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Bakgrund 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) erbjuder ett verktyg för självskattning 
av den egna kommunens service och verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering som kallas eBlomlåda. Skattningen erbjuds alla kommuner i Sverige 
och mäter kommunens digitala service till medborgare och företag och det egna 
arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. SKL publicerar 
allas självvärderingar så att en jämförelse  med andra deltagande kommuner kan 
göras men också för att kunna följa den egna kommunens utveckling under flera 
år. Med hjälp av frågorna och resultaten i eBlomlådan får kommunen stöd i att 
identifiera sina förbättringsområden och skapa underlag för kommande 
prioriteringar. 

eBlomlådans uppbyggnad 

eBlomlådan bygger på frågor uppdelade på olika nivåer; 

 Digitala välfärdstjänster och självservice - blommor med blad 

 Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling – gräs 

 Tekniska förutsättningar – jord 

Blommorna är den service som kommunen erbjuder som är närmast 
medborgaren/företagaren och jorden är det som har mest fokus på teknik och 
infrastruktur.  

Målet är att ha så mycket grönt som möjligt på samtliga nivåer.  

Mätmetod 

Kvalitetsgranskningen görs genom en självskattning av 88 stycken indikatorer 
där kommunens olika verksamhetsområden bidrar med kunskap inom sina 
respektive områden. Kommunen svarar genom att göra en samlad bedömning av 
nuläget i kommunen gentemot indikatorns formulering. 

Det finns tre svarsalternativ att välja mellan;  

1. uppfyller inte alls (rött), 

2. uppfyller delvis (gult) och  

3. uppfyller helt (grönt). 

Uppfyller helt ger tre poäng, Uppfyller delvis ger två poäng och Uppfyller inte ger 
ett poäng. Maxpoäng är alltså 3 poäng och minsta poäng är 1 poäng. Totalpoäng 
är 264 poäng. 

Utveckling av eBlomlådans frågor 

Inför mätningen 2016 gjordes eBlomlådans uppbyggnad och frågor om. Det gör 
att det inte går att göra en direkt jämförelse före och efter år 2016 utan enskilda 
frågor eller trender får istället undersökas. Mellan 2017 och 2018 års mätning 
har inga förändringar gjorts.  

Huvudsakligen görs en revidering av eBlomlådan genom att skärpa frågor eller 
ersätta enkla frågor med mer komplexa. Orsaken är att kommunernas utveckling 
har gått framåt och medborgarnas förväntningar höjts. Det gäller alltså att 
ständigt förbättra sig inom de olika områdena för att kunna behålla sina tidigare 
gröna svar.  



 
 

SKLs definition av en digital tjänst 

Definitionen av tjänst är att det är en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en 
kund interagerar med ett tjänsteföretag i syfte att tillgodose vissa behov. En digital 
tjänst är en tjänst som utförs helt eller med stöd av digitala verktyg. 

När man bedömer i vilken omfattning man har en digital tjänst ska man både 
beakta att det är kedja av händelser, som innefattar interaktion samt att ett 
behov tillgodoses och detta görs helt eller med stöd av digitala verktyg. I sin mest 
utvecklade form utförs tjänsten med digitala verktyg i alla delar. Tjänsten kan 
vara helt automatiserad. 

En digital tjänst är inte bara ett ärende som hanteras med digitala verktyg. Det 
kan exempelvis vara att man via en app eller hemsida kan följa sin 
vattenförbrukning eller att man som alternativ till en mänsklig nattpatrull kan få 
en kamera som har koll på en när man sover. Andra exempel är att man som 
förening kan registrera aktiviteter får få ut ersättning eller att man kan anmäla 
frånvaro i skolan. 

Gränsen för vad som är en digital tjänst eller ej är inte fast. Den utvecklas i takt 
med att ny teknik och nya system tas fram samt att kraven och förväntningar på 
digitala tjänster höjs. I den version av eBlomlådan som gäller för 2016 och 2017 är 
den lägsta nivån för att tjänst ska anses vara digital följande: Det är en tjänst som 
systematiskt kan ta emot digital information via olika gränssnitt och som möjliggör 
fortsatt användning av informationen. 

Exempel som inte anses vara digitala tjänster i detta sammanhang är att 
skicka/hämta in information via e-post eller ifyllningsbara blanketter som sedan 
ska skrivs ut eller skickas in via epost. Länkar på hemsidor är inte heller en digital 
tjänst.  



 
 

eBlomlådan mäter vårt arbete med att nå målen i 

Digitala Kumla 2025 

Digitala Kumla 2025 har åtta digitala mål för Kumla år 2025. eBlomlådan bör ses 
som en utvärdering på hur väl vårt arbete med att nå målen i Digitala Kumla 
fungerar.  

Omvänt kan eBlomlådan ses som en handlingsplan eller aktivitetslista. Om vi får 
grönt på alla frågor i eBlomlådan så har vi uppfyllt målen i Digitala Kumla 2025.  

