
 

 
Inbjudan att medverka till bättre samordnad statlig och kommunal 

näringslivsutveckling och IT-stöd! 
 

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner 
 
Webbplatsen verksamt.se erbjuder stöd för nya och etablerade företag i form av information 
och e-tjänster. Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket står gemensamt bakom denna 
företagarsajt som har många potentiella beröringspunkter med kommunerna. För att förbättra 
servicen ytterligare genomförs nu en förstudie med syfte att granska och analysera samspelet 
mellan verksamt.se och kommunala verksamhetsprocesser och IT-miljöer.  

Detta är en unik möjlighet för Sveriges kommuner att bidra till förbättringar och påverka 
samverkan mellan statlig och kommunal näringslivsutveckling, samt IT-stöd för detta. 
Studien bedrivs utifrån en strävan att förenkla vardagen för företagen och kommunerna samt 
att uppnå en bättre samverkan mellan olika aktörer i det offentliga Sverige.  

I vår förstudie önskar vi medverkan av kommunala praktiker med kunskap om och intresse 
för dessa frågor. Framförallt söker vi kontakt med: 

• Näringslivsutvecklare 
• Personer som arbetar med av olika typer av företagsärenden 
• IT-/Informationsstrateger 

Förstudien genomförs under april - juni 2010. Kunskapsinsamling kommer att ske genom 3-4 
workshops i Stockholm samt intervjuer och besök i medverkande kommuner. Det finns ett 
antal viktiga kunskapsbehov att utreda, bl.a:  

• Kommunal företagsrådgivning och tillståndsprövning i relation till verksamt.se  
• Möjligheter att skapa gemensamma e-tjänster (tillståndsärenden) via verksamt.se  
• Interaktiv affärsplanering genom verksamt.se som underlag för kommunala 

etableringsplaner  
• Strukturering av information till företag på kommuners webbplatser i relation till den 

statliga företagarsajten verksamt.se och andra statliga webbplatser 
• Hur kan verksamt.se utvecklas för att fungera bra ihop med kommunala IT-miljöer och 

verksamhetsprocesser 

Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet genomför denna förstudie i samverkan 
med Föreningen Sambruk på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

Vi inbjuder nu kommuner att medverka i denna förstudie. Våra uppdragsgivare finansierar vår 
medverkan och utredning. Kommunrepresentanter svarar för egen arbetstid och resekostnader. 
För mer information eller för att anmäla intresse att medverka kontakta någon av oss: 

• Professor Göran Goldkuhl, tel 070-552 98 15, goran.goldkuhl@liu.se 
• Verkställande tjänsteman Claes-Olof Olsson, tel 0703-14 11 92,  

claes-olof.olsson@sambruk.se 
• Fil lic Anders Persson, tel 073-362 76 81, anders.persson@liu.se 


