här skriftligt redovisa delar av arbetet för att få
kommunernas feed-back innan vi går vidare. Vi vill visa på de idéer och principiella lösningar
som har arbetats fram som en del av Företagsportalen. Dessa idéer och lösningar kan
realiseras på olika sätt. Tanken är att principiella lösningar ska kunna överföras till andra delar
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i Företagsportalen och inte begränsas till de som presenteras i denna rapport. Det är viktigt att
de olika kommunerna tar ställning till hur man vill förhålla sig till detta förslag innan man går
vidare med en detaljspecificering och realisering. Avsikten är alltså 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, i vilka kommuner de ska utprövas samt hur delarna i
detalj ska utformas i respektive kommun.
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2 Motiv för e-tjänst för företag ”Företagsportal”
PROFET-projektet startade utifrån idéer om behov av e-tjänster för företag vid kommunikation med kommunen i samband utveckling av verksamheter. De genomförda processdiagnoserna har visat att det förekommer brister i kommunikationen mellan företag och kommuner i
samband med etablering och vidareförändring av olika verksamheter. Brister i kommunikationen kan ge negativa effekter för företagen och dess möjligheter att utvecklas i kommunen.
Information från kommun till företag kan förbättras men även information från företag till
kommun. Ett sätt att uppnå en förbättrad kommunikation är att styra upp kommunikationen
med hjälp av e-tjänster till företag.
2.1 Problem vid kommunikation kommun - företag
Vid arbetet med kravutveckling kring e-tjänster för företag utgick arbetsgruppen ifrån
problem som framkom i samband med de genomförda verksamhetsdiagnoserna. För att uppnå
fördjupade kunskaper och gemensamgörande av behovet av e-tjänster gjorde gruppen en
fördjupad probleminventering med relatering till deltagarnas egna erfarenheter kring kommunikation mellan kommun och företag. Problem samt orsaker och konsekvenser diskuterades
utifrån såväl handläggarnas perspektiv som företagens perspektiv. Nedan följer en översiktlig
beskrivning av problemsituation som grundades i arbetsgruppen:

•

•

Alla företag 1 är inte tillräckligt insatta i de regler som gäller inom det område där
företaget är verksamt; t.ex regler som gör att tillstånd måste sökas innan viss verksamhet kan tas i drift. Det kan handla om regler på nationell nivå (gäller alla kommuner)
eller kommunspecifika regler (gäller i aktuell kommun).
I de fall då företag inte känner till regelverket kan detta leda till att företag inte tar
kontakt med kommunen i lämpligt ske i förändringsprocessen. När den missade
kontakten sedan identifieras kan detta ge företaget obehagliga överraskningar med tidsfördröjningar och ökade kostnader som följd. Om förändringsprocessen har gått så långt
att viktiga regler har åsidosatts kommer detta att drabba både företag och kommunen.
Extremfallet med helt utebliven kommunikation mellan företag och kommun inträffar
ibland, dvs att nya/förändrade verksamheter etablerats och driftssätts helt utan kommunens vetskap. I dessa fall kan även allmänheten bli drabbad, speciellt om verksamheten
är förenad med någon typ av risk.
Alla företag är inte tillräckligt insatta i den aktuella kommunens sätt att organisera
sin verksamhet. Företag vet inte alltid vilket kontor som handhar en viss fråga, och inte
heller hur olika frågor/ansökningar handhas. Man vet alltså inte alltid hur processen
kring ansökan och tillståndsgivande går till eller hur lång tid det kan ta eller vilka
kostnader det kan innebära.
I de fall företaget har börjat fundera kring dessa frågor vet det inte alltid heller vart det
ska vända sig för att få sina frågor besvarade. Detta kan leda till att företaget inte alls
kontaktar kommunen i rätt tid i förändringsarbetet, dvs samma effekter som när
företaget inte är insatt i gällande regelverk. Men det kan också leda till att företaget tar
kontakt, men då med fel kontor/handläggare.
Felaktiga kontakter belastar både kommun och företag. Det händer att företag hänvisas
runt bland olika handläggare vilket är tidsödande. Företag kan dessutom få olika svar
om företaget har kontakt med olika handläggare, ibland t.o.m motstridiga svar. I

1

Företag används i detta sammanhang som uttryck för den eller de personer som representerar eller ansvarar för
företaget i den aktuella situationen, t.ex den person som utför en ansökan om tillstånd för viss verksamhet.
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•

•

•

extremfallet kan detta leda till att företag undlåter att genomföra önskade förändringar,
t.ex att bygga ut, för att man inte vet hur man ska gå tillväga eller att det verkar för
krångligt och osäkert.
Företag vet inte alltid vilka handlingar som krävs och vilken information som ska
ingå för att ett ärende ska kunna handläggas. Ärendeprocesser kan försenas på grund
av att de handlingar som företagen lämnar inte är ofullständiga. Handläggaren måste då
ta kontakt med företaget för att företaget ska inkomma med kompletteringar.
Kommunikation kring ärenden är resurskrävande för såväl kommun som företag. Handläggningsprocessen bromsas upp och beslut kan försenas. Förseningar i handläggningsprocessen kan påverka företagets möjligheter att driftsätta verksamheten enligt tidplan
vilket kan medföra kostnadsökningar/intäktsminskningar för företaget.
Företag får inte alltid respons på inlämnade handlingar. När ett företag har lämnat in
kompletta handlingar hör företaget ofta ingenting från kommunen förrän företaget
mottar beslut i ärendet. Företaget får ingen information om ärendets progression eller
när beslut beräknas vara klart.
Detta leder till att företaget upplever en osäkerhet. Om företaget har flera ärenden som
berör samma verksamhet/förändringsprocess kan det bli extra problematiskt eftersom
beslut i ett ärende kan ha betydelse för beslut i ett eller flera andra ärenden. Osäkerheten
kan leda till att företaget tar kontakt med kommunen vilket också belastar handläggare.
Många ärenden och kontakter av rutinkaraktär tar en stor del av handläggarnas tid.
Handläggarna har kompetens som skulle kunna tas till vara på ett bättre sätt i samband
med mer komplexa handläggningssituationer.

Ovanstående visar att det i nuläget föreligger brister i kommunikationen mellan kommun och
företag samt att bristerna kan hänföras till båda parter, till såväl kommun som företag. Detta
kan sammanfattas som att:
•
Kommunen tillhandahåller inte tillräcklig med adekvat information på för företagen
lättillgängliga sätt. Detta gör att förtagen inte alltid har den information som behövs för
att kunna starta upp nya eller förändra existerande verksamheter på ett effektivt och
lagenligt sätt.
•
Företagen söker inte information tillräckligt aktivt och tar inte alltid med kommunen
som en viktig aktör vid förändringsarbete. Företag agerar ibland på lösa grunder och
anstränger sig inte tillräckligt för att tillgodose kommunens regelverk. När företag söker
kontakt med kommunen kan det både vara svårt att få kontakt och svårt att få relevant
information.
Företag som vill etablera/expandera sin verksamhet ser driften av den nya verksamheten som
sitt viktiga mål. För att skapa denna nya/förändrade verksamhet krävs många olika insatser
där kommunens ärendeprocesser oftast är endast en delmängd av alla de insatser som krävs
från företaget och andra berörda aktörer. Företagen ser i många fall därför inte kommunen
som en viktig aktör i företagets förändringsprocess utan har fokus på samverkan med andra
aktörer. Insatserna från kommunen är dock kritiska för företagets möjligheter att sätta verksamheten i drift, vilket företag ibland upptäcker alltför sent. Kommunens ärendeprocesser är
inte utbytbara; företaget kan t.ex välja en alternativ leverantör för byggmaterial men kan
däremot inte välja en annan aktör än kommunen för att få bygglov. Alternativet kan därför i
extremfallet bli en utebliven expansion eller en etablering i en annan kommun.
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2.2 Användning av IT vid kommunikation mellan kommun och företag i nuläget
För att få en uppfattning om hur IT används i nuläget vid kommunikation mellan kommun
och företag gjordes en enkel utvärdering av de fyra kommunernas hemsidor med avseende på
det innehåll som riktar sig till företag vid etablering/förändring. Denna genomgång visar att:
•
Det kan vara svårt att få överblick och förstå vad hemsidorna kan erbjuda företag.
•
Det kan vara svårt att hitta information/funktionalitet som finns på hemsidorna.
•
Viss information/funktionalitet är överflödig; information som placerats under näringslivsrubriker är inte intressant för företag.
•
Obalans i innehåll och presentation; olika sakområden presenteras ibland på helt olika
sätt.
•
Viss information är oklar.
•
Navigering och sökning är ibland oklar.
•
Navigering och sökning är ibland omständlig.
•
Vissa länkar fungerar inte.
•
Begränsad funktionalitet; hemsidorna kan endast användas för läsning och nedladdning
av information.
•
Information saknas; Hemsidorna innehåller inte tillräckligt med information för att tillgodose behovet hos företag.
Kommunerna gör det också möjligt för företag att använd e-post och frågeassistenter för
kontakter med kommunen. Erfarenheterna är dock att dessa sätt att kommunicera kan ge en
del problem. Det ofta är alltför lätt att sända iväg ett ogenomtänkt meddelande utan att behöva
ta konsekvenser av sitt beteende. Många frågor/meddelande är oprecisa, dåligt grundade och
ställs till fel personer.
2.3 Olika mål av betydelse för e-tjänster för företag
I samband med diskussioner kring problem framkom dels idéer till lösningar samt mål och
styrkor. Arbetsgruppen har diskuterat mål utifrån de IT-strategier och näringslivsmål som
finns formulerade i kommunerna samt utifrån såväl företagens som handläggarnas perspektiv.
Forskarna har också studerat mål kring myndigheter och samverkan som finns formulerade i
Förvaltningslagen och Myndighetsförordningen.
En översiktlig genomgång av diskuterade mål ger följande målbild relaterat till olika aktörsgrupper:

•

Övergripande mål för kommuner

Befrämja näringslivets tillväxt.

Säker, rättvis och effektiv behandling av kommunens medborgare.

Etablera en aktiv användning av IT för att förenkla kommunikationen mellan
medborgare/företag och kommunen.

IT-system och IT-användning ska utformas så att tillräcklig säkerhet och integritet
kan tillgodoses.
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•

•

•

Mål för handläggare

Genomföra handläggning på ett effektivt sätt.

Kommunicera med väl förberedda företag.

Satsa resurser på komplicerade ärenden.

Att påbörjade kontakter och uppdrag leder till resultat.
Önskemål från företag

På ett enkelt och effektivt sätt få tillgång till information om gällande regler.

På ett tillförlitligt sätt kunna prognostisera tid, kostnader och resultat.

Få snabba och säkra besked (inkl feed-back/kvitton) från kommunen.

Det ska vara enkelt att kommunicera med kommunen.
Mål formulerade av staten

Den offentliga förvaltningen med dess olika förvaltningar ska kunna fungera
effektivt tillsammans samt agera på ett samlat och serviceinriktat sätt gentemot
medborgare. (Förvaltningslagen 4,6§, Myndighetsförordningen 6§)

Varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp
till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska
lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den
enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska
besvaras så snart som möjligt. (Förvaltningslagen 4§)

Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt
som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen ska myndigheten
beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra
myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig
lättbegripligt. Även på andra sätt ska myndigheten underlätta för den enskilde att
ha med den att göra. (Förvaltningslagen 7§)

Myndigheterna ska se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med
hjälp av elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.
(Förvaltningslagen 5§)

2.4 Förändringsbehov
Ovanstående problem- och målbild visar på behovet av förändring för att förbättra situationen
för såväl företag som kommun. Den fördjupade problem- och målanalysen som genomförts
genom arbetsgruppen stödjer och förstärker den ursprungliga idén att utveckla e-tjänster för
företag.
Förändringsbehovet kan översiktligt formuleras som:

•
•

Utveckling av en samlad e-tjänst som vänder sig till företag, sk Företagsportal.
Företagsportalen ska genom att förbättra kommunikationen mellan kommun och företag
kunna bidra till att:

Underlätta för företag att förstå kommunens roll i olika företagsrelaterade
situationer samt att initiera och följa olika ärendeprocesser på ett effektivt sätt som
ett led i företagets utveckling i kommunen.

Underlätta för handläggare att ge effektiva stöd till företag.
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3 Företagsportal – mål, funktion och effekter
Efter att ha diskuterat mål för olika aktörskategorier identifierade arbetsgruppen specifika mål
och funktioner för en tänkt företagsportal. I diskussionen framkom önskemål och idéer som
syftar till en samlad e-tjänst med mycket hög betjäningsgrad mot företagare. Fortsatta
diskussioner kring utformning av en sådan e-tjänst visade dock på svårigheter att i det aktuella
läget komma fram till mera konkreta förslag till e-tjänster. Arbetsgruppen valde då att gå
vidare och konkretisera e-tjänster utifrån en mer avgränsad process. Genom att börja med en
mer avgränsad och inte så komplex process kan man testa idéer, göra ställningstagande och få
erfarenheter. Kunskaper från e-tjänstegörande av en specifik process kan sedan överföras till
andra processer av samma dignitet men även till andra mer omfattande och komplexa
processer.
Som pilotfall valdes en process för anmälan av livsmedelsanläggning. Vid arbete med
utformning av e-tjänster fann vi dock att även denna mindre process innebar en viss
komplexitet och att arbetet med att formalisera och e-tjänstegöra processen innebar vissa
utmaningar. Mot bakgrund av detta ser vi det som angeläget att inför det fortsatta arbetet
diskutera vilka processer som ska e-tjänstegöras i första steget och hur lång man ska gå i
detaljnivå, dvs vilken betjäningsgrad ska tillhandahållas mot företag (mer om detta i kapitel 6
nedan).
3.1 Mål för Företagsportal
Efter gruppens fördjupade diskussioner kring vad en företagsportal ska innehålla och vad den
ska användas till samt relatering till processen kring livsmedel kan mål, funktionalitet och
effekter för Företagsportalen sammanfattas i nedanstående punkter:

•
•
•

•
•

•

Portalen ska ge lättillgänglig och samlad relevant information till företag, portalen ska
fungera som ”lathund för självstudier”.
Portalen ska vara så lättillgänglig och meningsfull att använda, att företag i första
skedet använder portalen istället för att ringa till någon person på kommunen.
Genom att använda portalen ska företag bli kunniga och väl förberedda inför senare
kontakter med handläggare. Genom att vara väl insatta kan företag ställa frågor som är
bättre relaterade till gällande regler och kommunens handläggningsprocess och därigenom också får mer relevanta svar.
Portalen ska slussa företag som behöver direktkontakt med handläggare till ”rätt”
handläggare för aktuell frågeställning. Företag behöver då inte slussas runt mellan
olika handläggare.
Genom att använda portalen ska företag få underlag för att se olika alternativ till
förändring av företagets verksamhet samt fatta beslut avseende eventuell förändring.
Även att avstå från etablering/expansion kan vara ett rätt beslut i vissa situationer och
kan göra att företag undviker att satsa resurser på insatser som inte har potential att ge
tillräckligt positiva effekter.
Portalen ska kunna användas av samtliga företag för att få översiktlig information men
fördjupad vägledning genom portalen ska i första hand riktas till användare som har
mer enkla ärendeprocesser. Komplicerade etableringar/förändringar med flera sakområden involverade är förmodligen inte lämpade att helt betjänas av Företagsportalen.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Portalen ska erbjuda självbetjäning för ärenden där självbetjäning är lämpligt men ska
även i dessa situationer erbjuda kontakt och stöd av lämpliga handläggare/rådgivare
om företag har behov av direktkommunikation med person.
Portalen ska stödja en effektiv elektronisk kommunikation mellan företag och
kommun. Alternativ till elektronisk kommunikation ska också finnas tillgänglig.
Portalen ska guida företaget så att företaget kommer vidare i e-tjänsten och når den
information/frågeställningar som är relevanta för det aktuella företaget.
Portalen ska innehålla information om:

regler som gäller inom olika verksamhetsområden

kommunens roll för verksamheter inom olika områden

kommunens ärendeprocesser

egna ärendeprocesser

typfall för etablering inom vissa branscher.
Genom portalen ska företag kunna utföra och få stöd för att lämna in en komplett
ansökan/anmälan till kommunen samt få återkopplingar och svar från kommunen.
Genom portalen ska företag kunna följa sina ärenden och ärendeprocessers progression
i kommunens handläggningsprocess och därigenom få bättre kontroll över sin egen
förändringsprocess.
Portalen ska innehålla tillförlitlig/aktuell information vilket bl.a ställer krav på enkel
uppdatering.
Portalen ska vara säker att använda, vilket bl.a ställer krav på säker logg-in-funktion.

