
FoU-projekt med stöd från Vinnova
2006-2009

Processdrivna e-tjänster 
för näringslivsutveckling i kommuner

(PROFET)

5. Internt IT-system - upplägg

 
 
 
 
 
 

Genomförande

Profet genomförs i fyra faser

 

1



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

 
 
 
 
 
 

Verksamhetskaraktärisering
För identifiering av möjliga ärenden 

Dokumentation av kontakter med företag
Inte bara formella ärenden
Hantera olika sekretessnivåer

Knyta samman olika ärenden till samlad 
utvecklingsprocess (etablering, expansion)
Stöd för övergripande planering (inklusive 
tidsättning), samordning och uppföljning 
av företags ärendeprocesser

Funktioner - Internt IT-system
”Företagskoordinatorn” (1)
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Presentera översiktliga beskrivningar av: 
olika typprocesser/typärenden
utförande aktörer (handläggare, grupper, nämnder) 
orientering i olika regelverk
kommunens näringslivsprogram och andra 
relevanta styrdokument

Presentera företags ärendehistorik 
Möjliggöra detaljerad information av olika 
företagsärenden genom att ha ”titthål” in i olika 
ärendesystem

Funktioner - Internt IT-system
”Företagskoordinatorn” (2)

 
 
 
 
 
 
 

Presentation av samlad information om 
företag

Utsöka företag via olika identiteter
Dokumentation av företagsberoenden

Kommunikation mellan e-tjänster och 
interna ärendesystem

Funktioner - Internt IT-system
”Företagskoordinatorn” (3)
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FöretagareHandläggare

Registrering
verksamhets-
karaktäristika

Handläggare

Handläggare

Potentiellt
ärende

Översikt
potentiella
ärenden

Potentiellt
ärende

Check-
lista

Samordningsgrupp

Ostrukturerad 
kunskapsinsamling

Privat kunskap

Dialog om
företag &

planer

Verksamhetskaraktärisering
Samverkan kommun företag genom Företagskoordinatorn

 
 
 
 
 
 

Ärendehantering

Ärendehantering för kontakter, förfrågningar 
och mark
Stöd för näringslivskontor & mark/exploatering
Även andra kontors kontakter, förfrågningar 
kan registreras
Öppet system för samtliga handläggare för att 
se eget och andra kontors (tidiga) kontakter 
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Samverkan med andra IT-system
Grundprincip: Definiera systemgränssnitt genom 
standardmeddelanden som utbyts
Arkitektur för samverkan genom öppna 
standarder
Endast läsning av andra ärendesystems register

Miljöskydd, bygglov, generellt ärendehantering
Olika system i olika kommuner
Varierad systemnivå

Delvis klurig utsökning
Stor begreppsvariation

Egna register för att hålla samman andras 
identitetsfragmentering
Önskvärt med GIS-koppling
Personliga kontaktsystem kan ersättas
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(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)
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