Strävan bör såldes vara att alla verksamheter inom kommunen inom sitt 
ansvarsområde tar ansvar för att uppfylla kraven som ställs i eBlomlådan. Kraven 
skärps vartannat år så verksamheterna behöver ligga i framkant och ledningen 
måste styra förbättringsarbetet systematiskt genom verksamhetsplanering, 
projektbeställningar och uppdrag i linjen.  

För att samordna styrningen av alla projekt och uppdrag inom digitalisering i 
Kumla har ”Utvecklingsportfölj för Digitala Kumla 2025” tillskapats. Det är 
Visionen, Digitala Kumla 2025, Mål och medel och andra styrande dokument som 
ligger till grund för att välja de insatser som skapar rätt nytta för organisationen 
och att välja bort de som inte bidrar till realisering av beslutade verksamhetsmål 
och eftersträvade nyttor. Portföljen utgår från de aktiviteter som mäts genom 
eBlomlådan och väljer således ut och prioriterar utvecklingsinsatser som skapar 
rätt nytta för Kumla kommun som helhet och bidrar till att förbättra resultaten i 
eBlomlådan och därmed också bidrar till att förverkliga målen i Digitala Kumla 
2025.  

Denna rapport kan ligga till grund för samtal i arbetsgrupper eller på 
planeringsdagar och för att identifiera utvecklingsområden. 

  



 
 

Resultat för verksamhetsåret 2018 

Kumla kommuns svar i eBlomlådan 2018 

 

  



 
 

Resultat för verksamhetsåret 2017 

Kumla kommuns svar i eBlomlåda 2017 

 

 

  



 
 

Samtliga kommuner 2018 

Samtliga inlämnade kommuners svar i eBlomlåda 2018 

 

  

  



 
 

Resultat och analys 

Metod för resultat och analys 

Nedan kommer en jämförelse att göras med Kumla kommuns resultat från 2017. 
Vidare kommer en jämförelse göras med rikssnitt utifrån de bästa och sämsta 
frågorna inom respektive område.  Sist inom varje område lämnas korta 
kommentarer kring vilka insatser som kan göras i verksamheten. 

Antalet kommuner som lämnat in sina resultat är 94 stycken, vilket är betydligt 
fler än året innan. En jämförelse med andra kommuner är bra för att se hur 
Kumla ligger i jämförelse med landet men det är inte nödvändigt då det är den 
egna förbättringen som bör ligga i fokus.  

Resultat och analys för Kumla kommun 

Äldre och personer i behov av omsorg 

Utveckling från förra året 

Inom området har det inte skett någon större förändring även om det pågår 
utvecklingsinsatser som nästkommande år kan förbättra resultatet. Två frågor 
har tolkats hårdare i skattningen och gått från gult till rött. Frågorna gäller om 
privatpersoner via digital tjänst kan göra en kvalitetsjämförelse av särskilda 
boenden/hemtjänstutförare inom kommunen. Tidigare år har det bedömts som 
tillräckligt att det på kumla.se finns en länk till Kolada där jämförelser av vissa 
parametrar görs. Men SKL’s egna definition konstaterar att en länk på en hemsida 
inte är att betrakta som en digital tjänst. Samtidigt har en annan fråga gått från 
röd till gult och det är trots allt tydligt att det finns ett pågående arbete med att 
utveckla våra digitala tjänster mot medborgarna.  

Bästa och sämsta området i jämförelse med riket 

I riket ser vi att det är 84% som uppger att de har digitala trygghetslarm i en 
obruten digital larmkedja något som Kumla kommun också uppfyller helt.  

I motsats kan vi se att 88 % uppger att de helt saknar tillgång till digital journal 
med samordnad vårdplanering vilket också är fallet för Kumla kommun.  

Förslag till insats 

Precis som föregående år är slutsatsen att  Kumla kommun behöver påbörja ett 
systematiskt arbete tillsammans med Inera för att komma vidare i frågan om låta 
medborgaren själv kunna komma åt sina uppgifter om sin vård och omsorg utan 
att behöva kontakt en fysisk person.  

Kommunen behöver också fundera på hur kvalitetsjämförelser kan ske och 
synliggöras för medborgarna. Det skulle kunna handla om att synliggöra både 
resultat från Socialstyrelsens äldreundersökning och kommunens egna 
undersökningar och uppföljningar. 

 



 
 

Barn och elever 

Utveckling från förra året 

Precis som för området Äldre och personer i behov av omsorg har en fråga 
gällande samlad kvalitetsjämförelse tolkats hårdare i skattningen och gått från 
gult till rött. Däremot har arbetet med att skapa digitala tjänster för medborgarna 
lett till att en fråga gällande att via digital tjänst meddela och ändra behov som 
rör förskola och skola, nu ökat från gult till grönt.  

Bästa och sämsta området i jämförelse med riket 

77 % anger att privatpersoner kan via digital tjänst samlat ta del av information 
och kommunicera med skolan. I Kumla kommun så finns sedan tidigare också 
den möjligheten. 

Sämst resultat visar frågan ”Privatpersoner kan via digital tjänst göra en samlad 
kvalitetsjämförelse av kommunens förskolor och skolor där 44 % anger att det 
gör man inte alls. Det är också en fråga som Kumla kommun behöver jobba med. 