3.2 Företagsportalens effekter för kommunen
Portalen är i första hand till för företag. Syftet är att portalen ska användas av företag och ge
positiva effekter för företagen och dess verksamheter. Men företagens användning ger
positiva effekter för kommunen. Dels direkt genom att företag automatiskt betjänas av
portalen samt kommunicerar elektroniskt och standardiserat men också indirekt genom att en
ökad grad av elektronisk kommunikation/dokumentation och standardiserad hantering även
ger stöd och ökade möjligheter till mer IT-stödda och effektiva funktioner som t.ex bevakning
uppföljning, arkivering och rapportering. För kommunens del kan mål, funktionalitet och
effekter för Företagsportalen sammanfattas enligt nedanstående:

•

Handläggare avlastas och behöver inte i lika hög utsträckning hantera enklare frågor
och frågor som berör andras kompetensområden.

•
•

Handläggare kan ägna mer tid åt komplicerade frågor/ärenden.

•
•

Handläggares kunnande tas tillvara.

•
•
•
•

Handläggare kan fokusera på prövnings och beslutsprocesser istället för på kommunikationsprocesser.
Kommunen kan ge korrekt och enhetlig information till företag (samma information
oberoende av vem som frågar/svarar). Ökade möjligheter för likabehandling av företag.
Mer effektiva ärendeprocesser i kommunen; från första förfrågan till inbetalda avgifter.
Stöd för systematiskt och strukturerat arbetssätt hos handläggare.
Stöd för gemensamt och enhetligt arbetssätt för flera handläggare.
Stöd för samordning mellan flera kontor.
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•
•

Stöd för bevakningsfunktioner.
Stöd för verksamhetsuppföljning.

3.3 Företagsportalens funktion för företag
Alla företag ska kunna vända sig till Företagsportalen för att finna information som berör
företaget. Portalen måste därför vara innehållsrik och omfatta många områden/frågeställningar (ge stor bredd). Målet är att portalen ska kunna fungera som en säker ingång för att få
tag på information men företag ska även kunna utföra visa typer av ansökan/anmälan genom
portalen. Beroende på företagets situation kan företaget på olika sätt slussas vidare genom
portalen. Genom portalen ska företag kunna:

•

Få översiktlig information om kommunen, möjligheter och skyldigheter för företag och
kommunens roll gentemot företag i samband med etablering/förändring.

•
•

Få fördjupad information inom olika områden.

•
•

Få kontakt med handläggare som kan svara på frågor inom avgränsat område.

Utföra olika typer av ansökan/anmälan samt få information om egna ärenden, såväl
aktuella som avslutade.
Få kontakt med näringslivskontor, lots eller liknande.

3.4 Kanalstrategier
Beroende på vilken situation ett företag befinner sig i kan företaget nyttja portalen på olika
sätt. Vi kan identifiera tre i princip olika sk kanalstrategier för hur portalen kan användas (se
illustration i figur 3 nedan).
1. Företag kan söka information och sedan gå vidare i en fördjupad e-tjänst med ärendeexpediering helt genom portalen.
2. Företaget börjar med att söka information och får sedan genom portalen kontakt med
handläggare som ger ytterligare information. Handläggaren kan föra ärendet vidare
manuellt eller hänvisa till e-tjänst för ärendeexpediering genom portalen.
3. Företaget söker information genom portalen och blir där hänvisad till kontakter med
företagslots eller liknande som sedan kan vidareföra till kontakter med handläggare. I
detta fall föreligger förmodligen en mer komplicerad situation med behov av manuell
koordinering mellan olika ärenden för att tillgodose företagets totala utvecklingsprocess. Men det kan ändå vara möjligt att företaget skulle kunna utnyttja portalen för
expediering av vissa av de ärenden som ingår i utvecklingsprocessen.
Våra diskussioner i arbetsgruppen ledde fram till ställningstagandet att det inte är rimligt att
anta att alla typer av ärenden kommer att kunna handhas helt genom Företagsportalen.
Ärendetyper som är lämpliga att e-tjänstegöra kan vara ärenden som inte är så komplexa och
som förekommer frekvent. Att e-tjänstegöra ärenden som förekommer ofta bör bidra till ökad
effektivitet i kommunen. Högfrekventa ärenden bör också ha goda förutsättningar för att etjänstegöras eftersom handläggarna bör ha omfattande erfarenheter kring hantering av dessa
ärenden. I arbetsgruppen diskuterade vi utifrån antaganden att 80-20-regeln kan gälla även för
ärenden/utvecklingsprocesser, dvs att 80% av fallen kan ses som relativt enkla medan 20 %
kan vara mer komplicerade.
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För att portalen ska kunna ge god nytta är det viktigt att det i Företagsportalen finns tydlig
information om vad portalen kan användas till, dvs när det är meningsfullt att söka vidare i
portalen. Men det är lika viktigt att det framgår när företag inte har mer att hämta från
Företagsportalen utan istället ska ta kontakt med någon person t.ex en handläggare. Det är
också viktigt att informationen i portalen är tydlig och visar när företaget inte alls ska vända
sig till kommunen. Detta blir aktuellt i sådana fall då en ansökan ska ställas till en annan
myndighet, t.ex länsstyrelsen, eller när företaget inte behöver någon accept från vare sig
kommun eller annan myndighet för att genomföra sina planer.

Handläggare

Interna IT-system

E-tjänster
för ärenden

Företagsportal
Interna IT-system

Handläggare
Företagare

Interna IT-system
Handläggare
Näringslivskontor

Figur 3. Olika kanalstrategier
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3.5 Olika typer av e-tjänster
Portalen kan tillhandahålla olika typer av e-tjänster för företagare. Vi kan skilja mellan två i
princip olika typer av tjänster: informationstjänster respektive utförandetjänster.
Informationstjänster innebär att användaren endast mottar information genom portalen.
Kommunen (sändare) sänder information för att företag (mottagare) ska bli informerade.
Kommunen måste tillhandahålla information genom portalen på ett sådant sätt att informationen kan tolkas och användas av företagen. Och företagen måste se till att motta/hämta
information genom att kunna söka i portalen.
Informationen kan tillgängliggöras för användaren på olika sätt. För att användaren ska bli
informerad behöver informationen presenteras på ett för användaren lättförståeligt sätt. Men
även informationens beständighet har betydelse för användarens möjligheter att använda
informationen på ett effektivt sätt. Om information endast kan visas på skärmen har
användaren endast tillfälligt tillgång till informationen. Men om informationen kan sparas på
papper eller på något elektroniskt minne kommer informationen att kunna vara tillgänglig mer
permanent.
Den information som mottas av användaren kan vara avsedd för generell eller specifik
mottagare. Generell mottagare innebär att mottagaren inte behöver identifieras och att
informationen är potentiellt giltig för alla som besöker portalen, t.ex information om lagar och
regler. Om mottagaren istället är specifik innebär detta att mottagaren behöver identifieras och
att informationen är avsedd endast för viss individ/företag och kan vara individuellt anpassad,
t.ex information om beslut i ett visst ärende. Informationstjänster ställer olika krav på såväl
sändare som mottagare beroende på om användaren/mottagaren är generell eller specifik.
Eftersom individuell anpassad information endast ska kunna mottas av visst företag krävs
behörighet för att komma åt denna typ av informationen. Kommunen måste låsa informationen och företaget måste låsa upp för att kunna få nytta av informationen.
Utförandetjänster innebär att användaren kan göra något mer genom portalen förutom att
hämta/söka information. Kommunen tillhandahåller funktionalitet som innebär att företaget
t.ex kan göra en ansökan, ställa en fråga, spara formulär, logga in. För utförandetjänster krävs
att användaren själv ska kunna registrera och sända information genom portalen. Den
information som sänds riktar sig till någon mottagare. Mottagaren kan vara person/funktion
på kommunen eller IT-systemet. Företaget måste själv registrera information i portalen på ett
sådant sätt att IT-systemet kan ta emot och bearbeta/vidareföra informationen så att syftet med
den aktuella e-tjänsten uppfylls, dvs att det som ska göras blir gjort. Portalen måste också vara
upplagd så att företaget ges möjlighet att registrera de uppgifter som krävs för e-tjänsten.
När kommunen mottar information från företaget ställer detta krav på att företaget som
sändare av informationen kan identifieras på ett för kommunen lämpligt sätt. Utförandetjänster ställer krav på såväl sändare som mottagare. Mottagaren måste fastställa vilka regler
som gäller för identifiering och sändare måste följa dessa regler. Olika lösningar finns för hur
identifiering av företag kan göras.
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4 Företagsportal – upplägg och översiktligt innehåll
4.1 Några viktiga kategorier
Utifrån diskussioner kring vad portalen ska användas till och vilka effekten den bör ge,
diskuterade arbetsgruppen kring portalens upplägg och innehåll. Som nämnts tidigare har vi
hittills arbetat översiktligt med helheten samt för att testa idéer och möjliga lösningar
fördjupat arbetet inom det avgränsade sakområdet Livsmedel.
Följande kategorier har framkommit som särskilt viktiga för innehållet i en företagsportal:

•
•
•
•
•
•

Information om hur näringslivsutveckling hanteras i kommunen
Lagar och regler
Goda exempel på processer avseende etablering/utveckling av företag
Kontaktinformation till kommunen
Fördjupad information inom olika sakområden med möjlighet att utföra ansökan mm
Information som gäller det egna företaget, t.ex inlämnade ansökan och mottagna beslut

Vid skiss av innehållet i portalen har vi utgått ifrån ovanstående kategorier. Ett förslag till
innehåll på portalens startsida samt de underliggande sidorna, inloggningssida och företagssidans startsida, har tagits fram. Nedan beskrivs innehållet i kategorierna på dessa sidor
översiktligt. Sidorna finns också visuellt beskrivna på dokumentskisser i bilagan. Förslagen
till dessa sidor ska ses som skisser över portalens innehåll som kan användas för fortsatt
diskussion kring innehåll och upplägg. Förslaget innehåller inte någon detaljutformning med
layout mm och själva dokumentskisserna med rubriker/ingresser (namngivning av kategorier)
har inte diskuterats i hela arbetsgruppen. Givetvis kan portalen också ges ett mer omfattande
innehåll och utökas med andra kategorier än de som beskrivs här.
Vid studier av några andra kommuners hemsidor (utanför Östergötland) har vi funnit tecken
på perspektivet: Den här informationen har vi tillgänglig och det här kan och vill vi sprida.
Som utgångspunkt för upplägg av Företagsportalen har vi istället anlagt ett företagsperspektiv: Det här behöver företag ha information om för att ha möjligheter att agera som
effektiva företagare.
Nedan beskrivs Företagsportalens startsida, inloggningssida samt företagssidans startsida.
4.2 Startsida
Startsidans funktion är att ge en översikt över innehållet i Företagsportalen. Sidan ska visa
vad kommunen kan erbjuda företag genom portalen. Sidan vänder sig till alla företag som
överväger att etablera verksamhet eller förändra verksamhet som redan är etablerad i
kommunen. Man kan också tänka sig att andra som är intresserade av näringslivets utveckling
i kommunen kan ha nytta av informationen på portalen. Det senare speciellt om portalen
innehåller rapportering från näringslivets utveckling i kommunen. Startsidan finns visuellt
beskriven, se Dokumentskiss 1 i bilagan.
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Startsidan innehåller:

