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Inledning

Bakgrund och syfte med denna studie
Region Västernorrland bedriver sedan 2014 projektet eSamverkan i syfte att utveckla och implementera regiongemensamma e-tjänster i samtliga kommuner inom regionen. Förutom dessa sju kommuner har även ytterligare ett par
kommuner anslutit sig till samarbetet.
För att bättre förstå vilken eller vilka effekter (samhällsnytta, medborgarnytta) dessa e-tjänster haft finns nu ett behov
inom regionen att tydliggöra och kvantifiera de eventuella effekter som åstadkommits – förhoppningsvis positiva – enligt
de ambitioner och mål som uttryckts. Hittills har ett relativt stort antal e-tjänster implementerats i Örnsköldsviks
kommun (baserade på samma plattform) och ytterligare ett antal är under framtagande eller planeras att tas fram.
Syftet med undersökningen är att bättre förstå vilka av e-tjänsterna i Örnsköldsviks kommun som varit lyckosamma (eller
mindre lyckosamma) samt att kunna kvantifiera effekterna. Undersökningen innebär en samhällsekonomisk analys och
fokus för studien är att utifrån kommunens förvaltningar och verksamhet utvärdera utvalda e-tjänster vilka prioriterats
som nyckeltjänster inom Örnsköldsviks kommun.
Metoden som använts i studien är en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys vilket ger en större möjlighet att
generalisera observationer på en population samtidigt som djupare förståelse för hur och varför vissa effekter uppstått
kan bibehållas. Som ett huvudsakligt analysverktyg används s k SEROI-analys (Social and Economic Return On
Investment).
På uppdrag av Örnsköldsviks kommun och Kommunförbundet Västernorrland har konsultbolaget Stelacon genomfört
studien, med stöd av forskningsinstitutet RISE Acreo.
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Avgränsning
Två avgränsningar har gjorts inom ramen för denna studie.
1. I dagsläget erbjuder Örnsköldsviks kommun över 100 e-tjänster inom olika verksamheter. Vi har i denna studie
analyserat en portfölj av totalt 51 stycken e-tjänster baserade på en och samma plattform (Open ePlatform) fram
t o m år 2017, uppdelade i 12 olika kategorier, som till viss del avspeglar de olika ansvariga förvaltningarna. I denna
studie har vi i detalj studerat e-tjänster i följande fem kategorier:
- Fritid och Kultur
- Bygga och bo
- Gator, trafik och allmänna platser
- Barnomsorg och utbildning
- Stöd och omsorg
Inom dessa fem kategorier har vi täckt 36 stycken av de totalt 51 e-tjänsterna.
2. Effektiviseringsvinster har beräknats på kommunalnivå (för själva verksamheterna/förvaltningarna), effekter på
medborgarnivå har inte studerats närmare eller beräknats.
-

Vi har ej haft möjlighet att kvantifiera miljöeffekter eller sociala effekter (t ex tack vare minskad stress hos en handläggare), p g a
avsaknad av data och/eller tid. Dock har vi identifierat dessa effekter kvalitativt och dokumenterat på en rudimentär nivå.
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Genomförande av
studien

Tillvägagångsätt för genomförande av studien
• För att genomföra effektanalysen av e-tjänsterna inom eSamverkan i Örnsköldsvik genomfördes datasammanställning,
djupintervjuer samt effektberäkningar.
• Datasammanställning gjordes i en inledande fas där samtliga e-tjänster (51 stycken) kartlades och strukturerades utifrån antal
ärenden sedan de aktiverats i Örnsköldsvik kommun. I ett första analyssteg valdes 36 nyckeltjänster utifrån antal ärenden,
hantering/ansvar samt de olika e-tjänsternas komplexitet. Nyckeltjänsterna sorterades därefter i fyra urvalsgrupper:
-

Komplexa
Välutnyttjade
Potentiellt välutnyttjade
Ej välutnyttjade.

• De 36 nyckeltjänsterna representerar en spridning mellan de olika urvalsgrupperna och togs vidare för djupare analys.
• Djupintervjuer genomfördes därefter med en eller flera representanter från de sju förvaltningar som ansvarar för en eller flera
av de 36 utvalda e-tjänsterna.
• Efter sammanställning av intervjuerna inleddes effektberäkningsarbetet med hjälp av resultatet från intervjuerna,
investeringskostnader för e-tjänster, medellöner för handläggare Örnsköldsvik kommun samt andra relevanta
kostnadsuppgifter.
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SEROI-analys

Socioekonomiska
indikatorer

Mål

Investering

E-tjänst

Socio-ekonomisk avkastning

Socio-ekonomisk avkastning
SEROIx = _______________________
Investering
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E-tjänst(er)

Arbetstillfällen &
företagande

Demografi/flytt

Miljöpåverkan

.