Förslag till insats 

Verksamheterna bör fortsätta fundera på hur kommunen kan gå från gult till 
grönt och vilka som kräver minst insats. Insatser för att elever ska ges 
förutsättningar för att använda digital teknik och digitala lärresurser i sitt 
lärande är något som redan påbörjats men framöver behöver fortgå med ökad 
intensitet. Det är troligt att eBlomlåda kommer revideras inför 2018 och då finns 
risken att gula som inte åtgärdas kommer bli röda på grund av skärpta krav.  

Kommunen behöver också precis som inom området Äldre och personer med 
behov av omsorg,  fundera på hur kvalitetsjämförelser av kommunens förskolor 
och skolor kan ske och synliggöras för medborgarna.  

Företagare 

Utveckling från förra året 

Inom området service till företagare så har flera förbättringar skett. Kommunen 
har gått från att inte uppfyllt något av kraven till att svara grönt och gult på två av 
frågorna.  Bland annat kan företagare  nu via digital tjänst registrera 
livsmedelsverksamhet och via e-tjänst ges företagare bättre möjligheter att få 
information om att starta och driva företag samt söka olika tillstånd.   

Bästa och sämsta området i jämförelse med riket 

Sämst av de sex områden med medborgarnära perspektiv. 95 % av kommunerna 
uppger att de inte erbjuder företagare att via digital tjänst eller kalendarium att 
se när olika tillstånd går ut och få notifiering om att åtgärd behövs. Den 
möjligheten erbjuds inte heller i Kumla kommun. 

De frågor som flest uppger att man uppfyller helt, 37%, är frågorna om företagare 
kan via digital tjänst registrera livsmedelsverksamhet och ansöka om olika 
serveringstillstånd. Kumla kommun har här tagit ett steg framåt vad gäller att 
registrera livsmedelsverksamhet.   

Förslag till insats 

Trots att förbättringar har skett inom området finns här mycket att göra. 
Prioriterade områden bör vara det som kräver liten insats så som att gå vidare 



 
 

med att skapa fler e-tjänster för olika registreringar eller anmälningar. Den 
insatsen skulle göra att tre av fyra röda frågor relativt snabbt kan åtgärdas. SKL 
har tagit fram en svensk standard för en e-tjänst för att hantera olika 
serveringstillstånd som Kumla har avtal för. Det som återstår är att handläggaren 
övergår från ett pappersbaserat arbetssätt till ett digitalt. 

Boende och trafikanter 

Utveckling från förra året 

Kumla kommun har förbättrat sig inom området, främst genom att minska 
antalet röda frågor från sex till fyra. Dessutom har ett grönt har uppnåtts för 
tjänsten ansöka om bygglov.  

Bästa och sämsta området i jämförelse med riket 

49 % uppger att man helt uppfyller möjligheten för privatpersoner att via digital 
tjänst lämna synpunkter på samhällsbyggandet i kommunen. Kumla kommun 
uppfyller den frågan delvis genom att man kan lämna allmänna synpunkter till 
samhällsbyggnadsförvaltningen men det går inte att lämna synpunkter på 
enskilda projekt, detaljplaner och annat via digital tjänst.  

66 % av riket säger att man inte alls kan söka om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad via digital tjänst vilket också är fallet i Kumla kommun.  

Förslag till insats 

Precis som föregående år kan förbättringar inom området ske med relativt enkla 
insatser. Det handlar då om att fortsätta arbetet med att skapa fler e-tjänster. 
Dock bör utvecklingen av e-tjänster ta höjd för möjligheten att också kunna 
betala för tjänsten som efterfrågas, tex vid beställning av nybyggnadskarta . 

En fråga som bör prioriteras särskilt är möjligheten att söka och få besked om 
parkeringstillstånd digitalt. Det ökar tillgängligheten för en grupp medborgare 
som det innebär särskilda svårigheter för att sköta sina ärenden via papper eller 
fysiska besök.  

Kulturintresserade, fritidsutövare och besökare 

Utveckling från förra året 

Förbättringar har skett inom området. Genom att erbjuda möjligheter att via 
digital tjänst betala för simskola samt tillskapandet av fler e-tjänster för söka 
olika bidrag har ett grönt blad tillkommit och två av frågorna har gått från rött till 
gult. Glädjande nog finns det numera bara ett rött svar kvar och det är frågan som 
gäller att via digital tjänst bland annat söka aktivitetsbidrag. Kumla kommun 
erbjuder inte aktivitetsbidrag och frågan är därmed heller inte aktuell. Enligt 
SKL’s instruktioner ska frågor som ej är aktuella registreras som röda.  

Bästa och sämsta området i jämförelse med riket 

97 % av kommunerna uppger att man kan låna digitala medier från kommunens 
bibliotek vilket också man också kan göra från Kumla bibliotek.  

52 % uppger att man inte alls kan söka om kulturstöd/kulturbidrag via digital 
tjänst. I Kumla kommun finns möjligheten delvis. Bland annat genom att 
ungdomar via e-tjänst kan söka bidrag för kultur och fritidsarrangemang. 



