Projektbeskrivning

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner
Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder – på uppdrag av Tillväxtverket,
Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – Sveriges
kommuner att medverka i en studie kring den statliga företagarsajten verksamt.se i relation till
kommuner. Studien sker i samverkan med föreningen Sambruk.
Vad handlar studien om?
Ett blomstrande näringsliv är en förutsättning för samhällslivet i övrigt. Staten och
kommunerna gör därför många insatser för att underlätta och förenkla att företag startas, drivs
och utvecklas. Informationstekniken spelar här, liksom inom många andra områden, en allt
viktigare roll. Ett exempel på detta är den statliga företagarsajten verksamt.se. Bakom denna
webbplats står tre myndigheter: Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. En idé bakom
verksamt.se är att på ett ställe samla information, tjänster och andra hjälpmedel som företag
kan ha behov av. Verksamt.se är i drift och utvecklas kontinuerligt. Titta in på sajten och
skaffa dig en egen uppfattning: www.verksamt.se

Figur 1. Startsidan för www.verksamt.se
Vid etablering och drift samspelar företag inte bara med statliga myndigheter. Många företag
har också omfattande kontakter med kommunen. Det kan t.ex gälla rådgivning, etableringsplanering, markanskaffning och tillståndsprövning (myndighetsutövning). Som stöd för detta
finns kommunernas webbplatser (med information och e-tjänster) samt andra IT-stöd
(ärendesystem/verksamhetssystem). Kommunerna har investerat mycket i dessa olika IT-
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system och många planerar för fortsatt utveckling. Den kommunala och statliga ITutvecklingen vad gäller företagsfrågor har hittills huvudsakligen skett genom parallella och
oberoende spår. Det är nu dags för ökad samverkan och samordning mellan statliga och
kommunala insatser. Denna studie avser att ta ett viktigt steg mot en sådan samordning.
Företagarsajten verksamt.se förenklar för företagare genom att utifrån företagarens perspektiv
samla och strukturera information och e-tjänster från myndigheter. För att ytterligare kunna
förenkla för företagarna finns behov av en utökad samverkan mellan verksamt.se och den
information och service som finns på kommunal nivå. EU:s tjänstedirektiv är ett annat
initiativ som syftar till att förenkla för företagare. Detta ställer också sedan 1 januari 2010 nya
krav på samverkan mellan myndigheterna och kommunerna; vilket redan nu sker genom
verksamt.se. För att kunna hantera ökade krav på service och förenkling måste det samtidigt
finnas förutsättningar och verktyg som kan hjälpa till att underlätta och effektivisera
myndigheternas och kommunernas arbete gentemot företagarna. Målet är att verksamt.se ska
kunna bli en plattform för en effektivare samverkan i kontakterna mellan företagare och det
offentliga Sverige.
Varför är studien viktig?
Företagarsajten verksamt.se finns och kan idag användas av företagen. Sajten kommer också
att fortsätta att utvecklas. För kommunerna är detta en ny förutsättning i den statliga företagspolitiken. Verksamt.se är något som kommunerna behöver förhålla sig till. Antingen kan man
passivt anpassa sig till dessa nya förutsättningar eller så kan man - genom att medverka i
denna studie - bidra till en ömsesidig påverkan och anpassning mellan verksamt.se och
verksamheten på den kommunala nivån.
Verksamt.se och motsvarande kommunala IT-satsningar syftar till effektivare näringslivsutveckling. Det handlar om att underlätta och förenkla för företag. Statens och kommunernas
IT-satsningar inom detta område bör vara i harmoni och inte motverka eller konkurrera med
varandra. Om en samordning inte sker finns flera risker, som t.ex: Det kan bli överlappningar
och motstridigheter i webbaserad informationsgivning och e-tjänster som förvirrar för
företagen. Det kan finnas risker att information från företag som inlämnas via verksamt.se inte
når rätt mottagare i kommunerna. Det kan ske onödigt dubbelarbete med verksamt.se och i
kommunerna.

Figur 2. Verksamt.se i relation till företagare, näringslivskontor,
tillståndsgivande kommunala myndigheter och kommunala IT-miljöer
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IT (webben och verksamhetssystem) har en stor potential för att ge stöd till statens och
kommunernas arbete med näringslivsutveckling. För en effektiv utveckling och drift krävs
samordning och samverkan!
Vilka aktörer medverkar?
Beställare
Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting är
beställare av studien.
Utförare
Studien utförs av forskare från VITS-gruppen, Institutionen för ekonomisk och industriell
utveckling, Linköpings universitet i samverkan med Föreningen Sambruk. Forskarna i VITS
har sedan flera år studerat näringslivsutveckling (verksamhetsprocesser, roller, IT-stöd/etjänster) i kommuner; främst genom det sk PROFET-projektet. VITS-forskare har sedan flera
år också en djup samverkan med Sambruk i många utvecklingsprojekt. VITS har också
samverkat med statliga myndigheter kring e-förvaltning (däribland Skatteverket och
Tillväxtverket).