•

•

•

•

•

Välkommen till kommunens näringslivsportal
En välkomnande inledning med en sammanfattande beskrivning av vad portalen
innehåller. En innehållsdeklaration är viktig för att ge besökaren en realistisk uppfattning om vad besökaren kan förvänta sig.
I kategorirubriken har vi här använt ”näringslivsportal” som alternativ till ”företagsportal”. ”Företagsportal” har varit det arbetsnamn som hittills har använts inom
PROFET-projektet. Val av namn på portalen är något som bör diskuteras, kanske
behöver man inte vara så strikt utan kan använda såväl ”företag” som ”näringsliv” lite
beroende på sammanhang.
Företagssida
Genom denna rubrik kommer man till startsidan för de sidor som innehåller information
avseende specifikt företag. För att få tillgång till sidorna krävs att företaget är inloggat.
Om användaren inte redan är inloggad kommer företaget att få upp inloggningssidan för
att därefter kunna gå vidare till företagssidan. Företagssidan beskrivs separat nedan
samt i Dokumentskiss 3 i bilagan.
Näringslivsutveckling i kommunen
Under denna kategori hittar man information kring hur näringslivsfrågor hanteras i
kommunen. Information om hur organisationen för kommunens stöd till näringslivet är
uppbyggt, vilka funktioner som finns, t.ex näringslivskontor och lots, samt vad dessa
funktioner innebär och hur de kan nyttjas av företag.
Områdessidor
Under denna kategori återfinns fördjupade beskrivningar kring olika sakområden.
Användaren kan välja ett område och då gå direkt till startsidan för valt område. På de
sidor som finns inom valt område kan företag sedan hämta information men även
initiera ärenden genom att skicka in ansökan mm.
Livsmedel är exempel på ett område som företag kan välja att gå vidare till under
kategorin ”områdessidor”. För livsmedel har vi gjort en fördjupad specifikation i form
av en exekverbar prototyp. Denna beskrivs utförligt i kapitel 5 nedan.
Lagar och regler
Denna kategori visar på information om vilka lagar och regler inom kommunens
verksamhetsfält som företag behöver förhålla sig till. Såväl nationellt formulerade
regleringar som regleringar formulerade av den aktuella kommunen kan här ingå.
Regleringar som är olika i olika kommuner är speciellt viktiga att känna till för företag
som driver verksamhet i flera kommuner.
Alla lagar och regler behöver inte ligga direkt under startsidan i portalen, utan man kan
tänka sig olika nivåer på denna information. Användaren kan först presenteras en översikt över vilka områden som är reglerade för att sedan kunna gå vidare och få tillgång
till regelverk på detaljerad nivå inom visst område. I det här presenterade upplägget av
Företagsportalen finns information om lagar och regler även under kategorin områdessidor. Där kan de lagar och regler som gäller inom specifika sakområden presenteras.
Företag ska kunna få information om vilka lagar/regler som gäller inom visst område
men också om regelverkets innebörd.
Avsikten är inte att portalen ska redovisa en fullständig förteckning över alla gällande
lagar och regler (försiktighet bör gälla). Den information som presenteras på portalen
ska ge företagen underlag för att förstå vilken roll kommunen har gentemot företaget i
den aktuella situationen samt för att kunna bedöma om kontakter behöver tas med

17

kommunen, t.ex i form av en ansökan. Portalens information om lagar och regler bör
vara utformad på ett sådant sätt att företag även kan förstå vilka situationer som inte är
reglerade och när företag kan agera utan att ta kontakt med kommunen. Även de fall då
reglering gäller men kontakt ska tas med annan myndighet bör framgå, t.ex när det
gäller en väg som Vägverket har ansvar för.
Företag kan få kunskap om aktuellt regelverk antingen genom att kommunen gör en
beskrivning av det regelverk som är aktuella eller genom att hänvisa till och länka in
skrifter där regelverket beskrivs. Man kan också tillämpa en kombination av dessa två
principer.

•

•

Goda exempel
Denna kategori leder till sidor med beskrivningar av hur det kan gå till att etablera/
förändra olika typer av verksamheter i kommunen. Avsikten är att företag på ett
inledande stadium i sin förändringsprocess ska kunna få en uppfattning om vad det kan
innebära och hur man kan gå tillväga för att t.ex starta en restaurang eller bygga ut en
billackering. Exemplen bör klargöra viktiga delmoment i de delar av processen som är
relaterade till kommunen. För varje delmoment bör information finnas som talar om hur
momenten kan vara relaterade (ordningsföljd), vilka kontakter som kan behöva tas med
kommunen, hur lång tid det kan ta innan olika beslut kan fattas och vilka avgifter som
kan förekomma.
Exemplen innebär att man processgör och grupperar aspekter som sannolikt berör vissa
branscher så att företag ska kunna relatera till sin egen utvecklingsprocess. Beskrivning
av processen bör ligga på en översiktlig nivå utan alltför mycket detaljer. I arbetsgruppen har vi diskuterat att använda någon grafisk beskrivningsform som är lättillgänglig och kan ge bra översikt.
De olika beskrivningarna bör visa på viktiga karaktäristika för respektive exempel.
Karaktäristika som företaget behöver ta ställning till, eftersom detta har betydelse för
utvecklingsprocessens genomförande och påverkar t.ex komplexitet, genomloppstid och
ekonomi. Genom att ta del av hur en utvecklingsprocess kan se ut i princip kan
företagen förbereda sig och får underlag för att ta ställning till olika inriktningar för en
förändring/etablering. T.ex kan en lokal till verksamheten anskaffas genom att köpa
tomt och bygga nytt, köpa lokal och bygga om eller att hyra färdigställd lokal. Vilket av
dessa alternativ som ett företag väljer har på olika sätt betydelse för processen.
I arbetsgruppen har vi diskuterat att de exempel som ska användas ska visa upp lyckade
utvecklingsprocesser men också att det är viktigt att ge företagen så realistiska uppfattningar som möjligt. Det är därför viktigt att klargöra att det endast handlar om typexempel och att avvikelser kommer att förekomma i det specifika fallet. Exemplen ska
fungera både som stöd för att starta upp en process men också för att avbryta eller välja
annan inriktning på processen. Typexemplen bör väljas från förändringar/etableringar
som är relativt vanliga men också från processer där det förekommer olika alternativa
inriktningar och viktiga ställningstaganden måste göras.
Kontakta kommunen
Denna rubrik med ingress leder till information om hur företag kan komma i kontakt
med personer i kommunen. Avsikten är att företag vid behov ska kunna få kontakt med
någon person på kommunen som ska kunna ge hjälp i en viss situation. Företag ska
kunna få adekvat hjälp utifrån företagets behov och personer på kommunen ska inte
belastas i onödan. Flera av de övriga kategorierna, t.ex ”näringslivsutveckling i kommunen”, ”goda exempel” samt olika områdessidor, kan innebära att företag guidas till
kontakt med någon viss person beroende på vilken frågeställning som det handlar om.
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Men för företag som inte söker genom dessa sidor är det en tillgång att också erbjuda en
samlad information om kontaktmöjligheter.
Olika kommuner har olika principer för vilka personer som kan kontaktas, hur kontakter
kan ske samt vilken kontaktinformation som är lämplig att sprida. Ska adressinformation leda till befattningshavare eller till befattningar/funktioner? Ska besökstider
användas eller ska handläggare ringa upp företag eller ska all kommunikation ske
elektroniskt? Vilka principer man än väljer, bör man tänka på att det ska vara välfungerande för såväl kommun som för företag.

•

•

•

•

Nyheter
Under denna rubrik och ingress kan kommunen presentera nyheter och intressanta
händelser som kan vara av intresse för företagare i kommunen. Denna kategori är inte
nödvändig för att företag ska kunna initiera ärendeprocesser men kan ge mervärde till
företagen.
Verksamhetsdiagnosen visar att företagare är intresserade av att känna till vad som är på
gång inom näringslivet i kommunen, eftersom olika händelser kan ha betydelse för ett
företags beslut om det egna företagets framtid. Sådana händelser kan t.ex vara en
planerad utbyggnad av ett industriområde eller en nyetablering av en livsmedelskedja.
Nyhetskategorin kan också fungera som en inkörsport till att företag börjar besöka och
använda Företagsportalen.
Andra organisationer
Under denna kategori kan företag finna information om andra organisationer som
företag kan ha nytta av att känna till och eventuellt kontakta. Uppgifter som funktion
och kontakt-/adressuppgifter/länkar kan finnas med. Organisationerna kan finnas inom
kommunens geografiska område eller på andra orter, t.ex lokala företagarföreningar,
branschorganisationer, Verket för näringslivsutveckling, Skatteverket.
Sök
Funktion för sökning inom Företagsportalen. Webbplatser innehåller ofta någon typ av
sökfunktion. Detta kan efterfrågas av användare och kan också vara användbart för att
företag ska få nytta av portalen. Olika typer av sökfunktioner kan användas.
Logga in
Genom denna kategori kan företag komma till en funktion för att logga in för att
därefter kunna spara, sända och motta information som avser det egna företaget. Inloggningssidan beskrivs separat nedan samt i Dokumentskiss 2 i bilagan.

De olika kategorierna på startsidan kan leda till sidor med information som kan vara delvis
överlappande. T.ex kan information om lagar och regler återfinnas under kategorin ”lagar och
regler” från förstasidan samt under de områdesspecifika sidorna. Information om kontaktuppgifter till handläggare kan t.ex återfinnas under kategorierna ”näringslivsutveckling i
kommunen”, ”goda exempel” och ”kontakta kommunen” samt under specifika områdessidor.
Även om informationen kan vara samma ska sammanhangen och fokuseringarna variera. För
att motivera att information upprepas ska informationen upplevas som angelägen i det
aktuella sammanhanget. Användare bör då inte uppleva detta som onödiga upprepningar utan
som ett enkelt sätt att få fram information.
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4.3 Inloggningssida
Att använda portalen måste vara säkert för såväl kommun som företag. På företagssidan finns
information som gäller visst företag. Det är då viktigt att endast det aktuella företaget kan få
tillgång till denna information. Att ett företag lämnar in en ansökan eller annan framställan
innebär konsekvenser för såväl företaget som kommunen. Kommunen börjar hantera ett
ärende och företaget kan få olika åtaganden, t.ex ska företaget ofta betala en prövningsavgift.
Det är därför viktigt att denna process utgår från så säkra förutsättningar som möjligt. Därför
krävs att företagets identitet är säkrad, men även andra uppgifter om företaget kan behöva
kontrolleras. För att få tillgång till kontrollerade uppgifter finns möjligheter att utifrån personnummer/organisationsnummer hämta uppgifter från Skatteverket och/eller Bolagsverket.
För att få en säker användning av de funktioner som hanterar företagsspecifik information
krävs någon typ av inloggningsfunktion med identifikation och kontroll av företaget. Inloggning och kontroll kan utformas på olika sätt beroende på vilken typ av lösning som man
väljer, t.ex e-legitimation eller personliga koder.
Inloggningssidans funktion är att möjliggöra för företag att registrera företagsuppgifter och
skapa en identitet för företaget. När företaget en gång är registrerat kan företaget logga in
direkt och få tillgång till de tjänster som kräver behörighet. Funktionerna på inloggningssidan
kommer alltså att användas av såväl förstagångsanvändare (ny användare) som av återkommande användare (tidigare registrerad användare). Inloggningssidan finns visuellt beskriven,
se Dokumentskiss 2 i bilagan.
Användare kommer till inloggningssidan genom symbol för inloggning. Denna symbol kan
finnas på samtliga sidor i portalen. Användaren kan även komma till inloggningssidan på
annat sätt. Om användaren försöker få åtkomst till en funktion som kräver inloggning kommer
användaren automatiskt till inloggningssidan om användaren inte redan är inloggad. När
inloggningen är avklarad återgår användaren till aktuell utgångssida.
Inloggningssidan innehåller följande kategorier:

•
•
•

Tidigare registrerad användare
Ny användare
Inloggningshjälp

Vilka uppgifter som behöver registreras om ett visst företag beror till viss del på vilken
företagsform som gäller för företaget. Om kommunen väljer att hämta uppgifter från
Skatteverket och/eller Bolagsverket kan företaget ange personnummer/organisationsnummer
och systemet hämtar en del av den information som kommunen behöver. På detta sätt kan
kommunen få kontroll över vissa uppgifter om företaget. Företaget kan sedan komplettera de
uppgifter som saknas och ändra sådana uppgifter där kommunen tillåter ändringar t.ex adressuppgifter.
Om de officiella uppgifterna om företaget ändras hos Bolagsverket eller Skatteverket kan det
vara viktigt att uppdatera företagets uppgifter med dessa ändringar. Om kommunen alltid
behöver aktuella uppgifter kan information hämtas från Bolagsverket/Skatteverket vid varje
inloggning. Detta kan dock kräva jämförande kontroller så att uppgifterna om ett företag inte
ändras på ett för kommunen och företaget omotiverat sätt. Därför är det viktigt att noga
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överväga vilka uppgifter som ska hämtas, vilka som får ändras och vilka företaget själv ska
ange.
Registrerade uppgifter om företaget kan sedan användas vid kommunikation med kommunen.
När företaget t.ex fyller i ett formulär för ansökan om bygglov kan tidigare registrerade
uppgifter automatiskt hämtas till formuläret på den aktuella områdessidan. Detta innebär att
företag inte måste fylla i adressuppgifter varje gång information sänds till kommunen.
Samtliga uppgifter som har registrerats kring företaget, dvs som företaget själv har angivit
eller kommunen hämtat från Skatteverket/Bolagsverket, ska också visas på Företagets sida.
Där kan företaget även ändra de uppgifter som ska vara ändringsbara. En alternativ lösning är
att företagsuppgifterna alltid ändras på inloggningssidan istället för på företagssidan. Hur
inloggningsfunktionen utformas kan påverka val av lösning för detta.
Företag som är under bildande och ännu inte fått klart med den formella registreringen hos
Bolagsverkan kan alltid få allmän information genom portalen men kan också vilja använda
portalen för att påbörja en ansökan eller för att få förhandsbesked i något ärende. I denna
situation kan företaget använda personnummer och registrera företaget som under bildande på
inloggningssidan. Det är viktigt att det på alla ställen där företagsuppgifterna visas framgår att
uppgifterna endast är preliminära, så att alla berörda är medvetna om företagets status samt att
företaget blir påmint om att ändra de temporära uppgifterna när företagsnamn mm är officiellt
fastställt.
På inloggningssidan behövs också information till användare för att avhjälpa olika problem
som kan förekomma i samband med inloggning.
4.4 Startsida företagssidor
Denna startsidas funktion är att ge en översikt över innehållet på företagssidorna. För att få
åtkomst till sidan krävs inloggning. Startsidan och dess funktioner används av företag som vill
se information som företaget har skapat och som finns lagrat om företaget. Det kan vara
information som har skapats i samband med initiering av ett ärende, denna information kan
också ha mottagits av kommunen. Det kan också vara information som har skapats vid
registrering av företaget och som företaget kan ändra. Sidan används också av företag som
vill ta emot och eventuellt bekräfta information från kommunen som gäller specifikt ärende.
Att motta och bekräfta information kan göras även om det aktuella ärendet inte har initierats
genom portalen. Företagssidornas startsida finns visuellt beskriven, se Dokumentskiss 3 i
bilagan.
Företagets startsida innehåller följande kategorier:

•

•

Inloggat företag
Företaget ska kunna se att det är inloggat och under vilken identitet, en företagare kan
jobba med flera företag. Om företagsuppgifterna är preliminära bör det också framgå.
Information om inloggat företag bör visas så fort som företaget är inloggat, dvs även på
andra sidor än denna.
Utloggning
Ger företaget möjligheter att logga ut. Denna funktion bör visas så fort som företaget är
inloggat, dvs även på andra sidor än denna.
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•

