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Digitala rummet

E-tjänster i Täby kommun

Digitala besöksrummet

Digitala rummet



Varför?Varför?



MedborgareMedborgare



EkonomiEkonomi



SäkertSäkert



Nu är det enklareNu är det enklare

att leva i Täbyatt leva i Täby



Visionen

”I Täby kommun har 

man på rekordtid 

skapat  möjligheten 

för medborgare, 

föreningar och 

företag att utföra alla Visionenföretag att utföra alla 

sina ärenden via ett 

Digitalt Besöksrum. 

Besöksrummet ger 

möjlighet att ständigt 

se aktuell status på 

hanteringen av sina 

ärenden.”



• Medborgare

• Föreningar

• Företag

• Anmälan/Ansökning

• Status pågående ärenden

• Information



Digitala

Ansökan

Medborgare Kommun

Digitala
rummet

Ärendehantering
Status
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Hur ser e-tjänsterna ut? 



Situation:

Jag skall söka 

ledighet från ledighet från 

skolan för min 

dotter Karin



Hur funkar det?Hur funkar det?



16 dagar!!!16 dagar!!!



Jamen då 

förstår jag!

Jamen då 

förstår jag!



Samma som till

försäkringskassan, 

va bra!

Samma som till

försäkringskassan, 

va bra!



Båda måste skriva 

under, och Filip

som är ute och reser.

Båda måste skriva 

under, och Filip

som är ute och reser.



Det här var ju lätt.Det här var ju lätt.



1också Karins 

uppgifter.

1också Karins 

uppgifter.



OK1 datum, orsak 

och resmål.

OK1 datum, orsak 

och resmål.



1här ska Filips 

uppgifter in1

1här ska Filips 

uppgifter in1



mmm1 ser bra ut1mmm1 ser bra ut1



Lägg in bild på signeringen!

också var det lilla 

underskriften.

också var det lilla 

underskriften.



nu är det skickat!nu är det skickat!



Nu är det

bara att vänta1

Nu är det

bara att vänta1



Kom igen nu då Filip1Kom igen nu då Filip1



Just det, Anna hade

ju ansökt om ledighet 

för Karin1

Just det, Anna hade

ju ansökt om ledighet 

för Karin1



Ok1 här är detOk1 här är det



Måste bara kolla att 

Anna har fyllt i 

rätt datum

Måste bara kolla att 

Anna har fyllt i 

rätt datum



underskrift1underskrift1



1klart!1klart!



Situation:

Ytterbyskolan har fått in en 

färdigsignerad ansökan

Alla ledighets-

ansökningar går via 

skolans funktions-skolans funktions-

brevlådan. Ylva, 

skolassistenten går in 

och kontrollerar 

Ytterbyskolans 

funktionsbrevlåda.



den här ska till Karinsden här ska till Karinsden här ska till Karins

lärare

den här ska till Karins

lärare



Nu ska jag uppdatera

status

Nu ska jag uppdatera

statusstatusstatus



den här ska till rektorn

handlägga

den här ska till rektorn

handlägga



Tillbaka till Anna och Filip som 

båda fått mail..



Ett mail från 

kommunen, va bra...

Ett mail från 

kommunen, va bra...



Jippi!!! Dags att

packa...

Jippi!!! Dags att

packa...





Samlade

EnkeltEnkelt

Bilden av Täby



Införandet av en tjänst

Analys
DesignDesign

Utveckling
Test

Leverans

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5





Verksamhet IT Avdelning

E-tjänstförvaltning

E-tjänstansvarigE-tjänstansvarig

Handläggare Handläggare Handläggare

Förvaltning Support Utveckling



Verksamhet IT Avdelning

E-tjänstförvaltning

E-tjänstansvarigE-tjänstansvarig

Handläggare Handläggare Handläggare

Förvaltning Support Utveckling



• En mindre förändring i arbetssätt för 

handläggare

• Bättre kvalitet på ansökningarna

• Färre samtal om ärendestatus• Färre samtal om ärendestatus

• Enklare kontaktväg

• Möjligheter till framtida integrering



Vad händer sen?

• Bygga fler e-tjänster

• Att fortsätta att utveckla snabbt & smart

• Integrera våra tjänster mot omvärlden• Integrera våra tjänster mot omvärlden

• Samverka med ”Bilden av Täby”





Kostnad för en e-tjänst
per månad

3 7003 700

EXEMPEL

2 5002 500

2222 3232 4242

2 0002 000





Leif Eriksson, CIO, Täby
08-55 55 93 68

leif.eriksson@taby.se

Ingrid Nerell, Chef E-tjänstförvaltningen Täby
08-55 55 96 06

Ingrid.nerell@taby.se

Per Lindhe, Abou
0708-580 200

per.lindhe@abou.se


