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Processdrivna e-tjänster 
för näringslivsutveckling i kommuner

(PROFET)

4. E-tjänst - upplägg

Genomförande

Profet genomförs i fyra faser
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Befrämja näringslivets tillväxt
Säker, rättvis och effektiv behandling av företag
Kongruent och koordinerad information till företag
Säker och lättillgänglig information till företag
Användning av IT för att uppnå en effektiv och enkel 
kommunikation med företag
IT-system och IT-användning ska utformas så att 
tillräcklig säkerhet och integritet kan tillgodoses 
Företag ska enkelt kunna kommunicera med kommunen
Företag ska känna säkerhet i kontakter med kommunen
(t.ex känna till vem som ska kontaktas, hur ärendet 
handläggs, när beslut beräknas föreligga)
Effektiv handläggning av ärenden
Fördjupad handläggarkompetens ska satsas på
komplicerade ärenden

Viktiga mål

E-tjänst för företag - innehåll

Företagsportal med:
Allmän, översiktlig information för företag
Registrering av företag samt inloggning 
Företagssida (”mina sidor”) med historik och 
aktuell händelserapportering kring ärenden
Sakområdessidor som gäller visst 
handläggningsområde (t.ex livsmedel) med 
information om området samt funktion för att 
göra ansökan eller liknande (starta en 
ärendeprocess vilket kräver inloggning)
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Funktioner - E-tjänster för företag (1)
För kommunens kommunikation med företag 

och företagens kommunikation med kommunen
Ge möjlighet för företagare att:

få kunskaps-/orienteringsstöd för att förstå
olika regelverk
få kunskaps-/orienteringsstöd för att förstå
olika utvecklingsprocesser som helhet samt 
dess ingående delmoment
boka/begära expertstöd från handläggare
kontakta handläggare och få svar från 
handläggare
hämta underlag för att framställa 
ansökningar
lämna in ansökningar, begäran etc

Funktioner - E-tjänster för företag (2)
få bekräftelser med uppgifter om handlägg-
ningstider, avgifter mm
följa egna ärendens progression i 
handläggningsprocessen
få en samlad vy över ärenden som tillhör 
samma utvecklingsprocess, se samband och 
beroendeförhållanden 
se ärendehistorik
motta beslut/få svar på inlämnade 
ansökningar, begäran etc
få erbjudanden, information och översikter 
avseende företagsmiljön i kommunen
(t.ex mark, fastigheter, företagsnätverk)
få referenser till annan relevant information, 
t.ex att starta företag
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Olika kanalstrategier
E-tjänsterInterna IT-system

Företagare

Interna IT-system

Handläggare

Interna IT-system

Näringslivs-
kontor

Handläggare

Handläggare

Företagsportal

Samverkan
kommun företag

via Företagsportal
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Företagsportalens samverkan
med andra IT-system

Hämta och lämna information från/till:
Internt system; Företagskoordinatorn
Diariesystem
Olika ärendesystem
Ekonomisystem

Hämta information från:
Andra myndigheters IT-system

Deltagare - kontaktpersoner
Projektledare Per Widman, Linköpings kommun
(per.widman@linkoping.se; 070-593 88 55)

Peter Larsson, Mjölby kommun
(peter.larsson@mjolby.se; 0730-60 28 24)  

Mats Södling, Motala kommun
(mats.sodling@motala.se; 070-625 58 37) 

Ulf Arumskog, Norrköpings kommun
(ulf.arumskog@norrkoping.se; 0730-20 22 75)

Forskningsledare Göran Goldkuhl
(goran.goldkuhl@liu.se; 070-552 98 15)
Anders Persson  (anders.persson@liu.se; 073-362 76 81)
Annie Röstlinger  (annie.rostlinger@liu.se; 070-645 99 65)
Stefan Cronholm (stefan.cronholm@liu.se; 070-855 91 97)
Ulf Melin (ulf.melin@liu.se; 073-404 44 37)

Forskningsgruppen VITS, Linköpings universitet:
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