•

•

•

Meddelanden från kommunen
Denna kategori innebär en samlad ingång för att ta emot ny information som kommunen
skickar till det specifika företaget. När kommunen har lagt upp ny information som
berör företaget sänds ett e-postmeddelande till företaget om ny information att hämta på
portalens företagssida. Man kan tänka sig att det finns en länk från e-postmeddelandet
till företagssidan (via inloggning), för att företaget snabbt ska få tag på ny information.
Men företaget ska också själv kunna gå in på företagssidan för att kontrollera
meddelandestatus. Meddelandet kan bestå av ett separat meddelande eller ett
meddelande som pekar på information under ”processer och ärenden”.
Meddelandestatus ska framgå direkt på företagets startsida, dvs om det finns olästa
meddelande respektive inga olästa meddelanden.
Registrerade företagsuppgifter
De uppgifter som finns registrerade om företaget kan här inspekteras och de uppgifter
som är ändringsbara, som t.ex telefonnummer, kan ändras. Har uppgifterna lagts in som
temporära ska företaget få en uppmaning att kontrollera om de kan ändras till permanenta. En alternativ lösning är att företagsuppgifter ändras på inloggningssidan istället
för här på företagssidan.
Processer och ärenden
Under denna kategori finns information samlad om processer, ärenden, handlingar,
beslut mm. Detta är information i form av ansökningar mm som företaget sänder till
kommunen genom portalen samt information som kommunen meddelar företaget
avseende initierade processer/ärenden. Här kan företaget följa vad som sker med en
process och dess ärenden, t.ex att ett ärende har mottagits av kommunen. Om
kommunen kan ge besked om planerad handläggningstid och andra planerade händelser,
kan företaget se även detta. När beslut har fattats kan företaget ta del av beslutet samt
även bekräfta mottaget beslut.
Om företaget sänder in en ansökan till kommunen genom portalen kommer kommunen i
första hand att respondera till företaget genom portalen. Om företaget istället lämnar sin
ansökan eller annan framställan per brev, kan kommunen ändå respondera till företaget
genom portalen. Brevansökan förekommer då företaget väljer att inte använda portalen
för att göra en ansökan eller då portalen inte stödjer den typen av ärende och företaget
därför är hänvisad till brevansökan. Förutsättningarna för att kommunen ska kunna
respondera genom portalen i dessa fall, är att företaget har registrerat sig som användare
på portalen. Information om dessa möjligheter bör meddelas till företaget.
Att kommunen responderar till företaget via portalen gäller för bekräftelser, planer,
beslut mm. Vill kommunen komma i kontakt med företaget för att ställa frågor, boka
möten mm kan detta ske direkt via e-post, telefon, eller fax.
Sparade formulär
På områdessidor kan företag fylla i formulär för att lämna in ansökan mm. Under denna
process kan delvis ifyllda formulär sparas och senare kompletteras. Detta gör att
företaget kan arbeta med en ansökan vid flera olika tillfällen. Om användaren sparar
formulär listas sista versionen av samtliga sparade formulär (ansökan/anmälan under
utarbetande) under kategorin ”sparade formulär”. Användaren kan härifrån komma till
aktuell områdessida och återuppta arbetet med ansökan. När en ansökan är avklarad tas
denna bort från listan med sparade formulär. Den färdiga ansökan kommer istället att
finnas på företagssidan under kategorin ”processer och ärenden”.
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5 E-tjänst för livsmedel
Som nämnts tidigare har vi valt ut en verksamhetsprocess för att göra en fördjupad design av
en sammanhållen e-tjänst. Vi ser detta som ett pilotfall för att testa möjligheter och begränsningar för Företagsportalen. Under detta arbete har en exekverbar prototyp för livsmedelsärenden skapats. Prototypen tillhör Företagsportalens områdessidor och är exempel på ett
sakområde där både informationstjänster och utförandetjänster kan användas för att skapa
nytta för företagen.
När vi valde att fördjupa arbetet med specifikation av portalen inom ett sakområde, gjordes
detta för att vi skulle kunna utgå ifrån en konkret situation med ansökan/anmälan och testa
denna innan vi sedan går vidare med detaljer för andra delar av portalen. Vi startade med
processen kring anmälan av livsmedelsanläggning i Motala kommun. Denna process, som
innefattar såväl företagets anmälan som kommunens handläggning, är en existerande, väl
inarbetad process. Verksamhetens aktörer har alltså mycket kunskaper om processen i nuläget
vilket innebär att vi kan få ett bra underlag för att utforma en e-tjänst.
Vi inledde arbetet med att diskutera verksamhetens förutsättningar och framställde en
verksamhetsbeskrivning i form av tre handlingsgrafer (se handlingsgraferna ANMÄL-1--3 i
bilagan). Den blankett som i nuläget används för anmälan analyserades och diskuterades. En
tänkt framtida verksamhet där blanketten har bytts ut mot en e-tjänst diskuterades och
beskrevs också i handlingsgrafer (se handlingsgraferna Livsmedel 1--4 1 i bilagan).
Livsmedelsprototypen har därefter skapats stegvis. Principer för design samt innehållet kring
livsmedel har tagit form utifrån diskussioner och presentationer tillsammans med livsmedelshandläggare. Vi utgick från livsmedelsärende för anmälan så som processen har utformats i
Motala kommun. Men under utvecklingsprocessens gång såg vi behovet av att göra
prototypen mer generell och inte endast anpassad för Motala. För att kunna skapa en mer
generell process studerade vi regelverket bakom livsmedelsanmälan, hämtade in uppgifter
från olika handläggare och studerade ansöknings-/anmälningsblanketter från andra
kommuner. Resultatet blev en prototyp som kan användas vid såväl anmälan om registrering
av livsmedelsanläggning som vid ansökan om tillstånd för livsmedelsanläggning.
5.1 Livsmedelsprocessen
Livsmedelsföretag ska anmäla livsmedelsanläggning eller ansöka om tillstånd för livsmedelsanläggning innan verksamheten får bedrivas. Företag ska i första hand göra en ansökan, men
om den hygieniska risken kan bedömas som liten, kan företaget istället göra en anmälan. Både
ansökan och anmälan innebär en avgift för företaget. Enligt Livsmedelsverkets anvisningar
sätts en fast avgift för anmälan och en löpande tim-avgift för ansökan. Samtliga livsmedelsföretag är föremål för löpande kontroller/tillsyn från kommunen. Vid kontroller gäller samma
krav på de företag som gjort ansökan respektive anmälan. En årlig avgift tas ut för kommunens löpande kontroller. Avgiften beror på vilken riskklass företaget tillhör. Beslut om
riskklass görs i samband med prövning av ansökan eller anmälan. Att ansöka innebär en mer
omfattande procedur för företagen än att anmäla, t.ex ska ritningar på ventilationssystem och
plan för egenkontroller lämnas in vid ansökan. Möjligheten för företag att anmäla livsmedelsanläggning istället för att ansöka, kan ses som ett sätt för företag som inte har så omfattande
1

Dessa handlingsgrafer i bilagan är dock en senare version. Graferna utgår från verksamheten i Motala men har
gjorts mer generella. Avsikten är att belysa en tänkt framtida användning av den framtagna
livsmedelsprototypen.
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livsmedelshantering att snabbt komma igång med sin verksamhet. Vissa livsmedelsföretag
måste ansöka till Livsmedelsverket. Alla företag som hanterar livsmedel måste inte ansöka/
anmäla detta, eftersom alla sådana företag inte klassas som livsmedelsföretag enligt livsmedelslagstiftningen.
Blanketter
För att kunna pröva en ansökan/anmälan behöver handläggarna information om företaget,
verksamhetens art, lokaler, utrustning, hantering mm. Företagen lämnar dessa uppgifter
genom att fylla i kommunens blanketter samt eventuellt skriva egna dokument (efterfrågas av
kommunen som bilagor). De blanketter som ska användas kan företagen få tag på och
använda på olika sätt. I de fyra kommunerna inom PROFET-projektet förekommer följande
alternativ:

•
•
•

blanketter kan endast skaffas genom kontakter med kommunen
blanketter kan hämtas på kommunens hemsida men kan inte fyllas i elektroniskt 1
ifyllningsbara blanketter kan hämtas på kommunens hemsida

Inte i någon av dessa fyra kommuner kan företag skicka in en elektronisk blankett.
En analys av de blanketter som används i nuläget visar att:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Vissa kommuner har olika huvudblanketter, dvs en blankett för ansökan och en annan
för anmälan.
Vissa kommuner har en gemensam huvudblankett för både ansökan och anmälan.
Företaget anger (kryssruta) om det gäller en ansökan eller en anmälan.
Antal blanketter som används vid ansökan/anmälan varierar mellan olika kommuner.
Vissa kommuner har konstruerat flera blanketter som täcker en stor del av de uppgifter
som behövs. Medan andra endast har en blankett och företagen blir hänvisade till att
fritt göra egna beskrivningar, t.ex beskriv verksamheten i bilaga.
Vissa blanketter innehåller öppna fält utan tillräcklig ledtext.
På vissa blanketten hänvisas till bilagor där endast benämning utgör stöd för vad bilagan
ska innehålla.
Vissa ledtexter är oklara.
Ledtexter saknar oftast förklarande text.
Fält och ledtexter på vissa blanketter verkar vara strukturerade efter kommunens behov
och inte utifrån den som fyller i blanketten (företaget)
Information om viktiga uppgifter som används vid bedömning, t.ex av riskklass, saknas.
Blanketter innehåller inte tillräcklig information om konsekvenser för företag när blanketten är in skickats, t.ex prövningsavgift.
Vissa av de uppgifter som företaget ska fylla i används inte av handläggare.
Blanketter fylls i för hand och är inte alltid fullt läsbara för handläggare.
Handläggare kan behöva förkunskaper kring företaget/ärendet för att kunna tolka och
förstå inlämnade handlingar.

En blankett kan alltid fyllas i om användaren har speciell programvara med sådan funktionalitet.
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Utifrån ovanstående kan vi göra följande reflexioner:

•
•
•
•
•

Blanketten utgör inte alltid ett tillräckligt stöd för att företag ska skicka in fullständiga
handlingar.
Handläggare kommunicerar i stort sett alltid med företagare före eller/och under
processens gång vilket förmodligen behövs för att komplettera blanketterna.
Samma lag (EU-gemensam) styr livsmedelsområdet men blanketterna är olika i olika
kommuner.
Olika kommuner har olika tolkningar av regelverket kring livsmedel, vilket kan ge olika
bedömningar avseende när ett ärende ska bli en ansökan respektive en anmälan.
Företag väljer själva om de vill göra en ansökan eller en anmälan.

Ansökan eller anmälan
När företaget sänder in blanketten har företaget valt om handlingarna ska gälla en ansökan
eller en anmälan. Företaget har gjort ett antagande och har då också förväntningar relaterade
till detta antagande. Förväntningar på t.ex hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta.
Företaget kan anta och önska men det är alltid kommunen som beslutar, se illustration i figur
4 nedan. Kommunen beslutar om det räcker med en anmälan eller om det måste göras en
ansökan.
Om företaget antar att det räcker med en anmälan och kommunen har en annan uppfattning,
kontaktar handläggaren företaget och rekommenderar företaget att komma in med nya
handlingar. Denna situation illustreras med pil C i figur 4 nedan. Effekterna för företaget blir
att det tar längre tid att starta upp verksamheten, kostnaderna blir högre och det krävs en
större arbetsinsats från företaget än vad företaget hade planerat.
Om företaget istället inkommer med en ansökan och kommunen bedömer att det räcker med
en anmälan, vilket illustreras med pil D, kommer handläggningen att gå snabbare och det blir
billigare än företaget hade tänkt sig, vilket är positivt. Men företaget har i detta läge lämnat in
uppgifter om företaget som inte är nödvändiga, dvs gjort en onödigt stor ansträngning, vilket
är negativt. Om företag felaktigt uppfattar att det kommer att krävas en ansökan, skulle detta
också kunna ge effekten att företag undviker att starta upp en verksamhet om företaget
bedömer detta som en alltför komplicerad process.

Anmälan om
registrering

Ansökan om
tillstånd

Företag
antar

A

B
D

C

Kommunen
beslutar

Figur 4. Olika processer för anmälan/ansökan
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Att företaget kommunicerar med handläggare innan handlingar skickas in är en lösning på
detta problem. Men e-tjänster syftar till att reducera antal telefonkontakter mellan handläggare
och företag. För att kunna uppnå denna nytta måste e-tjänsten innehålla sådan information och
funktionalitet att företagen i de flesta fall kommer att skicka in de handlingar som kommunen
bedömer krävs i den aktuella situationen. Detta innebär att de situationer som motsvarar
pilarna C och D inte bör förekomma. E-tjänsten bör istället klara av att anvisa företag så att
processen kan genomföras enligt A eller B, dvs att företagets bedömning stämmer överens
med kommunens bedömning och att resultatet av prövningsprocessen blir så som företaget
har förväntat sig.
Vid design av livsmedelsprototypen har vi valt en lösning som innebär att IT-systemet på
basis av insamlad information från företaget ska ange om det är mest troligt att det gäller en
ansökan eller en anmälan. Företaget ska få information om vilka handlingar som ska skickas
in i det aktuella fallet och om handlingarna kommer att behandlas som en ansökan eller en
anmälan. Dessutom ska prototypen innehålla information om viktiga kriterier som gör det
möjligt för företagen att själv bedöma vad som sannolikt kan gälla i den aktuella situationen.
Denna modell är alltså implementerad i prototypen men detta är kanske inte en helt hållbar
lösning. Användaren, dvs företaget, ska kanske inte tvingas in i en ansökan respektive
anmälan. En lösning är att systemet föreslår ansökan eller anmälan men att företaget kan
ändra detta. Om användaren gör ett annat val än systemets rekommendation måste detta
framgå på det insända formuläret så att handläggaren blir observant på och gör en extra
noggrann prövning.
5.2 Processgrafer
I processgraferna i bilagan beskrivs livsmedelsprocessen översiktligt. I processgraf nuläge
framgår att företag söker information, väljer ansökan eller anmälan samt anskaffar blankett.
Samtliga dessa delprocesser utförs av företaget men kommunen kan också delta i dessa
processer. Om företaget är ett handelsbolag eller aktiebolag måste företaget bifoga ett
registreringsbevis 1 för att kommunen ska kunna kontrollera företaget 2 . Registreringbevis
skaffas från Bolagsverket om företaget inte redan har ett sådant som är tillräckligt färskt 3 . När
företaget har fyllt i blanketten och framställt bilagorna kan företaget skicka in ansökan som
mottas av kommunen.
Ansökan behandlas av kommunen vilket innebär att handläggare prövar ansökan. Om det är
en ansökan prövas livsmedelsanläggningen för godkännande. Är det istället en anmälan gäller
prövningen om inlämnade handlingar är kompletta och registrering kan ske. I båda fallen
måste handläggaren också göra en bedömning huruvida det är en ansökan eller anmälan som
krävs i den aktuella situationen. Beslut fattas om ansökan/anmälan samt om avgifter. Avgifter
handlar dels om prövningsavgift i det fall det gäller en ansökan (för anmälan gäller fast
avgift) samt om kontrollavgift vilket beror på den riskklassning som görs. Besluten sänds till
företaget som mottar och kvitterar med mottagningskvitto till kommunen 4 .