Deltagare
Denna studie bygger på en aktiv medverkan från kommuner. Vi önskar medverkan av
kommunala praktiker, såsom:
• Näringslivsutvecklare
• Personer som arbetar med av olika typer av företagsärenden
• IT-strateger
• Informationsstrateger
Vad ska göras i studien?
Studien avser att bidra till ökad kunskap och klarhet vad gäller gränsyta och samspel mellan
den statliga företagarsajten verksamt.se och kommunala IT-miljöer och verksamhetsprocesser.
Vilken roll har verksamt.se respektive bör verksamt.se ha avseende informationsspridning till
företag kring förutsättningar för företagande, etableringsplanering, företagsrådgivning och
tillståndsprövning? Hur bör verksamt.se respektive kommunernas webbplatser och andra ITsystem utformas för att uppnå maximala synergieffekter? Dessa kunskapsbehov har preciserats i ett antal utredningsbehov beskrivna nedan.
Verksamt i relation till kommunala näringslivsfunktioner
En central gränsyta rör relationen mellan verksamt.se och de kommunala stödfunktionerna i
form av t.ex näringslivskontor. Verksamt.se och de kommunala näringslivsfunktionerna
verkar mot likartade målsättningar. Ett viktigt tema i denna förstudie är att utreda företagsinformation. Vilka roller kommer verksamt.se respektive kommunala näringslivskontor och
dess webbplatser att spela här? Finns överlappningar mellan verksamt.se och kommunala
webbplatser? Det kan genom verksamt.se finnas möjligheter att ensa informationsgivningen
till företag samt minska onödig variation mellan kommuner vad gäller företagsinformation.
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Verksamt.se i relation till kommunal rådgivning och tillståndsprövning
En närliggande frågeställning är hur verksamt.se förhåller sig till och kan förbättra relationen
mellan företagsstödjande instanser på kommunal och statlig nivå och den kommunala tillståndsprövningen. Här finns ett utredningsbehov kring verksamt.se i relation till kommunens
roller som företagsrådgivare och tillståndsgivare. Detta handlar alltså om hur verksamt.se kan
skapa bättre förutsättningar för kommunal rådgivning i samband med tillståndsgivning. I
fokus ligger här hur verksamt.se presenterar olika tillståndsprocesser och förutsättningarna för
dessa samt gör företag bättre förberedda för sin samverkan med kommunerna. Hur kan
verksamt.se tillhandahålla verktyg som skapar bättre förutsättningar för effektiv kommunal
rådgivning och handläggning?
Verksamt.se som stöd för ”gör-det-själv” företagare
Ett annat utredningsbehov rör hur verksamt.se kan stödja de företag som inte går via
kommunala företagsrådgivare utan har relationer direkt med de olika kommunala myndigheternas tillståndsprövning. Hur kan verksamt.se stödja direkta relationer mellan kommunen
som myndighetsutövare och de företag som väljer att själv koordinera sina tillståndsprocesser?
Förutsättningar för och placering av generiska e-tjänster
Ytterligare ett centralt tema i projektet är att utreda möjligheter att etablera generiska
elektroniska kommunala tillståndstjänster, och då möjligheten att placera sådana e-tjänster på
verksamt.se. Vilka typer av e-tjänster/tillstånd går att göra fullständigt standardiserade över
kommuner? För vilka typer av e-tjänster/tillstånd finns lokala kommunala förutsättningar som
behöver kommuniceras via e-tjänsten och därmed försvårar en standardisering? En viktig
fråga är hur externa och standardiserade e-tjänster kan tänkas passa in i en specifik kommunal
webbmiljö. Här behöver man (liksom för vissa andra utredningsteman) undersöka eventuella
portalkonflikter mellan verksamt.se och kommunala webbmiljöer. Dessutom är det relevant
att studera hur man genom standardiserade datagränssnitt kan överföra elektroniska ansökningar (från verksamt.se) till kommunala verksamhetssystem.
Interaktiv affärsplan som underlag för planering på kommunal nivå
Det finns idag en e-tjänst ”interaktiv affärsplanering” på verksamt.se. Utredningen kommer
att studera hur denna e-tjänst kan vidareutvecklas för att företagen ska bli bättre förberedda
för den kommunala tillståndsprövningen. Företagens befintliga affärsplaner håller ibland låg
kvalitet, vilket gör det svårt för kommunen att diskutera specifika förutsättningar för ett visst
företags etablering. Utan klara förutsättningar riskerar de kommunala processerna att bli
ineffektiva och otillräckligt företagsanpassade samt inte minst mindre förutsägbara för såväl
företag som kommunen. Bättre förberedelser i form av bra affärsplaner bör innebära att
varken företaget eller kommunen underskattar etableringsprocesser som innehåller olika
tillståndsprövningar.