Indikatorer

Besparingar

Resandetid

Hälsa
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Örnsköldsviks nuvarande utbud av e-tjänster
• I dagsläget erbjuder Örnsköldsviks kommun en varierande portfölj av e-tjänster,
uppdelade i 12 olika kategorier (se skärmdump från ornskoldsvik.se till höger), som till
viss del avspeglar de olika ansvariga förvaltningarna.
• Vi har i denna studie analyserat i detalj e-tjänster i följande fem kategorier:
-

Fritid och Kultur
Bygga och bo
Gator, trafik och allmänna platser
Barnomsorg och utbildning
Stöd och omsorg

12

Översikt – Samtliga e-tjänster på Open ePlatform i Ö-vik
Antal ärenden E-tjänst

Antal ärenden E-tjänst

8045

Busskort - ansöka om nytt eller ersättningskort

15

Ledarutbildningsbidrag - ansöka om

1615

Ensamkommande barn - redogörelse/arvodesräkning

14

Felanmäla/ställa fråga angående e-tjänst eller funktionalitet

439

Specialkost - ansöka om

13

Fria medel - ansöka om

235

Kulturskola - ansöka om plats

12

Upprustningsbidrag för egen anläggning eller lokal - ansöka om

139

Eldstad - anmäla

10

Rivning - ansöka om lov

108

Föreningsbidrag enligt norm - ansöka om

10

Arrangörsstöd - ansöka om

79

Beställning av skolbetyg

10

Föreningsbidrag för kulturarvsförening - ansöka om

59

Medborgarförslag

9

Maskinbidrag - ansöka om

53

Transformatorstation - ansöka om bygglov

8

Föreningsregistret - anmäla eller uppdatera uppgifter

47

Tillbyggnad - ansöka om bygglov

8

Läkarutlåtande gällande ansökan färdtjänst/riksfärdtjänst

41

Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

7

Klagomål på bostadsmiljö

40

Strandskydd - ansöka om dispens

7

Anläggningsbidrag för idrottsföreningar - ansöka om

38

Dispens för tung transport på enskild väg - ansöka om

6

Riksfärdtjänst - ansöka om

37

Livsmedelsverksamhet - anmäla för registrering

6

Ökad trafik på enskild väg - anmäla

37

Byskötselpeng - ansöka om

4

Anläggningsbidrag för samlingslokalföreningar - ansöka om

33

Uterum - ansöka om bygglov

4

Särskilt bidrag handikappförening - ansöka om

31

Schemalagda tider i lokaler och anläggningar - ansöka om

2

Skicka in förslag på ny e-tjänst

30

Komplementbyggnad - ansöka om bygglov

2

Kartbidrag för orienteringsföreningar - ansöka om

27

God man eller förvaltare - lämna intresseanmälan

2

Transportbidrag för handikappförening - ansöka om

26

Nybyggnad - ansöka om bygglov

2

Upprustningsbidrag för fiske- och friluftslivsföreningar

21

Driftbidrag för fiskevårdsområden - ansöka om

2

Flyttning av fordon - ansöka om

21

Färdtjänst - ansöka om

1

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansöka om

20

Beställning av nybyggnadskarta

1

Specialkost i tjänsten - ansöka om

15

Skylt - ansöka om bygglov

0

Planbesked - begäran

15

Bibliotekskort- ansöka om

0

Inloggning INTERBOOK bidrag - ansöka om

0

Dispens för tung transport på enskild väg - ansöka om

”Komplexa”
Välutnyttjade

Analyserade

Potentiellt välutnyttjade

Inte analyserade

Ej välutnyttjade
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Antal ärenden: Under perioden 2016 - 2017

Statistik och nyttjandegrad av e-tjänsterna varierar
• Möjliga orsaker till lågt antal ärenden i statistiken (vid analysen):
-