1

Företag som är registrerade hos Bolagsverket kan skaffa registreringsbevis.
För enskilda firmor och enkla bolag görs inga kontroller.
3
Vissa kommuner har inga krav på registreringsbevisens ålder, vilket innebär bristande informationssäkerhet.
4
Alla kommuner kräver inte kvitto.
2
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Processen avslutas med att kommunen skickar fakturor till företaget. För de avgifter som inte
är fasta måste kommunen avvakta eventuell överklagan från företaget innan faktura kan
sändas. Givetvis måste företaget också betala och kommunen kontrollera betalningar men
ekonomirutinerna ligger utanför avgränsningarna för Företagsportalen och därför beskrivs
inte dessa aspekter.
Livsmedelsprocessen, men begränsad till anmälan, beskrivs mer detaljerat i handlingsgraferna
ANMÄL-1--3 i bilagan. Både handlingsgraferna och processgraferna utgår i från
verksamheten i Motala kommun. I processgrafen beskrivs verksamheten på en så översiktlig
nivå att den bör vara giltig även för andra kommuner. I handlingsgraferna däremot kan delar i
verksamheten avvika gentemot andra kommuner, speciellt när det gäller användning av olika
IT-system. Även om handlingsgraferna gäller verksamheten i Motala kan beskrivningen ändå
avvika från hur verksamheten bedrivs i kommunen, t.ex är delar som ligger utanför Företagsportalens avgränsning inte så omsorgsfullt beskrivna.
I processgraf framtid i bilagan beskrivs livsmedelsprocessen då företagen använder en
utvecklad e-tjänst för att göra ansökan/anmälan. Beskrivningen visar de principiella
skillnaderna i verksamhetslogiken vid jämförelse mellan nuläget och den tänkta framtida
verksamheten.
Företaget söker information genom Företagsportalen och loggar in för att få tillgång till
utförandetjänsterna på livsmedelssidorna 1 . När företaget har loggat in kan företaget fylla i de
uppgifter som efterfrågas i det webbaserade formuläret. IT-systemet gör konsistenskontroller
samt anger för företaget om uppgifterna som företaget lämnat in troligen innebär en ansökan
eller en anmälan. Om bilagor ska skickas in får företaget en uppmaning att göra detta.
Ansökan skickas in elektroniskt till kommunen och företaget mottar elektroniskt ett kvitto på
att handlingarna har inkommit. Under denna första fas i processen kommer kommunen att
vara involverad endast genom Företagsportalen, förutom under den avslutande delprocessen
då registrator mottar handlingarna.
Nästa fas i processen är att ansökan/anmälan ska behandlas. Skillnaderna mot nuläget är att
handlingarna finns i elektronisk form och att vissa uppgifter kan vara kontrollerade samt att
all text i formulären är läsbar. IT-systemet anger också om det gäller en ansökan eller en
anmälan. Beroende på hur väl grunderna för denna bedömning kan implementeras i ITsystemet måste handläggaren göra någon typ av egen bedömning men inte lika omfattande
som i nuläget. Företaget mottar besluten elektroniskt och kan också kvittera mottaget beslut
elektroniskt (eventuellt automatiskt vid öppning av beslut). Kommunens IT-system kan
automatiskt kontrollera mottagna kvitton från företagen.
Den avslutande fasen i processen beskrivs här på samma sätt som i nuläget eftersom denna
del kan ses som utanför avgränsningarna för e-tjänsten. Förutsättningarna för att förändra
även denna del av processen är dock stora, eftersom processer i tidigare faser har större ITinslag än tidigare.
Den framtida livsmedelsprocessen ansökan/anmälan beskrivs mer detaljerat i handlingsgraferna Livsmedel 1--4 i bilagan. Dessa handlingsgrafer utgår ifrån verksamheten i Motala
kommun men har modifierats så att de delvis kan vara giltiga även för andra kommuner. Vem
1

Inloggning kräver behörighet. inloggningsprocessen är generell för hela Företagsportalen och beskrivs inte på
denna graf. När behörighet tilldelas kan automatiska kontroller ska av företaget.
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som utför olika aktiviteter, vilka IT-system som används, vem som använder och till vad kan
dock variera mellan olika kommuner.
5.3 Samverkansgraf
I samverkansgrafen i bilagan visas översiktligt Företagsportalens roll vid kommunikation
mellan företaget och kommunen i samband med livsmedelsärenden. Av grafen framgår viken
kommunikation i form av information/meddelande som sker via portalen och vilken som sker
på annat sätt. Den information som beskrivs i samverkansgrafen återfinns också i handlingsgraferna (framtid). De meddelanden som beskrivs samlat för varje aktör i samverkansgrafen
återfinns i handlingsgraferna i de olika sammanhang då respektive aktivitet utförs.
Företaget kan använda Företagsportalen för att på olika sätt söka och hämta information inom
livsmedelsområdet. Företaget kan då också få information för att kunna ta kontakt med
handläggare och ställa frågor via portalen eller på annat sätt, t.ex per telefon, om denna
möjlighet finns i kommunen. Kommunen kan också svara eller själv ta kontakt med företaget
genom portalen eller på annat sätt.
Genom portalen kan företag hämta formulär med anvisningar för hur en ansökan/anmälan ska
göras samt fylla i ansökan/anmälan och skicka in denna. Bilagor kan sändas elektroniskt tillsammans med formuläret eller skickas separat i pappersform. När formuläret skickas in av
företaget erhålls bilagenummer i retur i de fall då pappersbilagor ska sändas in. När handlingarna skickas in via portalen skickas också automatiskt ett kvitto på att handlingarna har
mottagits av IT-systemet. För att kunna göra en anmälan/ansökan måste företaget vara
registrerat som användare av portalen. Uppgifter om företaget kan automatiskt kontrolleras
hos Bolagsverket och/eller Skatteverket.
Ansökan/anmälan med elektroniska bilagor mottas elektroniskt i kommunens IT-system av
registrator/administratör som registrerar ärendet i IT-systemet. Bilagor som företag sänder i
pappersform skannas av registrator och registreras på aktuellt ärende. När registrator/administratör har mottagit handlingar kan registrator genom IT-systemet sända kvitto på mottagna
handlingar med info om beräknad handläggningstid mm.
Handläggare får information om registrerade ärenden och inkomna handlingar genom ITsystemet och registrerar efter genomförd handläggning aktuella beslut avseende ansökan/
anmälan och avgifter. När ärendet är avslutat får administratören underlag för fakturering och
företaget mottar sedan en faktura som betalas av företaget.
Företaget kan när som helst söka information om företagets ärenden (pågående och avslutade)
i Företagsportalen: Sparade insända handlingar. Mottagningskvitto från administratör/
registrator. Förhandsbesked och annan information som berör ärendet samt beslut från
handläggare. När ny information läggs in på företagets sida på Företagsportalen sänder
kommunens IT-system ett e-postmeddelande till företaget om detta. Företaget kan då gå in på
Företagsportalen och se ny information.
Samverkansgrafen fokuserar företaget och företagets användning av Företagsportalen. Andra
IT-system måste också finnas för att ge stöd åt kommunens kommunikation till och från
Företagsportalen. IT-lösningarna är i nuläget olika i de olika kommunerna. Denna
problematik beskrivs inte i samverkansgrafen. Problematiken kring överklagande och fakturahantering beskrivs inte heller i denna graf.
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I arbetet med Företagsportalen och Livsmedelsprototypen har vi fokuserat den elektroniska
kommunikationen. Vi har inte fördjupat oss i frågor som t.ex om det är tillräckligt enligt lagar
och förordningar att kommunen kommunicerar beslut via Företagsportalen eller om beslut
även måste sändas brevledes på samma sätt som i nuläget. Manuella alternativ kommer att
finnas kvar eftersom vi inte kan förutsätta att alla företag använder Företagsportalen. Men
detta ligger utanför PROFET-projektets avgränsning.
5.4 Prototyp för livsmedel
Som nämnts tidigare har vi arbetat fram en prototyp för livsmedelsärenden som är tänkt att
ligga under områdessidorna i Företagsportalen. Prototypen är exekverbar 1 för att man ska
kunna få en så god uppfattning som möjligt om e-tjänstens möjligheter och begränsningar.
Prototypen ska inte ses som färdigt utformad utan endast som ett förslag till utformning av en
samlad e-tjänst för livsmedel.
Under utvecklingsprocessen har många designidéer testats, förkastats och ibland slutligen
behållits. Vid design av e-tjänsten för livsmedel har vi utgått ifrån den problem- och målbild
som arbetades fram inom arbetsgruppen och som även har legat till grund för arbetet med
övriga delar av portalen. Livsmedelsprototypen har förevisats och på olika sätt diskuterats i
arbetsgruppen. Men det finns även annan kunskap som har legat till grund för designarbetet
och prototypen i den form som den nu presenteras. Nedan presenteras en sammanställning av
viktiga influenser för livsmedelsprototypen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Arbetsgruppens diskussioner kring problem och mål för Företagsportalen (se kapitel 3
och 4 ovan).
Diskussioner i arbetsgruppen kring livsmedelsprocessen och livsmedelsprototypen.
Information från handläggare om livsmedelsprocessen.
Synpunkter från handläggare på tidigare versioner av prototypen i samband med
demonstrationer av prototypen.
Olika kommuners blanketter för ansökan/anmälan av livsmedelsanläggning.
Olika kommuners hemsidor.
Livsmedelslagen med olika föreskrifter från livsmedelsverket.
Forskningsgruppen VITS kriterier för handlingsbara IT-system.
Vervas vägledning 24-timmars webben.
Synskadades riksförbunds rekommendationer om tillgängligare webbplats.
Webbstandarder.

Prototypen är skriven i HTML och Java.
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Designprinciper för livsmedelsprototypen
Baserat på bl.a ovanstående influenser har vi under designprocessens gång utarbetat och
formulerat ett antal anpassade designprinciper för livsmedelsprototypen som vi har följt och
implementerat.

•
•

Användare ska snabbt kunna förstå vad sidan handlar om, vad den kan ge användaren.

•
•

Användare ska presenteras en helhetsbild över processen, processöversikt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Användare ska ges möjlighet att bli informerade innan användare väljer att göra
ansökan/anmälan eller ta kontakt med handläggare.
Användare ska få information om olika delar av processen, t.ex bedömningsgrunder och
avgifter.
Det ska vara enkelt att skriva ut och spara viktig information, alla informationsfönster
ska ha spara- och skriva ut-knappar.
Användare ska inte behöva fylla i mer uppgifter än nödvändigt beroende på vilken
kategori företaget tillhör.
Användare ska inte presenteras mer information än vad som behövs i aktuell situation.
Formulär presenteras och fylls i stegvis och kan sparas under tiden.
Frågor i formulär ska vara kategoriserade och ordnade efter företagens situation och inte
utifrån kommunens behov.
Formulär för att ta emot information från användare struktureras i fyra generiska frågekategorier; vad, var, när, vem.
Utnyttja potentialen i IT-system; t.ex dynamiska formulär, fasta uppgifter hämtas,
sparade uppgifter hämtas, kontroller av inmatade uppgifter (det som är möjligt att
kontrollera), kontrollfrågor från systemet.
Systemet väljer ansökan eller anmälan baserat på de uppgifter som användaren lämnar
(differentiering i variantprocesser).
Enkel navigering, platt struktur.
Användare ska guidas, ska inte behöva bläddra mer än nödvändigt, anpassa till olika
typer av besökare.
Rekommenderad stegvis navigering (fram eller tillbaka) visas med pilar eller klickikoner.
Bakåtnavigering enligt rekommendation är möjlig genom ”smulrad”.
De olika knapparna ”Info” och ”Göra” ger tillgång till informationstjänst respektive
utförandetjänst.
Info-knapp ger fördjupad information om regler, processer, tider mm.
i-knapp, används i formulär och ger förklaring av ledtext.
”Göra” kräver att användaren är inloggad.
Bilder är inte klickbara utan används endas för illustration.
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•
•
•
•
•

Symboler (knappar) är klickbara.
Symboler utan förklarande text i har pop-up-text.
Handlingstydlighet för symboler, användaren ska vara förberedd på vad som händer och
inte behöva tveka att trycka på en knapp.
Färger som fungerar för personer med vissa synproblem.
Konsekvent och tydlig notation (text och symboler).