 
 

Förslag till insats 

Området behöver fortsätta sitt idoga arbete med att utveckla fler e-tjänster och 
kan på så sätt uppfylla flera av frågorna helt. En del i detta skulle kunna vara att 
se över det arbete som SKL tillsammans med flera kommuner gjort vad gäller 
behovet av nya boknings- och bidragslösningar. Kumla kommun skulle utifrån 
det arbetet behöva titta närmare på vilka nyttor och effekter ett sådant system 
skulle kunna leda till.  

Allmänheten 

Utveckling från förra året 

En svag förbättring har skett, men det är fortfarande bara en av frågorna som 
skattas som grön, webbsändningar i fullmäktige.  

Bästa och sämsta området i jämförelse med riket 

79 % uppger att man kan följa fullmäktige via webbsändning eller digital tjänst. 
Det är också möjligt i Kumla kommun kompletterat med möjligheten att se 
arkiverade webbsändningar.  

57 % uppger att man inte alls kan föra fram, ge stöd till samt följa förslag till 
politiken (ex e-petition). Det är inte heller fullt ut möjligt att göra i Kumla 
kommun. Kommunen tillämpar medborgarförslag som kan lämnas via e-tjänst 
men tillämpar ej e-petition. Det finns ett motions- samt medborgarförslagssvar 
(KS 2013/432 samt KS 2016/101) där majoriteten avvisar möjligheten till e-
petition.  

Förslag till insats 

På kumla.se publiceras diariet för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden 
och valnämnden. För en ökad transparens mot medborgare och media bör detta  
utökas till att samtliga nämnder i kommunen visar vilka handlingar som 
inkommer, upprättas eller expedieras.  

Idag förväntar medborgarna sig att kunna ta del av information på ett tillgängligt 
sätt. Det ställer krav på kommunen att leverera genomtänkta digitala och smarta 
tjänster. Ett sådant arbete är utvecklingen av en ny karttjänst på kumla.se. 
Tanken är att medborgare och företagare själva ska kunna samla information om 
kommunen och följa pågående arbeten, ex detaljplaneområden, se status på ex 
snöröjning eller sophämtning. Men även det interna perspektivet är viktigt att ha 
med, där ett väl fungerade kartstöd kan vara en viktig del av underlaget för beslut 
och utveckling av välfärdssystem. För att komma vidare behöver fokus ligga på 
att tydligare definiera och analysera förväntade effekter och nyttor.  

Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling 

Utveckling från förra året 

Kommunen har ökat sin kompetens inom området och påbörjat ett arbete där 
digitalisering är en naturlig del i både tänkande och agerande. Flera av frågorna 
har gått från rött till gult liksom att det nu även finns flera gröna svar. Arbetet 
med utvecklingsportföljen digitala Kumla 2025 är en stor del i detta. Det gedigna 
arbetet med att anpassa Kumla kommun till dataskyddsförordningen har också 
lett till att kommunen tagit steg framåt.  

 



 
 

Bästa och sämsta området i jämförelse med riket 

Många kommuner har kommit långt inom detta område som kan ses som en 
ledningsfråga och handlar om att skapa förutsättningar för utveckling genom att 
jobba med försändringsledning och kultur.  

Den enda frågan som har mer än hälften som uppger att man inte uppfyller alls är 
frågan om man använder sig av digital brevlåda för känslig information till 
privatpersoner och företagare (ex Mina meddelanden). Här uppger 64 % att man 
inte alls gör det, vilket är i paritet med föregående år.. Kumla kommun har inte 
anslutit sig till digital brevlådetjänst.   

78 % uppger att de uppfyller helt frågan om att delta i samarbeten för att 
utveckla och implementera digitala tjänster.  Där har Kumla kommun svarat att vi 
uppfyller det delvis.  

Förslag till insats 

Bedömningen är att kommunen på ledningsnivå behöver fortsätta driva på 
arbetet med att utveckla processen Skapa förutsättningar för digital utveckling 
för att få mer kraft och fart i arbetet. Bland annat behöver medarbetare och 
chefer ges möjlighet att öka sin kompetens kring förändringsledning.  

Ytterligare behöver arbetet med att införa e-arkiv intensifieras och slutföras. 
Kommunen behöver också utveckla en standard i upphandlingsprocessen så att 
tillgängligsanpassningar alltid kravställs enligt gällande standard. 

Tekniska förutsättningar 

Utveckling från förra året 

Det har skett en viss utveckling mot föregående år där några fler gröna svar 
tillkommit. Framför allt handlar det om förbättringar gällande samverkan.  

Bästa och sämsta området i jämförelse med riket 

För riket gäller precis som tidigare år att kommunerna har en hög andel grönt 
och gult. IT-infrastruktur är en förutsättning för att kunna arbeta med 
verksamhetsutveckling genom digitalisering. IT-infrastruktur är att jämföra med 
andra infrastrukturfrågor och kan jämställas med vägar, avlopp och el. Redan 
idag förväntar sig invånare och medarbetare ständig tillgång till internet och 
tjänster.  

28% av kommunerna som svarat uppger att de inte har en funktion för digital 
signering/underskrift. Kumla kommun har påbörjat ett arbete med att införa en 
lösning för läkemedelssignering.  