E-tjänst nyligen publicerad
E-tjänst stängd vissa säsonger
Utebliven marknadsföring/information
Målgrupps omognad
Målgrupps funktionshinder
Verksamheten har rensat bort ärenden (av integritetsskäl)
Organisationen fast i ”gamla rutiner”
Verksamhetens mognadsprocess (man vill smygstarta en e-tjänst)
Vissa vill inte använda obligatorisk autentiseringsmetod (t ex BankID)
Avsaknad av tydliga beslut och fokus på e-tjänster (”digitalt först”)
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E-tjänster med flest antal ärenden
• Dessa e-tjänster har hittills genererat flest ärenden via Open ePlatform (under perioden 2016-2017):
235

139

108

439
1615

Busskort - ansöka om nytt eller
ersättningskort
Ensamkommande barn redogörelse/arvodesräkning
Specialkost - ansöka om
Kulturskola - ansöka om plats
Eldstad - anmäla

8045

Föreningsbidrag enligt norm - ansöka
om

15

3

Iakttagelser och analys

E-tjänster: Förbättringar och fördelar för medborgarna
• Tidigare genomförda NKI-mätningar inom kommunen visar ingen större variation i vad användare av e-tjänster
tycker om dessa (de flesta är relativt nöjda med de e-tjänster som man har kunnat ”betygsätta”).
• Det har i intervjuerna med olika verksamheter och handläggare framkommit ett antal fördelar för medborgarna,
exempelvis:
-

Förbättrad tillgänglighet
Enklare och smidigare
Inga transporter eller fysisk hantering av post
Snabbare hantering
Färre fel vid inmatning av uppgifter
Färre kompletteringar.

• Övriga effekter och potentiella förbättringar för själva verksamheterna beskrivs i kapitel 4, ”Slutsatser”.
- En av avgränsningarna i den här studien är att inte beräkna effekterna av e-tjänster med avseende på medborgarna, fokus
ligger på kommunens förvaltningar och själva verksamheten.
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Metodik vid kvantifiering av effekter
• Mestadels har en effektivisering i form av tidsvinster kunnat identifierats, vid övergång till digitala processer. För
att kunna kvantifiera dessa i monetära mätetal (SEK)* så har vi använt oss av följande utgångspunkter:
-

Bruttolön – Statistik kring medellöner för olika typer av tjänster inom Örnsköldsviks kommun
Semesterlön (12%)
Arbetsgivaravgifter med normalt (31,42%)
Premier för avtalsförsäkringar (5%)
Särskild löneskatt på pensionskostnader (24,26%)
Schablonpåslag för overheadkostnader (kontor, utrustning, administration etc.) 15%.

 Detta ger ett totalt schablonpåslag på bruttolönen på 77%

• Formel för årlig effektivisering tack vare tidsvinster: Lönekostnad (12 mån) * 1,77 * effekt (%)
• Dessutom har vi identifierat och kvantifierat ett fåtal andra rena kostnadsbesparingar, exempelvis porto/brev.
* Ett alternativ är att uttrycka effektiviseringsvinsterna i tid, detta har vi dock ej använt oss av i denna studie.
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Översikt – Investeringar och relaterade kostnader för Ö-vik

Kostnadskomponent

Belopp (SEK, år 2017)

Medfinansiering eSamverkan utvecklingsprojekt

528 000

Personalkostnader (20% av två heltidstjänster)

230 000

Teknisk drift och förvaltning

197 000

Total

955 000

Andel för ROI-beräkning (36/51)*

674 000

* 36 av totalt 51 e-tjänster har analyserats och
kvantifierats, därav är detta den uppskattade
andelen av den totala årliga kostnaden.
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Översikt – Uppnådda effektiviseringsvinster
Kategori
(ornskoldsvik.se)

Antal analyserade
e-tjänster

Effektiviseringsvinst och
övriga mätbara effekter (SEK)

Bygga och bo

10

2 963 000

Barnomsorg och utbildning

3

1 666 000

Fritid och Kultur

18

311 000

Gator, trafik och allmänna platser

4

131 000

Stöd och omsorg

1

94 000

Antal analyserade e-tjänster

36

5 165 000

Av totalt antal e-tjänster

51
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SEROI-beräkning
Socio-ekonomisk avkastning
SEROIx = _______________________
Investering
• Den totala socio-ekonomiska avkastningen är i vår studie 5 165 000 SEK (2017).
• Investeringen är de totala kostnaderna och investeringarna för själva e-tjänsterna (distribuerade på 36 av de
totalt 51 e-tjänsterna baserade på Open e-Platform) i Örnsköldsvik (2017): 674 000 SEK.