5.5 Funktions-/navigationsöversikt
En översikt över livsmedelsprototypen ges i funktions-/navigationsöversikten i bilagan.
På första sidan, dvs den sida som användare kan komma till från portalens första sida, ges en
introduktion till livsmedelssidorna samt kort information om kommunens roll inom
livsmedelsområdet. Besökaren uppmanas att ta reda på om någon ansökan/anmälan måste
göras samt vad processen att ansöka/anmäla innebär. För båda dessa uppmaningar finns infoknappar som leder till sidor med utförligare information (regelverkssida respektive
processida). På första sidan finns också möjlighet att genom en Göra-knapp gå direkt till
formulärsidorna.
På regelverkssidan kan användaren se viktiga delar i regelverket inom livsmedelsområdet. På
processidan beskrivs processen översiktligt; från ansökan till beslut och efterföljande
kontroller. För varje delprocess finns också mer detaljerad information. Från denna sida kan
användaren också gå vidare till formulärsidorna genom en Göra-knapp.
För att få tillgång till formulärsidorna krävs att användaren först loggar in om företaget inte
redan är inloggat. Formuläret är uppdelat i delar. Från formulärets startsida (Göra ansökan/
anmälan) startsidan kan man välja vilken del man vill arbeta med. Sista delen är avsluta som
innebär att användaren kontrollerar och skickar iväg hela formuläret.
5.6 Skärmbildsprototyper
I dokumenten skärmbildsprototyper i bilagan återfinns de flesta av de sidor som är inlagda i
den nuvarande versionen av livsmedelsprototypen 1 . Informationsfönster finns dock inte med
bland dokumenten, förutom ett exempel. Texter och formuleringar är inte helt genomarbetade.
Bearbetningsgraden varierar mellan olika sidor. Med prototypen vill vi visa på ett principiellt
upplägg inte detaljer. Prototypen finns tillgänglig som kod.
De olika sidorna beskrivs kortfattat nedan.
Start- Livsmedel
Skärmbildsprototyp 1 i bilagan. Sidan ger översiktlig information om livsmedelsområdet. Här
kan användaren gå vidare genom Info-knapparna för att få mer information, dvs ta reda på om
företaget behöver göra någon ansökan/anmälan (regelverkssidan) och vad detta i så fall
innebär (processidan). Genom Göra-knappen kan användaren även komma direkt till startsidan för det ifyllningsbara formuläret.
1

Vissa färger, symboler, bilder och placeringar har förändrats vid kopiering från webbsida till Word-dokument
och överensstämmer därför inte helt med originalet.
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Regelverk
Skärmbildsprototyp 2 i bilagan. Bakom de fyra Info-knapparna finns viktiga delar av regelverket inom livsmedelsområdet. Som en test har vi börjat lägga in text under dessa knappar.
Denna text är direkt hämtad från Livsmedelsverkets vägledningar.
För användare som vill tränga djupare in i området finns skrifter från Livsmedelsverket att
ladda ned samt en länk till Livsmedelsverkets hemsida.
Navigeringspilen leder tillbaka till startsidan.
Process
Skärmbildsprototyp 3 i bilagan. Denna sida når användaren från startsidan. Här får
användaren en översikt över livsmedelsprocessen med de moment/delprocesser som ingår.
Vem som är huvudaktör och utför respektive moment framgår också. Processen beskrivs så
att användaren även kan se effekterna av en inlämnad ansökan/anmälan i form av årlig
kontrollavgift och kontroller av livsmedelsanläggningen.
Handläggar-knappen introduceras på denna sida och återfinns på samtliga sidor som följer.
Till Handläggar-knappen finns pop-up-texten: Kontakta handläggare. Handläggar-knapp
beskrivs separat nedan och ett exempel på ett handläggarfönster finns i bilagan, skärmbildsprototyp 4.
Till varje delprocess finns en Info-knapp. Samtliga Info-knappar ger användaren mer
information om aktuellt moment. Informationsknappar beskrivs separat nedan och ett
exempel på ett informationsfönster finns i bilagan, skärmbildsprototyp 5.
För delprocessen ”Lämna uppgifter och skicka in ansökan/anmälan” finns också en Göraknapp. Denna navigeringsknapp leder till sidan ”Göra ansökan/anmälan”. Detta är den
rekommenderade navigeringsvägen. Vill användare istället gå tillbaka kan han/hon använda
smulraden i huvudet på sidan.
Handläggar-knapp
Skärmbildsprototyp 4 i bilagan. Användaren ska ha möjligheter att vid behov ta kontakt med
handläggare. Denna knapp ligger avsiktligt inte på första sidan utan först när användaren själv
fått möjlighet att se vad sidorna kan erbjuda för information. Handläggar-knappar placerade
på olika ställen i portalen kan ha olika bakomliggande text. Ett mål har varit att ”rätt”
handläggare ska kontaktas, dvs beroende på vilket sammanhang som det gäller.
Till Handläggar-knappen finns pop-up-texten: Kontakta handläggare. Vid användning av
Handläggar-knappen öppnas ett fönster med information om hur företaget ska kunna komma i
kontakt med handläggaren för att t.ex få svar på frågor.
Här kan det finnas olika typer av kontaktinformation så att företaget kan kontakta
handläggaren. Men det finns även andra alternativ. Företaget kan lämna uppgifter så att
handläggaren kontaktar företaget. Frågor och kontaktuppgifter kan också styras genom att
företaget fyller i ett formulär som sänds till kommunen.
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Handläggarfönster kan sparas och skrivas ut.
Informationsknappar
Skärmbildsprototyp 5 i bilagan.
Info-knappen innebär att användaren kommer till en ny sida för nya val eller till ett fönster
med information.
Skärmbildsprototyp 5 i bilagan visar ett exempel på innehåll för en Info-knapp för
delprocessen ”Betala prövningsavgift” som finns på processidan där livsmedelsprocessen
beskrivs översiktligt.
Alla Info-fönster kan sparas och skrivas ut.
i-knapparna är informationsknappar som används på formulärsidorna. En i-knapp innebär att
ett fönster öppnas med förklaringar till ledtexten i formuläret. i-knappar kan placeras på
lämpliga ställen i formuläret. En i-knapp per ledtext kan bli för plottrigt.
Alla i-fönster kan sparas och skrivas ut.
Göra ansökan/anmälan
Skärmbildsprototyp 6 i bilagan. För att få tillgång till denna sida måste användaren vara
inloggad. Denna sida ger översiktlig information om att formuläret fylls i stegvis samt att
användaren avslutar med att granska och skicka in hela formuläret.
Användaren kan här använda navigeringspilen och gå vidare till första delen i formuläret
(vad) eller klicka på någon av symbolerna för del 1-4 av formuläret eller gå direkt till avsluta.
Vad
Skärmbildsprototyp 7-10 i bilagan. Denna del i formuläret behandlar vad som görs, dvs vilken
verksamhet som bedrivs.
Användaren börjar med att ange typ av verksamhet. Här har vi utgått ifrån några av de
blanketter som används i nuläget. Den presenterade indelningen ska bara ses som en princip
för att beskriva en verksamhet. Det kan finnas andra kategorier och indelningar än de som nu
finns med.
Företaget ska här också ange om de livsmedel som hanteras är förpackade eller oförpackade
samt om beredning sker eller inte.
Beroende på vad användaren anger avseende typ av verksamhet och hygienisk risk
presenterar systemet nya alternativ som användaren får ta ställning till. T.ex ska användaren ta
ställning till volymuppgifter för verksamheten. Exempel på uppgifter som systemet
efterfrågar ges i dokumenten skärmbildsprototyp 8-10 i bilagan.
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Uppgifterna under vad har betydelse för riskklassning samt för om det ska bli en ansökan eller
en anmälan. När användaren har fyllt i alla uppgifter som efterfrågas meddelar systemet om
det i det aktuella fallet tyder på en ansökan eller en anmälan.
Om även uppgifter som registreras under var och när har betydelse för om det ska räknas som
en ansökan eller en anmälan kommer användaren att få slussas mellan olika formulärsidor.
Vad-sidan och samtliga övriga formulärsidor avslutas med navigeringsknappar, till
föregående formulär och till efterföljande formulär, samt knappar för spara och hämta.
Knappen ”Spara på Företagssida” innebär att formuläret sparas med de uppgifter som
användaren har registrerat. Kontrollfråga om spara kan ställas när användaren stänger ned
formuläret. Kontrollfråga om ”skriva över” kan ställas till användaren om formuläret sparats
tidigare. Knappen ”Hämta från företagssida” innebär att senast sparade uppgifter hämtas till
det aktuella formuläret.
Var
Skärmbildsprototyp 11-13 i bilagan. Användaren ska här ange platsen för verksamheten. Om
användaren anger att det är en fast adress kommer nya frågor som gäller den fasta adressen.
Om det är en mobil adress får användaren svara på frågor som gäller den mobila adressen.
Om ärendet gäller en ansökan ska ritningar skickas in. Dessa kan bifogas elektroniskt eller
skickas in i pappersformat. Om ritningarna sänds i elektronisk form kan kommunen begränsa
detta till vissa format för att vara säker på att de kan läsas av handläggare. Skickas ritningarna
i pappersformat ger systemet användaren bilagenummer som ska användas. Numret är endast
ett löpnummer men ett sätt att identifiera handlingarna när de kommer in till kommunen.
När
Skärmbildsprototyp 14 i bilagan. Här handlar det om under hur lång tid och hur ofta
verksamheten ska bedrivas samt vilken tidsperiod ansökan/anmälan avser att gälla.
Vem
Skärmbildsprototyp 15 i bilagan. Uppgifter om företaget. Detta är t.ex företagets officiella
namn och företagets marknadsföringsnamn (det som används på skyltar o dyl). Men det kan
också vara kontaktpersonens namn (dvs den som gör ansökan/anmälan) och kontaktuppgifter,
verksamhetsansvariges namn och kontaktuppgifter samt faktureringsadress.
En del av informationen under vem kan vara uppgifter om företaget som är registrerade på
företaget genom Företagssidan i portalen. Dessa uppgifter bör IT-systemet automatiskt lägga
upp i formuläret när användaren öppnar formuläret. Vissa av uppgifterna under vem kan ha
hämtas från Bolagsverket och/eller Skatteverket, vissa uppgifter kan företaget själv lagt upp
som fasta och andra uppgifter anger användaren varje gång som ett nytt ärende initieras.
Avsluta
Skärmbildsprototyp 16-17 i bilagan. Avsikten är att användaren ska gå till denna sida när
användaren har gått igenom hela formuläret och fyllt i alla efterfrågade uppgifter. När
användaren kommer till avsluta får användaren en sammanställning av uppgifterna på
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formuläret. Dvs de uppgifter som användaren själv har registrerat i formuläret (nu eller vid
tidigare tillfällen), som systemet har hämtat från Företagssidan (företagsuppgifter) samt
uppgifter som systemet själv har skapat (t.ex om ansökan eller anmälan). Användaren kan då
samlat se alla de uppgifter som kommer att sändas till kommunen och som kommer att
behandlas av handläggaren.
Om någon obligatorisk uppgift saknas markerar systemet detta i slutformuläret och
användaren kan gå tillbaka från markeringen och ändra i inmatningsformuläret. Användaren
kan också genom Skriva ut-knappen få en utskrift av slutformuläret. Avsikten är att
användaren ska kunna kontrollera alla uppgifter ordentligt innan ansökan/anmälan skickas in.
När användaren är klar kan användaren signera och skicka in ansökan/anmälan till
kommunen. Genom att använda navigerings-knappen kommer användaren till en sida avsedd
för detta. Denna sida är ännu inte implementerad, eftersom metod för signering inte har
fastställts. När ansökan skickas in läggs den automatiskt upp under ”Processer och
ärenden/Pågående ärenden” på Företagssidan.
Om slutformuläret ges ett fält för underskrift kan användaren skriva ut formuläret, skriva
under och sedan skicka in i pappersform.
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6 Avslutande reflektioner
Den här presenterade Företagsportalen med e-tjänst för livsmedelsärende är grundad i mål och
behov och är avsedd att ge nytta för såväl företag som kommun. Det finns dock många
tänkbara lösningar för att utforma och implementera denna typ av IT-system. Med det upplägg till Företagsportal och den prototyp för livsmedelsärende som presenteras i denna rapport
vill vi ge underlag till fördjupade diskussioner inom kommunerna kring e-tjänster för företag.
Varje kommun måste diskutera vad som gäller för den egna kommunen men det är också
viktigt att ta ställning till om det är möjligt att göra saker tillsammans.
Många diskussionsfrågor finns kring ämnen som t.ex:

behörighet, inloggning, signering

kontroll och säkerhetsrutiner

vilka uppgifter ska hämtas från bolagsverket och skatteverket

vilka kontroller ska göras mot Bolagsverket och Skatteverket, ska t.ex kontroll göras om
företaget är satt i konkurs (verkar inte kontrolleras idag för livsmedelsärenden)

hur ofta ska uppdatering ske av uppgifter från bolagsverket och skatteverket

vilka uppgifter ska företaget själv få ange och ändra

vilken integration ska ske mellan olika typer av ärenden, ska t.ex uppgifter om fastighet
lämnas varje gång eller ska sådana uppgifter sparas och hämtas

identitet på ansökan under utarbetande om det finns flera av samma typ, ett företag som
har olika ansökan för samma typ av ärende på gång samtidigt

hur ska information till och från portalen kommunicera med andra IT-system i
kommunen

hur ska informationen i portalen relateras till kommunernas hemsidor

rutiner för förvaltning av Företagsportalen
Företagsportal
I rapporten beskrivs ett upplägg till en Företagsportal för e-tjänster som riktar sig till företag.
Vilken information och vilken funktionalitet som portalen ska innehålla, från start och på sikt,
är viktigt att diskutera. Det förslag som här presenteras ger en struktur/stomme som successivt
kan fyllas på. Kommunerna har i nuläget hemsidor som innehåller information som riktar sig
till företag. En del av denna information kan vara grunden för en Företagsportal. Olika
alternativ finns för hur portalen kan utvecklas. Fyra olika typer av e-tjänster kan identifieras
för portalen i det upplägg som beskrivs i rapporten, se figur 5-8 nedan.
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E-tjänst för generell information (generell mottagare) är en informationstjänst som betjänar
företag med information som är giltig för många. Inte någon specifik mottagare utan alla är
potentiella mottagare av informationen. Kommunen laddar portalen med information som är
sökbar av den som är intresserad. Företaget söker och hämtar information från det
informationslager som finns. Ofta är informationen relativt statisk och innehållet i portalen
förändras inte så ofta. Det kan t.ex vara information om lagar och regler inom
livsmedelsområdet men det kan också vara information om kontaktuppgifter till handläggare
på kommunen. Men det kan också vara dagsaktuell information som uppdateras ofta, t.ex
nyheter. Kommunernas hemsidor ger företag e-tjänster av denna typ.

Figur 5. E-tjänst för generell information (generell mottagare)

E-tjänst för formulärhantering är en utförandetjänst som innebär att företag kan fylla i
uppgifter i formulär och få feed-back från portalen. Med denna tjänst kan företaget utföra
något med hjälp av portalen som är mer än att söka och hämta information. Företaget kan
göra/skapa en sida som innehåller information. Användaren förser systemet med information
som systemet bearbetar och redovisar för användaren. Företaget formulerar meddelanden
vilket kan vara såväl att skriva fritext som att markera rutor. Portalen utför en bearbetningen
som t.ex kan vara att räkna ut en avgift eller att spara inregistrerade uppgifter. Företaget tar
emot resultatet från bearbetningen. Om det är en ansökan som företaget vill göra, ger denna
typ av e-tjänst inte stöd för att sända in ansökan. Företaget får då använda andra media för
detta , t.ex fax eller papperspost.

Figur 6. E-tjänst för formulärhantering
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E-tjänst för fullständig ansökan är också detta en utförandetjänst men denna e-tjänst
innehåller också funktionalitet för att sända meddelanden från företaget till kommunen. Detta
innebär att företaget kan använda e-tjänsten till att fylla i och bearbeta formulär och andra
uppgifter samt att sända uppgifterna till kommunen, dvs göra en fullständig ansökan.

Figur 7. E-tjänst för fullständig ansökan

E-tjänst för individuell information (specifik mottagare) är en informationstjänst där
företaget kan ta emot information genom portalen som är speciellt riktad till det aktuella
företaget. Informationen är inte giltig för alla utan endast för specifik mottagare. Kommunen
sänder information till portalen som är individuellt anpassad och gäller ett specifikt företag.
Företaget kan söka information som gäller det egna företaget på portalens företagssidor. För
att användaren inte ska behöva bevaka portalen varje dag sänder kommunen ett e-postmeddelande direkt till det specifika företaget som en trigger till att företaget ska gå in på
portalen och söka information. Företaget kan med denna funktionalitet inte göra något annat
än att ta emot information men det är information som är individuellt anpassad till den
specifika mottagaren.