Bäst i riket med 73% uppfyller helt är frågan om kommunen kravställer 
tillgänglighet i sin webbutveckling. Kumla kommun har inte något 
kommunövergripande arbete med dessa frågor.  

Förslag till insats 

De förslag som lyfts är i stort detsamma som föregående år. För att komma vidare 
i digitaliseringsarbetet krävs en del grundläggande IT-infrastruktur. Framför allt 
handlar det om att i stort och smått skapa förutsättningar för den digitala 
transformationen. En generell möjlighet till att signera digitalt bör prioriteras. De 
kommande åren kommer också stora behov av en mobil enhet till varje anställd 



 
 

för att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Som en följd av det 
kommer också krav på mobil åtkomst och manageringslösningar.  

För att kunna göra smarta e-tjänster med inslag av robotisering behöver våra 
system integreras med varandra. Det innebär att systemen pratar med varandra 
direkt utan att en människa behöver manuellt flytta information mellan system. 
Automatisering och digitalisering av processer och integration mellan dessa, 
individerna i organisationen och olika system är avgörande för att 
digitaliseringsarbetet som helhet ska lyckas. Kommunen bör därför med stor 
fördel ta steget mot en digitaliseringsplattform som adresserar digitaliseringens 
samtliga byggstenar: automatiserade processer, smarta formulär, integration, 
mobilitet, analys och uppföljning.  

Internet of things, sakernas internet, kommer starkt och fler och fler av våra 
hjälpmedel är uppkopplade mot internet. Vi behöver bevaka att alla våra 
verksamheter har åtkomst till trådlöst internet med rätt kapacitet.   



 
 

Sammanfattningsvis 

Sammanfattning 2018 

 

Sammanfattning 2017 

 

Kumla kommun uppger att av 88 frågor så uppfyller vi inte alls 24 stycken av 
dom, dvs 27%. Vi uppfyller delvis 44 stycken (50%) och uppfyller helt 20 stycken 
(23%).   

Jämfört med 2017 visar Kumla kommun 2018 ett bättre resultat inom i stort sett 
alla områden. Orsakerna till det är flera men bland annat har ett ökat antal e-
tjänster bidragit till resultatet. Området företagare har t.ex. tagit steg framåt 
genom ett ökat digitalt tjänsteutbud inom näringsliv och företagare. Men 
kommunen visar också på framsteg i de strukturella frågorna inom ledning, 
arbetssätt & metoder för digital utveckling samt tekniska förutsättningar. 

Inom Äldre och personer med behov av omsorg samt barn och elever har antalet 
röda frågor ökat, vilket helt och hållet beror på en hårdare tolkning av tre frågor. 
Inom barn och elever kompenseras resultatet av ett ökat antal gröna svar 
medans inom äldre och personer med behov av omsorg inte skett några större 
förflyttningar. Det visar att Kumla kommun måste öka takten inom området. 



 
 

Jämfört med riket är det tydligt att Kumla kommun inom de flesta områden ligger 
under snittet. Endast inom området äldre & personer i behov av omsorg är 
resultat över snittet. Men det här är också ett område på framfart och Kumla kan 
på intet sätt luta sig tillbaka. Den tekniska utvecklingen inom området går snabbt 
framåt och på många håll i Sverige accelerera kommunerna sitt arbete.  

Slutsats 

Kumla kommun har även fortsättningsvis en stor förbättringspotential när det 
kommer till service och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. 
Arbetet med resultaten, ytterligare analys och förbättringar behöver fortsätta för 
att nå målen i Digitala Kumla 2025. Samtliga verksamheter bör medverka till och 
planera för att uppfylla målen i Digitala kumla 2025 och kan i sitt 
planeringsarbete nyttja resultatet från eBlomlådan. Det är också Digitala Kumla 
2025 och eBlomlådan som ligger till grund för insatser som beviljas medel från 
utvecklingsportföljen digitala Kumla 2025. Därav förväntas arbetet med 
portföljen och dess effekter på sikt leda till ökad digitalutveckling inom 
kommunen. 

Digitalisering och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering ska vara en 
naturlig del i verksamhetsplaneringen och inte ett parallellt spår. Digitalisering 
som trend påverkar inte bara vad en kommun kan göra utan framförallt 
medborgarnas beteende. Människor är uppkopplade var de än befinner sig, och 
medborgares och företagares krav på kommunens service och tillgänglighet ökar 
kraftigt. Samtidigt står kommunen inför demografiska utmaningar när vi blir fler 
och lever längre. Att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att bedriva bättre 
kommunal verksamhet och service ska vara en självklarhet för Kumla kommun. 
På så sätt kan medborgare och företagare möta kommunen på sina egna villkor 
och sköta enklare ärenden själv vilket ger mer resurser för de som vill eller 
behöver ha personlig service och stöd.  