SEROI = 5 165 / 674 = 770 %
• Vi kan alltså konstatera att en positiv avkastning har erhållits med de investeringar man gjort i e-tjänster

(under ett år).
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Kategori 1: Bygga och bo (10 e-tjänster)
E-tjänst

Antal ansökningar

Eldstad- anmäla

139

Transformatorstation - ansöka om bygglov

53

Tillbyggnad - ansöka om bygglov

47

Strandskydd - ansöka om dispens

40

Uterum- ansöka om bygglov

33

Komplementbyggnad - ansöka om bygglov

30

Nybyggnad - ansöka om bygglov

26

Skylt- ansöka om bygglov

15

Rivning- ansöka om lov

10

Planbesked - begäran

0

”Det har blivit
bättre, men det är
krångligt att man
manuellt måste
lägga över
dokument i LEX.”

”Ritningarna bör
komma in i e-tjänsten.
Allt måste samlas i ett
system, för att
undvika dubbelarbete.
Vi har dock inte fått
någon tidsplan för
det.”

• Effektiviseringsvinst (årlig): 2 963 000 SEK
• Kvantifierbara effekter: Tidsvinster har uppnåtts tack vare
digitaliseringen, exempelvis minskad manuell hantering,
minskat behov av att scanna dokument manuellt och
digitala signaturer.
Kortare handläggningstider:
- 50-60% ökad tidseffektivisering jämfört med det tidigare
manuella/analoga förfarandet.
- År 2017 jobbade ca 10 personer med handläggning av
bygglovsärenden: 4 byggnadsinspektörer och 1
bygglovshandläggare (med en medellön på 30 800 kr/mån)
samt 5 assistenter (medellön ca 25 000 kr/mån).
- 90% måluppfyllnad (max 10 veckors handläggningstid) har
uppnåtts.
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Kategori 1: Bygga och bo (10 e-tjänster)
• Övriga effekter
- Färre fel i ansökningarna, mindre tid läggs åt korrigeringar
och kompletteringar.
- Översikten är ungefär densamma som tidigare, något
bättre.
- Minskade resor och postgång vid skickande av printade
handlingar.
- Ökad servicegrad och tillgänglighet för medborgarna.

• Potentiella ytterligare förbättringar
- Automatisk och/eller digital överföring av nödvändiga
uppgifter till själva ärendehanteringssystemet (måste
idag göras manuellt): Bör kunna uppnå ca 80%
effektivisering med det den uppdaterade e-tjänsten
och en digital koppling till ärendehanteringssystemet
(LEX).
- Förbättra kommunikationen med de ansökande, direkt
via e-tjänsten – samt en förbättrad möjlighet till
transparens och att följa sitt ärende (som ansökande),
direkt i e-tjänsten (ej möjligt idag pga hur
verksamheten arbetar).
- Möjlighet att samla samtliga dokument (digitalt) på ett
enda ställe.
- Förenkling av ansökan för eldstad (om möjligt).
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Kategori 2: Barnomsorg och utbildning (3 e-tjänster) – I
E-tjänst

Antal ansökningar

Busskort - ansöka om nytt eller ersättningskort

8045

• Effektiviseringsvinst (årlig): 836 000 SEK
• Kvantifierbara effekter: Tidsvinster har uppnåtts tack vare
digitaliseringen, exempelvis minskad manuell hantering
och posthantering.

”Vi använde oss av en
kommunikationsplan när etjänsten lanserades. Bland annat i
tv, radio och tidningar med
information till alla elever. I och
med att kortet var helt nytt, och för
en ung målgrupp, så har vi inte
behövt använda alternativa
kanaler i någon större omfattning
vid ansökan.”

