
Digitala formulär och e-tjänster

Gefionfontänen i Köpenhamn. I fornnordisk mytologi erbjuder enligt sägen 
den svenske kungen Gylfe gudinnan Geifon så mycket mark som hon 

kunde plöja under ett dygn. Hon förvandlade då sina fyra söner till oxar och 
de började plöja. När tiden var ute, tog hon all den plöjda jorden och 

kastade den ut i Öresund och skapade på så vis Själland, ön där 
Köpenhamn nu, en gång för alla, är beläget. Det stora hålet i jorden som 

Gefion lämnade efter sig vid plöjningen sägs vara Mälaren i Sverige. 



Här finns vi!

•ca 13 000 invånare
•ca 1600 registrerade företag

- men få större
•Från lantbruk mot turism
•ca 900 anställda i kommunen



Agenda

• Hur definierar vi e-tjänster och digitala formulär?
• Varför skall små kommuner se på nya teknologier?
• Skall det vara komplext…eller kan det göras enkelt?
• Standardisering, vad betyder det?
• Arkitektur

– Ett exempel på e-tjänst
– Hur man lägger in en e-tjänst på sin hemsida
– Dataleverans

• Varför valde Tomelilla kommun digitjänst?
• Digitjänst’s vision
• Koncept
• Frågor



E-förvaltning defineras som ”verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar 
nytta av informations- och kommunikations-teknik kombinerad med 
organisatoriska förändringar och nya kompetenser”
SKL: Strategi för eSamhället

”Med e-tjänst avses en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och 
som helt eller delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats eller som 
en mobilapplikation (app).”
SKL: E-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner 2011 

En e-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webbplatsen, vara en del av en 
ärendehanteringsprocess och ibland kräva inloggning. Med e-tjänst avses inte 
nedladdningsbara blanketter eller formulär som skrivs ut och sparas på datorn för att skickas in 
separat via brev eller e-post. Som e-tjänst avses inte heller länk på webbplatsen till e-
postprogram

Hur definierar vi e-tjänster och digitala formulär



Varför skall små kommuner se på nya teknologier?

Spara pengar

Bättre service för 
medborgare och företag

Tjänstedirektivet

De 38 definierade e-tjänster 
som använts i SKL:s enkät. 



ROI

Summor i DKK

Källa: Kanalpriser i danska kommuner 2011

Reella kostnader för hänvändelse via olika kanaler

Varför skall små kommuner se på nya teknologier?



Varför skall små kommuner se på nya teknologier?

Lokal politisk agenda

Prestige

Spara pengar

Bättre service för 
medborgare och företag

Tjänstedirektivet

De 38 definierade e-tjänster 
som använts i SKL:s enkät. 



Varför skall små kommuner se på nya 
teknologier?

”Vi ska dit!”



Skall det vara komplext…eller kan det göras enkelt?

Ska det vara så
här?

Eller så här?

Vad betyder det?

- Ensamt
- Dyrt
- Specifikt
- Tidsödande
- Underhållskrävande

Eller:

- Gemensamt
- Standardisering
- Ekonomiskt
- Beprövad teknologi
- Press på leverantörer



En möjlighet till utveckling i egen takt

e-formulär och e-tjänster

e-förvaltning



Standardisering av e-tjänster, vad betyder det?

Man kan åtnjuta 
andra 
kommuners 
erfarenheter

Det ställer 
krav på
kommunen

Det ger möjlighet att ställa 
nya krav på leverantörer

Man kan dela 
med sig till andra 
kommunerMan kan 

känna sig 
låst?

Lösningar kan delas 
och blir därmed 
billigare



Arkitektur



Varför valde Tomelilla kommun digitjänst?

Vad är viktigt för Tomelilla:
- Inflytande
- Standardisering
- Lättillgängligt
- Snabbt att implementera
- Ekonomiskt överkomligt
- Flexibelt
- Något vi kan växa med

Tack för mig!

Jonas Ekelund
Tomelilla kommun

0417 182 38
0709 958238
jonas.ekelund@tomelilla.se



Digitjänst’s vision är att tillhandhålla digitala formulär och e-
tjänster på ett smartare sätt för alla  kommuner. Vi vill erbjuda ett 
komplett sortiment av digitala formulär och e-tjänster till så låga 
priser att så många som möjligt ska ha råd med dem.

Digitjänst’s vision



Koncept

Installation
Ingen installation – länkar i stället till en driftsmiljö där 
parametrarna anpassas till varje kommun.

Prismodell
Fast årligt grundpris: 55 000 SEK +
variabelt årligt pris: 2 SEK per invånare

Samarbete
Kunder kan föreslå förändringar 
i lösningen. Dessa utvärderas 
och utvecklingsplan 
offentliggörs av Digitjänst 2 
gånger per år. 

Underhåll
Digitjänst underhåller lösningen med hjälp av 
brukarråd så att att den alltid följer lagar och 
förordningar.

Anpassningsmöjligheter
Första prioritet: Kan det bli standardiserat?
Andra prioritet: Anpassning av existerande e-tjänst
Sista prioritet: En specifik e-tjänst

Integrationer
Mot E-id, centrala register och 
verksamhetssystem.Partnerskap

Tillsammans med 
ledande spelare.



Frågor?

Besök oss i monter 27 - vi delar också gärna med oss av 
erfarenheterna från vårt danska moderbolag!

Mikael Brems
VD

Digitjänst AB

M 076 77 18 199
E mikael.brems@digitjanst.se