Utifrån de svar som lämnats i utvärderingen, finns det saker som kan göras 
relativt direkt. Det handlar dels om att fortsätta ta fram fler medborgarnära e-
tjänster och att ta bort några enkla trösklar för att öka digitaliseringen samtidigt 
som arbetet med en stark gemensam infrastruktur och styrning fortgår. Som 
exempel kan arbetet med att definiera och tydliggöra kommunens processer 
lyftas. Processarbetet i sig är en förutsättning för en lyckad digitalisering och för 
att automatisering ska falla väl ut. Vi behöver se helheten, både, teknik, människa 
och processer, och för att göra det måste vi utgå från behov. Grunden för 
kommunens tjänster bör vila i ett tydligt medborgarfokus och på vilken nytta 
tjänsterna levererar till medborgaren. Eftersom nyttan uppstår först vid 
användande av tjänsterna, är det tyvärr inte så enkelt som att vi erbjuder fler e-
tjänster inom ett antal röda områden om dessa e-tjänster inte marknadsförs eller 
används. Vi behöver bli bättre på att både kommunicera och följa upp 
användandet av våra befintliga tjänster. Där har kommunen ett gemensamt 
arbete att göra men framför allt behöver vi fundera lite extra på hur vi fångar upp 
behov. Hur involverar vi medborgarna i utvecklingen av kommunens tjänster? 
Hur ser vi till att de tjänster vi redan har och är under utveckling bygger på ett 
verkligt behov? Hur vet vi att de tjänster vi erbjuder skapar ett värde och nytta 
för medborgarna?  

  



 
 

Bilaga Samtliga svar 

Privatpersoner kan via digital tjänst göra 
en kvalitetsjämförelse av särskilda 
boenden inom kommunen. 

Äldre & personer i 
behov av omsorg 

Uppfyller inte 

Privatpersoner kan via digital tjänst göra 
en kvalitetsjämförelse av utförare av 
hemtjänst inom kommunen. 

Äldre & personer i 
behov av omsorg 

Uppfyller inte 

Privatpersoner kan via digital tjänst 
ansöka om stöd från äldreomsorgen. 

Äldre & personer i 
behov av omsorg 

Uppfyller helt 

Privatpersoner kan som anhörig via digital 
tjänst ta del av genomförda aktiviteter och 
information ifrån äldreomsorgen. 

Äldre & personer i 
behov av omsorg 

Uppfyller delvis 

Privatpersoner har tillgång till digital 
journal med samordnad vårdplanering. 

Äldre & personer i 
behov av omsorg 

Uppfyller inte 

Privatpersoner erbjuds digitala 
trygghetslarm med obruten digital 
larmkedja. 

Äldre & personer i 
behov av omsorg 

Uppfyller helt 

Privatpersoner erbjuds omsorg med stöd 
av välfärdteknik (t.ex. tillsyn via kamera, 
sensorer och/eller robotar). 

Äldre & personer i 
behov av omsorg 

Uppfyller helt 

Privatpersoner kan via digital tjänst 
ansöka om ekonomiskt bistånd från 
kommunen (t.ex. försörjningsstöd).  

Äldre & personer i 
behov av omsorg 

Uppfyller helt 

Kommunen verkar efter principen digitalt 
först, att digitala tjänster ska, när det är 
möjligt och relevant, vara förstahandsval i 
kontakten med medborgare och företag. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen beskriver i styrande 
dokument hur digitaliseringen ska bidra 
till nytta i kommunens verksamheter. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller helt 

Kommunen har en styrningsmodell som 
stimulerar till verksamhetsutveckling 
genom digitalisering. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen följer upp sin 
digitaliseringsutveckling. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen har nått regeringens 
bredbandsmål att 90 procent av hushållen 
ska ha tillgång till bredband på minst 100 
mbit/s. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen har en bredbandsstrategi för 
att tillgodose en infrastruktur med 
tillräcklig kapacitet för nuvarande och 
framtida behov kring välfärdstjänster 
(t.ex. för vård i hemmet). 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen har inrättat en generell 
kundcenterfunktion för att ta emot och 
fördela ärenden samt följa upp sina 
ärendeströmmar. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen deltar i samarbeten för att 
utveckla och implementera digitala 
tjänster. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 



 
 

Kommunen deltar i samarbeten för att 
upphandla digitala tjänster och/eller 
välfärdsteknologi. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller helt 

Kommunen samarbetar med näringsliv, 
akademi och/eller andra relevanta aktörer 
för att stötta digitaliseringsutvecklingen i 
kommunen. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen deltar i samarbeten för ökat 
informationsutbyte med andra aktörer 
efter etablerade principer (t.ex. E-
delegationens vägledning för digital 
samverkan, säkert informationsutbyte 
inom eHälsa).  

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen ger medarbetare möjlighet att 
öka sin digitala kompetens och kunskap 
för att utveckla verksamheten.  