Kortare handläggningstider:
- Minskad tidsåtgång från ca 30 min till 10 min per ärende (ex postgång),
vid ansökan om helt nytt kort.
- Ersättningskort: Minskad tidsåtgång från ca 3-4 veckor till 15 min per
ärende (ex postgång), mycket tack vare att debiteringen sker digitalt
direkt i e-tjänsten vid ansökan men också tack vare färre fel.
- Sammantaget har detta gjort att tidsåtgången har minskat från cirka 1,5
heltid (150%) till ca 25% av en heltidstjänst, vilket skulle innebära årliga
effektiviseringsvinster på 125% av en heltidstjänst.
Kostnadsbesparing:
- Debitering direkt (100 kr) vid ansökan om ersättningskort (istället för i
efterskott), ger minskade faktura- och portokostnader. Det beställs cirka
1000 ersättningskort per år och utav dessa betalas nästan alla direkt i etjänsten, cirka 10% skickas ut som pappersfaktura.
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Kategori 2: Barnomsorg och utbildning (3 e-tjänster) – I
• Övriga effekter
- Helt nödvändigt med en digital ansökan, p g a den stora
anstormningen (300-400 ansökningar per dag) initialt.
- Färre fel i ansökningarna, mindre tid läggs åt korrigeringar
och kompletteringar.
- Fakturering/betalning av ersättningskort sker direkt i etjänsten.
- Stabil plattform och drift, väldigt få driftstopp och
problem.
- Högre servicegrad och tillgänglighet för medborgarna,
mestadels positiv feedback från användarna, väldigt få
klagomål.

• Potentiella ytterligare förbättringar
- Automatisk och/eller digital överföring av nödvändiga
uppgifter till själva kortutfärdandesystemet (måste idag
göras manuellt). Här finns möjligen synergier med
andra verksamheter och e-tjänster inom kommunen
och förvaltningen.
- Möjliggöra att andra än vårdnadshavare och gode män
ska kunna ansöka (t ex skolor).
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Kategori 2: Barnomsorg och utbildning (3 e-tjänster) – II
E-tjänst

Specialkost - ansöka om
Specialkost i tjänsten – ansöka om

”Jag tycker att det har
blivit bättre. Men det
enda som köket har
påpekat är att
information om varje
elev (PDF) är onödigt
omfattande. Det är bra
med återkoppling från
köket.”

Antal ansökningar

439
1

”Jag tror att denna tjänst
även skulle kunna fungera för
hemmaboende i
äldreomsorgen, idag får de
papper hem tillsammans hem
och då får de välja lite på
olika alternativ när de
beställer matlådor från
hemtjänsten.”

• Effektiviseringsvinst (årlig): 830 000 SEK
• Kvantifierbara effekter: Tidsvinster har uppnåtts med
mindre manuell hantering, reducerad pappershantering,
färre fel, bättre kommunikation etc. Ökade tidsvinsterna
för såväl handläggare som kökspersonal.
Kortare handläggningstider:
- Tiden av den centrala handläggaren (dietist) behövs i mindre
omfattning för administration (t ex behöver ej skicka PDF till
respektive kök): Från att ha lagt ca 10% av sin arbetstid så har
det minskat till ca 5%.
- Effektiviseringsvinster för kökspersonal: Även här en minskning
med ca 5% av tidsåtgången för kökspersonalen (antaget att 1
person per skolkök sköter denna administration). Det finns
totalt cirka 30 skolor som gjort denna effektiviseringsvinst.
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Kategori 2: Barnomsorg och utbildning (3 e-tjänster) – II
• Övriga effekter
- Bättre tillgänglighet till ansökan, enklare för vårdnadshavarna att
ansöka samt för läkarna att skicka läkarintyg.
- Bättre överblick för handläggaren och kökspersonal – all
kökspersonal har direktaccess till informationen och behöver ej gå
via handläggaren.
- Bättre uppföljning av ansökningar och enklare kommunikation med
de sökande – möjlighet att återkoppla direkt till vårdnadshavarna.
- Lättare att ändra och uppdatera tidigare beslut och information.
- Lättare och snabbare för kökspersonal att återkoppla.
- Digitala påminnelser till vårdnadshavarna (manuellt).
- Minskat antal fel i ansökningarna (minimalt med fel idag).
- Snabbare besked om den ansökande får specialkost, ökad
transparens.
- Lättare att få fram statistik (t ex antal ärenden, vilken typ av kost,
årskullar etc.).
- Ökad kostnadseffektivitet vid hantering av råvaror har också givit
minskat matsvinn (dock har denna ej kunnat kvantifieras).

• Potentiella ytterligare effekter
- Automatiskt genererade påminnelser skickade till
vårdnadshavare av tidigare ansökande (som ej skickat in /
förnyat).
- Bättre disposition av informationen om varje elev (PDF:en),
reducerad till 1 sida (istället för 3 idag) samt GDPR-anpassad.