Figur 8. E-tjänst för individuell information (specifik mottagare)

Livsmedel
Livsmedelsprototypen har successivt vuxit fram och blivit relativt omfattande med många
detaljer. Som nämnts tidigare är det egentligen inte detaljerna vi vill visa på. Det är istället
helheten och bakomliggande principer. Men för att kunna diskutera och utveckla helheter och
principer har det visat sig viktigt att arbeta med detaljer. Detaljerna ger näring till diskussion,
något konkret att ta ställning till och som kan generera nya idéer.
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Genom prototypen kan man också förstå en del av den komplexitet och omfattning som gäller
för den verksamhet som e-tjänsten ska betjäna. Vår utgångspunkt för design av prototypen var
en blankett bestående av endast en sida. Från denna sida har sedan samtliga sidor i prototypen
vuxit fram. Från början insåg vi inte verksamhetens omfattning men heller inte potentialen
med att e-tjänstegöra en blankett.
Enklaste vägen för att skapa e-tjänster som kan användas av företag i samband med ansökningar är att digitalisera blanketter. Att använda redan existerande blanketter, göra dessa
digitalt ifyllningsbara samt göra det möjligt att signera och skicka in. Pilotfallet från livsmedel
visar att det finns stora risker med ett sådant angreppssätt.
Nuvarande version av livsmedelsprototypen omfattar inte alla frågor som måste besvaras av
företag för att handläggare ska kunna pröva en ansökan. Om kommunen vill använda
prototypen finns tre principiellt olika alternativ:

1.

Begränsa utbyggnaden av prototypen och identifiera när den kan/inte kan användas och
hänvisa företag i situationer som prototypen inte betjänar till dagens rutiner.

2.

Begränsa utbyggnaden av prototypen och identifiera när den kan/inte kan användas.
Komplettera prototypen med bra blanketter som kan laddas ned och fyllas i elektroniskt
utan några avancerade kontroller eller dynamiska funktioner. Använd blanketter som
verkligen fungerar i kommunen i nuläget eller kopiera välfungerande blanketter från
annan kommun.
Lägg in bra anvisningar i prototypen till delar som inte är e-tjänstegjorda eller
blankettgjorda, t.ex samtal med handläggare.

3.

Bygga ut prototypen så att den inrymmer alla frågor som måste ställas för att pröva ett
ärende.

Alternativ tre är kanske inte möjligt. Kanske finns det livsmedelsärenden som inte till 100%
kan e-tjänstegöras.
Om kommunen vill satsa på att e-tjänstegöra livsmedelsärende finns många automatiseringar
som kan göras utifrån den IT-användning som livsmedelsprototypen innebär, t.ex
effektiviseringar inom området fakturering och betalning.
Vår avsikt är att arbeta vidare med livsmedelsprototypen samt att överföra idéerna från
livsmedelsprototypen till något annat handläggningsområde, t.ex bygglov. Prototypen har inte
presenterats och testats för företag eller för samtliga livsmedelshandläggare i de fyra
kommunerna. Innan vi går vidare med test av prototypen och överföring till annat sakområde
är det angeläget att få respons från kommuner om dessa idéer är tillräckligt fruktbara för att
bygga vidare på.
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SYMBOLFÖRKLARING TILL GRAFDOKUMENT
Några av de symboler som används i de grafdokument som redovisas i bilagan beskrivs kortfattat
nedan. En utförligare beskrivning återfinns i rapporten Grafnotation för SIMM metodkomponenter,
Röstlinger A, Goldkuhl G (2006).

Några symboler som används i HANDLINGSGRAFER/SIMM

Varubehov

Beställer [Inköpare]
@Huvudkontoret
£Måndagar
Telefon

Beställning

Förutsättning för att utföra aktivitet. Förutsättningar kan t.ex vara av
typen information, sluten information, informationslager, datalager.
Aktivitet som utförs av [utförare] (utförare kan vara person eller ITsystem) samt plats @, tid £, instrument  (hjälpmedel/media).

Resultat från utförd aktivitet. Resultat kan t.ex vara av typen information,
sluten information, informationslager, datalager.

Information/meddelande i skriftlig eller muntlig form.

Sluten information/meddelande i någon form som inte direkt kan tolkas
av människor utan kräver någon typ av instrument (t.ex IT-system) för att
kunna tolkas.

Informationslager. Lager av information/meddelanden i skriftlig form.

Datalager. Lager av sluten information.

Initiering av aktivitet.

Före-konnektor ger referens till föregående graf där beskrivningen
fortsätter (konnekterat objekt upprepas i den föregående grafen).
Efter-konnektor ger referens till efterföljande graf där beskrivningen
fortsätter (konnekterat objekt upprepas i den efterföljande grafen).
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I PROCESSGRAFER och/eller SAMVERKANSGRAFER används även följande symboler
Process/delprocess. Flera aktiviteter om utförs av [aktör/aktörer] i syfte
att åstadkomma något gemensamt resultat; kan vara ett delresultat eller
slutresultat. De aktiviteter som utförs i en process bildar tillsammans en
meningsfull helhet.
Aktör/aktörer som utförare av aktiviteter, kan vara organisatorisk enhet,
aktörsgrupp, befattningshavare/roll eller andra utförande enheter. Aktör
kan utföra aktiviteter med stöd av olika instrument, t.ex IT-system.
Sändare. Utförare/enhet som framställer och riktar/sänder information
till mottagare för senare användning.

Samverkansobjekt i form av information/meddelanden.

Mottagare. Utförare/enhet som mottar och använder information.

Utförare i rollen som sändare 1 och mottagare 2.
Interaktion mellan två utförare som båda agerar sändare och mottagare.
Interaktionen initieras (anges med dubbelpil) av sändare 1 som sänder
information/meddelande (t.ex fråga) till mottagare 1 som mottar
meddelandet och responderar genom att sända information/ meddelande
(t.ex svar) till mottagare 2.
Utförare i rollen som mottagare 1 och sändare 2.

Interaktion som kan initieras av sändare 1 eller sändare 2.

IT-system som utförare av fördefinierade och automatiska aktiviteter.

Aktör som mottagare eller sändare av information, kan t.ex vara
uppdragsgivare eller klient.

Fokuserad aktör. Aktör som fokuseras i den aktuella beskrivningen, ofta
en klient.
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DOKUMENTSKISS
Serie

Framtid

Sid/Ref

PROFET-extern

1

Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-09-27

3

Avser: FÖRETAGSPORTAL Startsida

Navigation:
Funktion:
Användare:

Förstasida.
Ge översiktlig info om innehåll i företagsportalen (innehållsförteckning).
1. Alla som har planer och funderingar kring etablering/utveckling av ett företag.
2. Alla som är intresserade av näringslivets utveckling i kommunen.
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DOKUMENTSKISS
Serie

Framtid

Sid/Ref

PROFET-extern

2

Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-09-27

3

Avser: FÖRETAGSPORTAL Inloggningssida

Navigation:
Funktion:

Startsida > Inloggningssymbol > Inloggningssida.
1. Ge behöriga företag möjlighet att logga in och använda portalen som inloggad. Som
inloggad kan företaget göra ansökan mm samt få tillgång till egen företagssida för att
spara information och ta emot information som avser det egna företaget.
2. Ge obehöriga företag möjlighet att registrera sig för att få behörighet.
Användare: 1. Företag som tidigare registrerat sig och har behörighet (tidigare registrerad
användare).
2. Företag som ska registrera sig för att få behörighet (ny användare).
Kommentar: Kommunens val av lösning för inloggning kommer att påverka val och utformning av
inloggningssidan.
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DOKUMENTSKISS
Serie

Framtid

Sid/Ref

PROFET-extern

3

Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-09-27

3

Avser: FÖRETAGSPORTAL Företagssida-start

Navigation:
Funktion:
Användare:

Startsida > Inloggningssida > Företagssida-start.
Ge översiktlig info om innehåll i företagsportalen (innehållsförteckning).
1. Företag som har initierat ärende genom portalen och som vill se egen skapad
information eller motta information skapad av kommunen samt eventuellt bekräfta
mottagen information.
2. Företag som har registrerat sig som användare och vill se registrerade företags
uppgifter och eventuellt ändra dessa.
3. Företag som har initierat ärende manuellt och vill motta information skapad av
kommunen samt eventuellt bekräfta mottagen information.
Kommentar: Sidans åtkomst kräver inloggning.
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PROCESSGRAF
Serie

Nuläge

Sid/Ref

PROFET-extern
Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-12-03

1

Avser: Livsmedel; Ansökan om tillstånd och anmälan om registrering
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PROCESSGRAF
Serie

Framtid

Sid/Ref

PROFET-extern
Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-12-03

1

Avser: Livsmedel; Ansökan om tillstånd och anmälan om registrering
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SAMVERKANSGRAF
Serie

Framtid

Sid/Ref

PROFET-extern
Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-12-03

1

Avser: Livsmedelsanläggning; Ansökan om tillstånd och anmälan om registrering
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HANDLINGSGRAF
Serie

Nuläge

Sid/Ref

PROFET-extern

ANMÄL-1

Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-05-22

4

Avser: Anmälan om registrering enligt livsmedelslagen

Ny eller förändrad verksamhet
där livsmedelshantering ingår
[Företag]

OCH/ELLER
Regler för
livsmedelshantering

Taxor
(handläggnings- &
årsavgifter)

Kontaktar PM-kontor för att få info
[Företag] tel, ev post/e-post

Ger info: ställer frågor, ger svar [Handläggare]

ELLER

Info om
livsmedelshantering

Hänvisar till blankett på
Webben [Handläggare]

Info-sök [Företag ↔ Webb]

Skickar blankett
[Handläggare]

OM anmälan ska göras

- Andra alternativ:
ansökan eller ingen
anmälan/ansökan -

Skriver ut blankett [Företag, IT-system]
Div info om
verksamheten

Blankett för
anmälan

Fyller i blankett, skriver under, upprättar verksamhetsbeskrivning,
skaffar registreringsbevis (gäller inte vid enskild firma) [Företag]
Skickar in blankett med bilagor [Företag]
post/fax/scanning+e-post-bilaga

ELLER
Post/fax

E-post

Ifylld
blankett +
bilagor

Ifylld
blankett +
bilagor

Mottar handlingar
[Registrator]

Mottar handlingar,
skriver ut originalhandlingar
[Registrator, IT-system]

Mottagna
handlingar

ANMÄL-2
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HANDLINGSGRAF
Serie

Nuläge

Sid/Ref

PROFET-extern

ANMÄL-2

Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-05-22

4

Avser: Anmälan om registrering enligt livsmedelslagen
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HANDLINGSGRAF
Serie

Nuläge

Sid/Ref

PROFET-extern

ANMÄL-3

Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-05-22

4

Avser: Anmälan om registrering enligt livsmedelslagen

ANMÄL-2

Skriver beslut, registrerar ärendet som avklarat
[Handläggare, Livsmedelssystem, Diariesystem]
Postar beslut, initierar fakturering [Handläggare]

Databas:
Beslut,
anläggningar mm

Diariet/
Ärendeinfo

Svar: beslut om registrering
Beslut om inplacering i riskklass
Beslut om tillsynsavgift

Överklagningsanvisningar

Delgivningskvitto

Meddelandelapp om
fakturering

Mottar [Företag]

Fakturerar [Registrator]

Kvitterar och skickar [Företag]
EV

Faktura på
registreringsavgift

Kvitto

Mottar [Företag]

Mottar, kopierar
[Registrator]

Arkiverade
kvitton

Överklagar [Företag]

Överklagan
(riskklassplacering/
kontrollavgift)

Kvittokopia

Bevakar [Handläggare ]

21 dagar

OM företaget inte
har överklagat
Avslutar ärende [Handläggare ↔ Diariesystem]
Initierar fakturering [Handläggare]

Diariet/
Ärendeinfo

Meddelandelapp om
fakturering
Fakturerar [Registrator]

Faktura på
kontrollavgift
(årsavgift)
Mottar [Företag]
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HANDLINGSGRAF
Serie

Framtid

Sid/Ref

PROFET-extern

Livsmedel-1

Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-05-22

4

Avser: Ansökan om tillstånd eller anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Info om livsmedelshantering:
Processen, regler, taxor
(registrerings-, anmälnings &
kontrollavgifter)

Info om
etablera företag,
info om
branscher

Ny eller förändrad verksamhet
där livsmedelshantering ingår
[Företag]

Info-sök [Företag ↔ FP]

- FP = KommunensFöretagsportal -

ELLER

Ansökan/anmälan
behöver inte
göras till kommunen

Anmälan/ansökan
krävs

- Företag kan
logga in som Loggar in [Företag ↔ FP]
existerande
företag eller
som företag
Nytt företag i FP
under bildande Företag finns
i FP
Div info om
verksamheten
[Företag]

Guidar till ansökan eller anmälan [FP → Företag]
OM anmälan

Ger anmodan om att skicka in bilagor
[FP → Företag]
OM bilagor i
pappersform

Hämtar och laddar upp bilagor
(fördefinierade filformat)
[Företag ↔ FP]
Vid avsluta i FP: Kontroll
av komplett ansökan
[FP → Företag]
OM komplett

OM inte komplett
Komplettera:
Fyller i formulär
[Företag ↔ FP]

Signerar och skickar
ansökan/anmälan
[Företag → FP]
EV
Skriver ut kopia
[FP + Företag]
Kopia på
Ansökan/
anmälan

FP-DATABAS
Företagssidor:
Info om
ansökan/
anmälan

Info om
företag

Info om
person

FP-DATABAS
Företagssidor:
Info om företag

Fyller i formulär [Företag ↔ FP]

OM elektroniska bilagor

[Skatteverket]

ELLER

Kontrollerar företaget och
hämtar uppgifter [FP]

ELLER

OM ansökan

[Bolagsverket]

Ansökan/
anmälan ev
med bilagor
Livsmedel-2

[Företag]
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HANDLINGSGRAF
Serie

Framtid

Sid/Ref

PROFET-extern

Livsmedel-2

Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-05-22

4

Avser: Ansökan om tillstånd eller anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
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HANDLINGSGRAF
Serie

Framtid

Sid/Ref

PROFET-extern

Livsmedel-3

Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-05-22

4

Avser: Ansökan om tillstånd eller anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedel-2
Diariet/
Ärendeinfo
inkl tillhörande
handlingar

Regler för
inklassning i
riskklasser

Regler för
livsmedelshantering

- L-system = IT-system
för livsmedelshandläggning -

Prövning/handläggning av ärende
[Handläggare, Diariesystem, L-system]
Om oklarheter

Om ansökan om tillstånd

Kontaktar företaget
[Handläggare]
L-system/telefon

Besöker verksamheten
[Handläggare → Företag]

Svarar på frågor
[Företag]
L-system/telefon
Beslutar [Handläggare]

Skriver beslut
Registrerar ärendet som avklarat
Initierar fakturering
[Handläggare ↔ L-system, Diariesystem]
OM registrering

Fakturaunderlag

Meddelande
om ny info
på FP
e-post

Fakturerar
[Registrator]

Livsmedel-4

Faktura på
prövningsavgift
(anmälan)
Mottar [Företag]

Diariet/
Ärendeinfo
inkl info om
beslut

FP-DATABAS
Företagssida:
Ny info Beslut om tillstånd/
registrering & avgift
Beslut om inplacering i
riskklass & kontrollavgift
Överklagningsinfo
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OM komplettering krävs

Rekommenderar företagare att
inkomma med nya/kompletterande
handlingar [Handläggare]
L-system/telefon
EV övergång till ny
ansöknings/
anmälningsprocess
eller registrering av
kompletterande
handlingar

HANDLINGSGRAF
Serie

Framtid

Sid/Ref

PROFET-extern

Livsmedel-4

Utfärdare

Datum

Version

AR

2007-05-22

4

Avser: Ansökan om tillstånd eller anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

56

FUNKTIONS-/
NAVIGATIONSÖVERSIKT
Serie

Framtid

Sid/Ref

PROFET-extern
Utfärdare

Datum

Version

AR

2008-01-21

1

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel

Företagsportal startsida

Områdessidor
Livsmedel

Sida: Start-Livsmedel
Kort introduktion till
områdessidorna kring
livsmedel

Kort introduktion till
kommunens roll inom
livsmedelsområdet

Sida: Regelverk
-----------------------------------------------Ger info så att användaren kan ta
ställning till om företaget behöver
ansöka/anmäla till kommunen

Vilka regler gäller?

