


Järfälla kommuns väg mot 

utveckling av e-tjänster

• Projektperiod (1/9 2007-30/6 2008)

• Beställare

– Socialförvaltningen

– Barn- och ungdomsförvaltningen

– Ungdom, kultur- och fritidsförvaltningen

– Bygg- och miljöförvaltningen

• Projektmål: Åtta e-tjänster och webbetyg



Projektorganisation

Styrgrupp

Socialförvaltningen

Utbildning, kultur och fritidsförvaltningen
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Information och kommunikation

Projektledning

Barnomsorg WebbetygBygglovKulturskolaFelanmälanÄoH
Serverings-

tillstånd
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Huvudprojektgrupp

Leverantörer



Krav/förutsättningar

• Avrop från Infratjänstavtal 2003 – Verva

• Integration med verksamhetssystem

• Leverantör

– Hyr formulär

– Kostnad per nyttjad e-tjänst

– Support

• E-ID



Vilka e-tjänster?

• Barnomsorg (ansökan, uppsägning, inkomstuppgift, schema) 

• Skolval (åk 7, förskoleklass, nyinflyttad)

• Serveringstillstånd (permanent, tillfälligt)

• Felanmälan

• Äldre- och handikappomsorg (ansökan, inkomstuppgift, dubbla 
boendekostnader)

• Bygglovsansökan (bygganmälan, förhandsbesked)

• Kulturskolan (anmälan, uppsägning)

• Webbetyg

• Handläggarfråga (Fråga/svar från folkbokföringen i ”Mina Sidor”)
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Medborgarnytta

• Ökad service för medborgaren

• En väg in till kommunen (Mina sidor)

• Kan kontakta kommunen dygnet runt

• Medborgararkiv

• Samlad plats för information och 
kommunikation med kommunen

• Dubbla underskrifter

• Gemensam layout och funktionalitet



Intern nytta

• Effektivare administration

• Förändrade arbetsuppgifter

• Information går direkt in i 

verksamhetssystem

• Färre antal frågor

• Minska antalet ofullständigt ifyllda 

blanketter

• Kortare handläggningsprocess



Förutom e-tjänster……

• Medborgarsupport  - Information Järfälla

• Information och kommunikation

• Samarbete med olika banker i Järfälla

• Samarbete med andra kommuner



Framgångsfaktorer

• Gemensam projektmodell

• Kommunövergripande projekt

• Verksamhetsutveckling med IT-stöd

• Tydlig ledning

• E-strategi



E-strategi, mål

• 2012 ska Järfälla kommun erbjuda merparten av möjliga 
e-tjänster elektroniskt och ha en kommungemensam 
kundtjänst

• År 2012 ska Järfälla kommuns service till brukare och 
medborgare vara högkvalitativ och samtidigt 
kännetecknas av öppenhet, god tillgänglighet och hög 
effektivitet

• År 2012 ska Järfälla kommun kännetecknas av en högre 
grad av insyn och deltagande samt möjlighet till 
påverkan via elektroniska mötesplatser



Fortsatt utveckling av e-tjänster

• 1/9 2008 - 30/6 2009

• Hela kommunen

• 10-12 nya e-tjänster

• Inventering

• Modell för nyttoanalys

• Driftsorganisation

• Kostnadsfördelning

• Vinnova projekt – Öppna sociala e-tjänster 