Utvärdering av tjänstedirektivets kontaktpunktsfunktioner
På verksamt.se finns möjlighet att söka kontakt med kommuner i enlighet med de krav som är
formulerade i EU:s tjänstedirektiv. Hur fungerar denna kontaktpunktsfunktion? Hur hanteras
detta i kommunerna? Behöver samspelet mellan verksamt.se och kommunerna förbättras här?
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Utvärdering av utbildningsverktyg framtagna inom verksamt.se
Inom verksamt.se finns utbildningsverktyg som i första hand är utvecklade för anställda på
statliga myndigheter som möter företagare på myndigheternas gemensamma service- och
samverkanskontor. Kan dessa utbildningsverktyg även vara till nytta för handläggare inom
kommuner? En närliggande fråga är om dessa utbildningsverktyg idag tar hänsyn till den
specifika kommunala problematiken eller om de bör kompletteras med information om
kommunala processer?
Gränsdragning och samverkan mellan verksamt.se och IT i kommuner
Flera av ovanstående utredningsfrågor handlar om gränsdragningsproblematik och roller
mellan verksamt.se och kommuner. Man behöver principiellt ta ställning till hur man ska se
på samverkan mellan verksamt.se och kommunala IT-miljöer. Kan verksamt.se fungera
som ”frontsystem” för kommuners informationshantering och IT-stöd? Hur ska länkning ske
mellan verksamt.se och kommunala webbplatser? Kan verksamt.se innehålla ”fönster” till
kommunala webbplatser? Hur ska man hantera ”Mina sidor” på kommuners webbplatser
respektive på verksamt.se? Det handlar här om att undersöka regulativa, organisatoriska,
informationsmässiga och tekniska samverkansfrågor.
Ovanstående utredningsfrågor handlar om att studera hur verksamt.se tillsammans med
kommunerna på ett effektivt sätt ska kunna ge företagaren en bättre service - och hur
företagaren ska kunna uppfatta den service som erbjuds av statliga myndigheter och
kommuner som sammanhållen och logisk.
Hur ska studien genomföras?
Studien kommer att bedrivas under april – juni 2010. I studien kommer ett antal olika arbetsoch insamlingsformer att tillämpas:
• Workshops med arbetsgrupp
• Intervjuer och samtal med kommunala företrädare
• Intervjuer och samtal med företagare
• Insamling och analys av dokument
• Studium av befintliga kommunala webbplatser, e-tjänster och IT-system
Centralt i arbetet blir ett antal workshops med arbetsgruppen. Vi planerar att träffas i
Stockholm på ca 3-4 sådana heldagsworkshops. På dessa workshops kommer olika utredningsfrågor att presenteras, klargöras och diskuteras i syfte att erhålla synpunkter från
kommunerna. Dessa workshops kommer att kompletteras med annan kunskapsinsamling. Det
kan handla om kunskapsutbyte via telefon, e-post eller personliga besök. Studien har också
tillgång till en gemensam arbetsyta för kommunikation på projectplace.se.
Insamlade kunskaper och synpunkter kommer att analyseras och bearbetas av forskarna.
Resultat kommer att sammanställas i en slutrapport. Preliminär slutrapport kommer avlämnas
till uppdragsgivarna den 30/6. Den definitiva slutrapporten distribueras till samtliga berörda
den 1/9.
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Vad bidrar kommunerna med?
Kommunerna bidrar med kunskaper och arbetstid. Förutsättningarna för studien är att
kommunerna deltar genom egen kostnadstäckning (för arbetstid och resor). För studiens
framgång är det avgörande att kommunerna deltar med kunskap om kommunala förhållanden
och klargörande av sina önskemål och intressen. Detta utgör också viktiga förutsättningar för
att få till stånd en fortsatt bra utveckling av verksamt.se. Genom studien finns en potential att
nå bättre samordnad näringslivsutveckling mellan stat och kommun.
Vad får kommunerna ut av att delta?
Kommunerna får möjlighet att påverka förutsättningarna för en sammanhållen statlig och
kommunal näringslivsutveckling. Man får möjlighet att tillsammans med andra kommuner
och forskare begrunda och utreda kommande utmaningar vad gäller IT-stödd och sammanhållen näringslivsutveckling. Man kan därmed bättre förbereda sig för kommande förändringar. Man slipper en ensidig anpassning, utan kan bidra till en ömsesidig anpassning mellan
stat och kommun. Staten inbjuder här till ett samverkansprojekt med kommunerna. Detta
innebär också att ingå i gränsöverskridande nätverkande mellan stat, kommun och forskning.
Hur kommer man med?
För att anmäla medverkan eller få mer information kontakta någon av nedanstående personer:
•
•
•

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
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