Vad innebär ansökan/
anmälan?

Sida: Process
Beskriver processen kring ansökan/
anmälan inkl effekter,
kommunens resp företagets roll
Lämna uppgifter & skicka in
ansökan/anmälan

Lämna uppgifter &
skicka in ansökan/
anmälan

Sida: Göra ansökan/anmälan
-----------------------------------------------Fylla i blankett och skicka,
görs i fem steg

Vad

Var
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När

Vem

Avsluta

SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

1

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Start-Livsmedel

Företagsportal > Start-Livsmedel

Livsmedel
Livsmedelssidorna ger information om viktiga regler som gäller
för företag/organisationer med verksamhet inom livsmedelskedjan
samt hur processen för prövning och kontroll av
livsmedelsanläggning organiseras i kommunen.
På dessa sidor kan du också ansöka/anmäla livsmedelsanläggning
samt ta kontakt med handläggare för att få svar på frågor.
Hantering av livsmedel är reglerat i lag.
Livsmedel som släpps ut på marknaden ska vara säkra att
konsumera och konsumenterna får inte bli vilseledda.
Ofta krävs att kommunen prövar verksamheten och att
livsmedelsanläggningen godkänns eller registreras.
Behöver livsmedelsanläggningen godkännas
eller registreras av kommunen?
Tag reda på vilka regler som gäller!
Om godkännande eller registrering krävs av
kommunen måste en ansökan eller
en anmälan lämnas in.
Tag reda på vad denna process innebär!
Lämna uppgifter och
skicka in ansökan/anmälan.
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

2

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Regelverk
Företagsportal > Start-Livsmedel > Regelverk

Regelverk kring livsmedelshantering
På denna sida kan du översiktligt se vilka regler som gäller samt
om du behöver gå vidare och göra en ansökan eller en anmälan.
Här kan du också hämta beskrivningar av regelverket som
Livsmedelsverket publicerar samt gå direkt till Livsmedelsverkets
hemsida för att där söka mer information.
Vem behöver kommunens godkännande?

Vad räknas som livsmedel?

Vad räknas som livsmedelsföretag?

Behövs ansökan eller räcker det med en anmälan?

Viktiga regleringar inom livsmedelsområdet
Livsmedelsverket har det övergripande ansvaret för
livsmedelshantering i Sverige. För att befrämja en enhetlig
tillämpning av livsmedelslagstiftningen tar Livsmedelsverket
fram vägledningar för att beskriva och tolka gällande
lagstiftning samt för att visa på Livsmedelsverkets
ställningstagande kring tillsynsfrågor.
Livsmedelsverkets vägledning
Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar
Livsmedelsverkets vägledning
Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrollavgifter
Livsmedelsverkets vägledning till införande av HACCP
Använd länken till Livsmedelsverkets hemsida för att söka
mer information
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

3

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel:Process

Företagsportal > Start-Livsmedel > Regelverk > Process

Process - Prövning av livsmedelsanläggning
Lämna uppgifter och skicka in ansökan/anmälan [företag]

Bekräfta mottagen ansökan/anmälan [registrator]

Pröva ansökan/anmälan [handläggare]

Meddela beslut [handläggare]

Bekräfta mottaget beslut [företag]

Betala prövningsavgift [företag]

Betala årlig kontrollavgift [företag]

Kontroll av livsmedelsanläggning [handläggare]

60

SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

4

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Handläggar-knapp

Kontakta handläggare
Du kan kontakta handläggare med e-post eller per telefon.
Våra telefon tider är:
mån-fre kl 08.00-12.00.
...........
Formulär för meddelande/frågor till handläggare
(meddelande, kontaktperson, kontaktuppgifter...).
Handläggare svarar per e-post, handläggare ringer upp (tid?).

Spara

Skriv ut
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

5

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Informationsknappar

Betala prövningsavgift [företag]

Betala prövningsavgift
Avgift för kommunens prövning av ansökan/anmälan ...
Avgift för prövning av ansökan ...
Avgift för prövning av anmälan ...
Betalas enligt faktura .... förfallodatum ...
Ansökan: Godkännandeavgiften ska enligt avgiftsförordningen täcka kommunens kostnader för
prövningen. Godkännandeavgiften ska betalas oavsett vilket beslut myndigheten fattar i
prövningsärendet. Detta innebär att avgiften ska betalas även om beslutet går sökanden emot.
Anmälan: Avgiften ska täcka den kostnad som myndigheten har för registreringen och placering i
riskklass.

Spara

Skriv ut

Antal konsumenter/portioner per dag

Antal konsumenter/portioner per dag
Här anges ....

Spara

beräknas........

Skriv ut
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

6

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Göra ansökan/anmälan

Företagsportal > Start-Livsmedel > Regelverk > Process > Göra ansökan/anmälan

Lämna uppgifter och skicka in ansökan/anmälan
För att ansökan/anmälan en livsmedelsanläggning behöver du ange och
skicka in några olika uppgifter om verksamheten. Detta görs stegvis genom
att fylla i ett formulär som är indelat i fyra olika delar.
I del ett (vad) ska verksamhetens art beskrivas och då får du också reda på
om det är troligt att det räcker med en anmälan eller om du måste göra en
fullständig ansökan. I del två (var) ska du ange platsen där verksamheten
bedrivs samt i del tre (när) den tidsperiod som ansökan/anmälan avser. Del
fyra (vem) handlar om uppgifter om organisationen och kontaktpersoner.
I sista steget (avsluta) kan du se en sammanställning av de fyra delformulären samt granska de uppgifter som du har fyllt i och vid behov gå
tillbaka och korrigera. Under avsluta kan du också skriva ut
sammanställningen samt skicka in den elektroniskt till kommunen.
I formuläret är vissa uppgifter obligatoriska att fylla och andra inte.
Obligatoriska uppgifter är markerade med en *.
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

7

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Vad

Företagsportal > Start-Livsmedel > Regelverk > Process > Göra ansökan/anmälan > Vad

*Typ av verksamhet
Servering
Detaljhandel
Distribution
Tillverkning
Hygienisk risk

*Ansökan/anmälan gäller en verksamhet där livsmedel
inte bereds, behandlas eller bearbetas
bereds, behandlas eller bearbetas

*Anmälan/ansökan gäller en verksamhet där livsmedel hanteras
förpackat
oförpackat
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

8

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Vad - servering

fortsättning från Vad

OM servering har valts
Servering

*Typ av servering
Restaurang

Gruppboende < 10 personer

Café

Hemtjänst

Gatukök

Barnomsorg/dagmamma

Skolkök

Kursverksamhet

Catering

Föreningsverksamhet

Bed & breakfast/hotell/pensionat

Annat

*Antal konsumenter/portioner per dag
Färre än 25

251 - 2 500

25 001 - 250 000

25 - 250

2 501 - 25 000

Fler än 250 000

Övriga upplysningar
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

9

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Vad – detaljhandel, distribution

fortsättning från Vad

Om detaljhandel har valts
Detaljhandel

*Typ av detaljhandel
Butik

Kiosk

Annat

*Antal årsarbetskrafter
Färre än 1

11 - 30

1-3

Fler än 30

4 - 10
Övriga upplysningar

Om distribution har valts
Distribution

*Typ av distribution
Partihandel (grossistverksamhet)

Transport

Förvaring

Matmäklare, importör

Annat
Övriga upplysningar
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

10

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Vad - tillverkning

fortsättning från Vad

Om tillverkning har valts
Tillverkning

*Typ av tillverkning
Industriell tillverkning
Egen vattentäkt/tillhandahållande av dricksvatten
Annat

Om tillverkning och egen vattentäkt/tillhandahållande av dricksvatten har valts
Tillverkning
Egen vattentäkt/tillhandahållande av dricksvatten

*Antal kubikmeter per år
Mindre än 1 825

18 251 - 182 500

1 826 - 18 250

1 825 001 - 18 250 000

18 251 - 182 500

Mer än 18 250 000

Övriga upplysningar
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

11

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Var

Företagsportal > Start-Livsmedel > Regelverk > Process > Göra ansökan/anmälan > Var

Uppgifter om platsen där verksamheten bedrivs

*Ansökan/anmälan avser
Ny anläggning
Ändring av befintlig anläggning

*Adress
Fast adress
Mobil adress
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

12

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Var - fast adress, mobil adress

fortsättning från Var

Om fast adress har valts
Fast adress

*Besöksadress (gata, ort)

*Fastighetsbeteckning och ägande
Egen fastighet
Hyrd fastighet/lokal

*Telefon fast (inkl. riktnr), mobil

Om mobil adress har valts
Mobil adress

*Typ av mobil anläggning
Fordon. Reg.nr:
Tält
Stånd
Demonstrationsplats
Annan

*Plats där anläggningen kan besiktigas
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

13

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Var - bilagor

fortsättning från Var

Om ärendet gäller en ansökan
Du har angivit verksamheten som
godkännande krävs.

vilket innebär att ansökan för

Därför ska även nedanstående bilagor skickas in.
Bilagor kan bifogas ansökan eller skickas in separat.
Om bilagor ska skickas in separat ska varje bilaga ges det bilagenummer som
erhålls i retur när ansökan skickas in elektroniskt.

*Planritning
Skickas separat

Bifogas elektroniskt

Bläddra

*Redovisning av ventilationssystemet
Skickas separat

Bifogas elektroniskt

Övriga upplysningar
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Bläddra

SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

14

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: När

Företagsportal > Start-Livsmedel > Regelverk > Process > Göra ansökan/anmälan > När

*Tidsperiod då verksamheten ska bedrivas
Tills vidare, från och med (ååmmdd)
Begränsad,
från och med (ååmmdd)

till och med (ååmmdd)

Under ovanstående tidsperiod ska verksamheten pågå
Kontinuerligt (min 5 dagar/vecka)
Periodvis, ange vilken/vilka perioder och antal dagar per period

*Ansökan/anmälan avser godkännande/registrering som ska gälla
Tills vidare
Under begränsad tid, till och med (ååmmdd)
Övriga upplysningar

71

SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

15

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Vem

Företagsportal > Start-Livsmedel > Regelverk > Process > Göra ansökan/anmälan > Vem

Uppgifter om företaget

*Ansökan/anmälan gäller
Ny innehavare
Registrerat företagsnamn:
Restaurangen 1
Marknadsföringsnamn:
Pizza Direkt
Firmatecknare namn:
Anders Andersson
Faktureringsadress:
Pizzastigen 12
999 99 Småstad
Uppgifter om kontaktperson för anmälan/ansökan
Namn
E-post
Telefon
Fax
Övriga upplysningar
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PR OFET-extern

16

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Avsluta-1

Företagsportal > Start-Livsmedel > Regelverk > Process > Göra ansökan/anmälan >
Avsluta

Avsluta ansökan/anmälan
På denna sida kan du se de uppgifter som du har angivit på de olika
formulärsidorna. Kontrollera att allt har blivit korrekt. Om du vill ändra någon
uppgift, gå tillbaka och ändra på formulärsidorna. Om du har missat att ange
någon uppgift som är obligatorisk, är aktuellt fält markerat med rött.
Har du en e-legitimation kan du skicka in ansökan/anmälan elektroniskt. Det
går också att skriva ut den på papper, skriva under och därefter skicka in den
per post.
När anmälan skickas in läggs den upp på Företagssidan under Processer och
ärenden.

Ansökan/anmälan
Du har fyllt i formulärsidorna på ett sådant sätt att när du skickar in
dessa uppgifter kommer kommunen att behandla ärendet som en
ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning.

Vad
Typ av verksamhet
Antal serveringsportioner per dag
Bereds, behandlas eller bearbetas
livsmedel?
Hanteras oförpackade livsmedel?

Servering - Restaurang
251 – 2 500
Ja
Ja

Var
Fast eller mobil adress
Besöksadress (gata, ort)
Fastighetsbeteckning
Telefon

Fast
Pizzastigen 12
Degen 1
012-345678
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SKÄRMBILDSPROTOTYP
Serie

Sid/Ref

PROFET-extern

17

Utfärdare

Datum

Version

AR, SC

2008-01-21

12

Avser: FÖRETAGSPORTAL Livsmedel: Avsluta-2

fortsättning från Avsluta-1

När
Verksamheten ska hållas öppen

Vem - uppgifter om företaget
Organisationsnummer
Registrerat företagsnamn
Marknadsföringsnamn
Firmatecknare namn
Postadress

Obligatorisk uppgift saknas,
komplettera!

012345-6789
Restaurang 1
Pizza Direkt
Anders Andersson
Pizzastigen 12
999 99 Småstad

Vem - uppgifter om kontaktperson för verksamheten
Namn
Telefon

Eva Olson
Obligatorisk uppgift saknas,
komplettera!

Vem - uppgifter om kontaktperson för ansökan/anmälan
Namn
Bo Boson
Hur vill du bli kontaktad?
tel, 012-345678, e-post:
bo.boson@bo.se
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