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen ger chefer möjlighet att öka 
sin digitala kompetens och kunskap för att 
utveckla och leda verksamheten. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen ger förtroendevalda möjlighet 
att öka sin digitala kompetens och 
kunskap för att utveckla och leda 
verksamheten. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen utvärderar relevant digital 
kompetens i sin rekryteringsprocess. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen arbetar med att öka den 
digitala delaktigheten hos invånarna i 
kommunen. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen ger medarbetare, chefer och 
förtroendevalda möjlighet att öka sin 
kompetens kring förändringsledning för 
att öka kvalitén och hastigheten i 
implementering av digitala lösningar. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller inte 

Kommunen använder etablerade 
standarder vid upphandling och 
utveckling av digitala tjänster. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen bidrar med resurser och 
kompetens till samarbeten kring 
grundläggande förutsättningar för digital 
utveckling (t.ex. standarder, arkitektur och 
juridik). 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller inte 

Kommunen utvecklar digitala tjänster 
utifrån invånarnas behov (t.ex. genom ett 
livshändelseperspektiv). 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen involverar invånarna i 
utveckling och uppföljning av digitala 
tjänster. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller inte 

Kommunen följer systematiskt upp 
användbarheten i de digitala tjänsterna. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller inte 

Kommunen arbetar strukturerat med 
informationshantering för att möjliggöra 
ökad informationsförsörjning, 
informationssäkerhet, öppna data och 
långtidsbevarande av digital information. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller inte 



 
 

Kommunen publicerar information i form 
av öppen data på ett sätt som gör den 
tillgänglig för andra (t.ex. externa 
tjänsteleverantörer). 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller inte 

Kommunen har infört arkiv för digitalt 
långtidsbevarande för sina 
verksamhetskritiska 
informationsresurser/system (s.k. e-
arkiv). 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller inte 

Kommunen använder säker digital 
brevlåda för känslig information till 
privatpersoner och företagare (t ex Mina 
Meddelanden). 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller inte 

Kommunen har utsett ägare för 
verksamhetskritiska 
informationsresurser/system. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen har informationsklassat sina 
verksamhetskritiska 
informationsresurser/system (t.ex. genom 
att använda SKL:s verktyg KLASSA). 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen har kontinuitetsplaner för 
sina verksamhetskritiska 
informationsresurser/system. 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen har antagit styrande 
dokument för informationssäkerhet som 
fastställer ansvar, mål, inriktning, styrning 
och uppföljning (t.ex. genom en 
informationssäkerhetspolicy). 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller delvis 

Kommunen utvärderar och följer upp den 
kommunövergripande digitala 
utvecklingen inom förskolor och skolor 
(t.ex. genom LIKA, it-tempen för skola och 
förskola). 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller helt 

Kommunen utvärderar och följer upp den 
digitala utvecklingen inom socialtjänst och 
omsorg (t.ex. genom att använda LIKA, it-
tempen för socialtjänsten). 

Ledning, arbetssätt & 
metoder för digital 
utveckling 

Uppfyller helt 

Kommunen har kvalitetsmål för leverans 
av IT. 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller helt 

Kommunens verksamheter kan följa upp 
sina kostnader för IT och leverans av IT. 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller inte 

Kommunen har en samordnad funktion 
för säker inloggning som möjliggör två-
faktorsautentisering. 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller delvis 

Kommunen har en funktion för digital 
signering/underskrift. 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller inte 

Kommunen kravställer tillgänglighet i sin 
webbutveckling (t.ex. WCAG 2.0). 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller inte 

Kommunen samverkar med andra 
kommuner och/eller landsting kring 
gemensam IT-drift och förvaltning. 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller helt 

Kommunens IT-miljö är dokumenterad. Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller helt 



 
 

Kommunen erbjuder öppet och trådlöst 
internet i alla sina verksamheter. 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller delvis 

Kommunen har en utvecklingsplan för IT-
miljön i syfte att möta verksamhetens 
behov. 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller helt 

Kommunen arbetar aktivt med förvaltning 
av it-system (t.ex. PM3). 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller delvis 

Kommunens digitala tjänster kan 
användas på mobila plattformar med 
bibehållen funktionalitet. 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller delvis 

Kommunen har funktioner för att digitalt 
hantera små och stora betalströmmar 
(t.ex. e-faktura, kortbetalning). 

Tekniska 
förutsättningar 

Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan via en digital tjänst 
göra en samlad kvalitetsjämförelse av 
kommunens förskolor och skolor. 

Barn & Elever Uppfyller inte 

Privatpersoner kan via digital tjänst 
ansöka och få besked om antagning till 
kommunens förskolor och skolor. 

Barn & Elever Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan via digital tjänst 
samlat ta del av information och 
kommunicera med skola (t.ex. kring 
dokumentation, bedömning, 
utvecklingsplaner, schema). 

Barn & Elever Uppfyller helt 

Privatpersoner kan via digital tjänst 
samlat meddela och ändra behov som rör 
förskola och skola (t.ex. kring frånvaro, 
vistelsetid, skolskjuts, ledighetsansökan). 

Barn & Elever Uppfyller helt 

Elever ges förutsättningar för att använda 
digital teknik och digitala lärresurser i sitt 
lärande. 

Barn & Elever Uppfyller delvis 

Företagare kan via sammanhållen digital 
tjänst få information om att starta och 
driva företag samt söka olika tillstånd 
kopplat till sin verksamhet (t.ex. via 
tillståndsguide). 

Företagare Uppfyller delvis 

Företagare kan via digital tjänst ansöka 
om olika serveringstillstånd. 

Företagare Uppfyller inte 

Företagare kan via digital tjänst registrera 
livsmedelsverksamhet. 

Företagare Uppfyller helt 

Företagare kan via digital tjänst anmäla 
om hälsoskyddslokaler. 

Företagare Uppfyller inte 

Företagare kan via digital tjänst anmäla 
om miljöfarlig verksamhet. 

Företagare Uppfyller inte 

Företagare kan via digital tjänst eller 
kalendarium se när olika tillstånd gå ut 
och få notifiering om att åtgärd behövs. 

Företagare Uppfyller inte 

Privatpersoner och företagare kan via 
digital tjänst ansöka om bygglov. 

Boende & Trafikanter Uppfyller helt 

Privatpersoner och företagare kan via 
digital tjänst beställa nybyggnadskarta. 

Boende & Trafikanter Uppfyller helt 



 
 

Privatpersoner och företagare kan via 
digital tjänst ansöka om 
grävningstillstånd. 

Boende & Trafikanter Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan via digital tjänst 
ansöka om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad. 

Boende & Trafikanter Uppfyller inte 

Privatpersoner kan via digital tjänst delge 
information och söka tillstånd som rör 
boendet (t.ex. sophantering, installationer 
i hemmet, parkering). 

Boende & Trafikanter Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan via digital tjänst 
anmäla, ändra behov av och följa upp sin 
sophantering. 

Boende & Trafikanter Uppfyller inte 

Privatpersoner kan via digital 
tillgänglighetsguide se den fysiska 
tillgängligheten i de offentliga lokalerna i 
kommunen. 

Boende & Trafikanter Uppfyller inte 

Privatpersoner kan via digital tjänst lämna 
synpunkter på samhällsbyggandet i 
kommunen. 

Boende & Trafikanter Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan via digital tjänst se 
status och lämna synpunkter på planerade 
och pågående ändringar/arbeten inom 
kommunen (t.ex. parkmiljö, snöröjning, 
gatuarbeten). 

Boende & Trafikanter Uppfyller inte 

Privatpersoner kan via digital tjänst 
ansöka och betala kulturskolor. 

Kulturintresserade, 
fritidsutövare & 
besökare 

Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan via digital tjänst 
ansöka och betala simskola. 

Kulturintresserade, 
fritidsutövare & 
besökare 

Uppfyller helt 

Privatpersoner och organisationer kan via 
digital tjänst ansöka om 
kulturstöd/kulturbidrag. 

Kulturintresserade, 
fritidsutövare & 
besökare 

Uppfyller delvis 

Privatpersoner och organisationer kan via 
digital tjänst se lediga tider och boka 
kommunens anläggningar (t.ex. sim- och 
idrottshallar). 

Kulturintresserade, 
fritidsutövare & 
besökare 

Uppfyller delvis 

Privatpersoner och föreningar kan få 
tillgång till kommunens anläggningar med 
hjälp av digitala nycklar (t.ex. via 
mobiltelefon, droppar eller taggar). 

Kulturintresserade, 
fritidsutövare & 
besökare 

Uppfyller delvis 

Organisationer kan via digital tjänst söka 
föreningsbidrag. 

Kulturintresserade, 
fritidsutövare & 
besökare 

Uppfyller delvis 

Organisationer kan via digital tjänst söka 
aktivitetsbidrag och rapportera aktiviteter 
(t.ex. aktivitetskort). 

Kulturintresserade, 
fritidsutövare & 
besökare 

Uppfyller inte 

Privatpersoner kan via digital tjänst se 
status och få information om kommunens 
kultur- och fritidsutbud (t.ex. bad, 
skid/motionsspår, cykelvägar, fiske, 
sevärdheter, bibliotek). 

Kulturintresserade, 
fritidsutövare & 
besökare 

Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan ta del av och 
boka/anmäla sig till kommunens kultur- 
och fritidsutbud via digitalt kalendarium. 

Kulturintresserade, 
fritidsutövare & 
besökare 

Uppfyller delvis 



 
 

Privatpersoner kan via digital tjänst låna 
digitala medier från kommunens bibliotek 
(t.ex. e-böcker och digitala tidningar). 

Kulturintresserade, 
fritidsutövare & 
besökare 

Uppfyller helt 

Privatpersoner kan via digital tjänst ta del 
av och söka offentliga handlingar och 
protokoll. 

Allmänheten Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan via webbsändning 
eller digital tjänst följa och ta del av 
kommunfullmäktiges möten och/eller 
andra liknande möten. 

Allmänheten Uppfyller helt 

Privatpersoner kan via digital tjänst 
samlat lämna felanmälningar och 
synpunkter och få återkoppling. 

Allmänheten Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan via digital tjänst föra 
fram och ge stöd till förslag samt följa hur 
förslagen hanteras av politiken (t.ex. e-
petition). 

Allmänheten Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan via digital karta se 
status och söka kommunens service. 

Allmänheten Uppfyller delvis 

Privatpersoner kan få 
störningsinformation via SMS, sociala 
medier eller digital tjänst. 

Allmänheten Uppfyller inte 

 