• Eventuella negativa effekter
- Minskad kontakt mellan vårdnadshavare och kökspersonal.
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Kategori 3: Fritid och Kultur (18 e-tjänster)
E-tjänst

Antal ansökningar

Föreningsbidrag enligt norm

108

Byskötselpeng- ansöka om

37

Schemalagda tider i lokaler och anläggningar - ansöka om

31

Driftbidrag för fiskevårdsområden - ansöka om

21

Fria medel - ansöka om

12

Ledarutbildningsbidrag - ansöka om

12

Föreningsbidrag för kulturarvsförening - ansöka om

10

Upprustningsbidrag för egen anläggning eller lokal

12

Arrangörsstöd- ansöka om

9

Maskinbidrag - ansöka om

8

Anläggningsbidrag för idrottsföreningar

7

Föreningsregistret - anmäla eller uppdatera uppgifter

6

Särskilt bidrag handikappförening - ansöka om

4

Anläggningsbidrag för samlingslokalföreningar

4

Upprustningsbidrag för fiske- och friluftslivsföreningar

2

Kartbidrag för orienteringsföreningar - ansöka om

2

Transportbidrag för handikappförening - ansöka om

1

Inloggning INTERBOOK bidrag – ansöka om

1

• Effektiviseringsvinst (årlig): 311 000 SEK
• Kvantifierbara effekter: Små (men flera) tidsbesparingar i
och med bättre översikt, minskad intern administration
/kommunikation och manuell hantering, färre fel (ca 10%)
etc.
Kortare handläggningstider:
- Sammantaget har detta medfört att tidsåtgången för
administration minskat från en heltid (100%) till ca 50% av en
heltidstjänst.

”Att e-tjänsten skall vara
integrerad med
verksamhetssystemet är
en naturlig fortsättning
där även beräkningar
och utbetalningar görs.”

”Ansökningarna kommer till
föreningsbidragsmailen, då
mailar jag sedan det vidare
till rätt handläggare, då kan
jag även se hur det ser ut i
processen, har handläggaren
börjat eller ej? - Bra att jag
vet att saker och ting
händer.”
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Kategori 3: Fritid och Kultur (18 e-tjänster)
• Övriga effekter
- Bättre användbarhet för både de som skickar ansökningar
och handläggare.
- Bättre överblick för handläggare genom hela processen av
ärendet.
- Ökad service till medborgare genom påskyndad process av
handläggning.
- Lättare och snabbare för handläggare att påbörja
processen eftersom väsentlig information finns samlad på
plattformen.
- Underlaget till beslutet finns samlat på ett ställe och enkelt
att hitta.
- Minskat antal fel i ansökningarna.
- Inga fel som beror på att ansökningstiden har passerats.

• Potentiella ytterligare effekter
- Integrerat system mellan ansökan och
handläggning/beräkning/utbetalning skulle
effektivisera processen ytterligare.
- Inloggningsmetod för föreningar för att kunna
kommunicera direkt på plattformen.
• Eventuella negativa effekter
- Kontakt mellan föreningar och handläggare minskat.
- Eftersom kommunikation mellan de som ansöker och
handläggare inte kan göras direkt i plattformen kan
processen ta längre tid än nödvändigt.
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Kategori 4: Gator, trafik och allmänna platser (4 e-tjänster)
E-tjänst

Antal ansökningar*

Färdtjänst- ansöka om

21

Läkarutlåtande gällande ansökan
färdtjänst/riksfärdtjänst

8

Riksfärdtjänst- ansöka om

6

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

1

”Vi introducerade den
här e-tjänsten för att
tjänsten skulle vara
lättillgängligt, Umeå
hade gjort det tidigare
så vi utgick från det.”

”Det känns bra att ha det
digitalt - att man kan säga
att vi har det. Även om vi
skulle önska att fler
använde e-tjänsten.”

• Effektiviseringsvinst (årlig): 131 000 SEK
• Kvantifierbara effekter: Tidsvinster har uppnåtts tack vare
mindre manuell hantering och färre fel.

Kortare handläggningstider:
- Tack vare e-tjänsterna uppskattas en tidsvinst på ca 10%
uppnåtts jämfört med ett manuellt (analogt) förfarande. Idag
arbetar cirka två handläggare heltid med dessa tjänster.

• * Dessa e-tjänster används tyvärr i dagsläget endast i ca
5% av ansökningarna, p g a de svårigheter som många av
de sökande har att hantera dessa digitalt. Denna siffra
skulle dock kunna öka om vissa insatser gjordes för att
förenkla eller bättre möjliggöra en digitalisering.
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Kategori 4: Gator, trafik och allmänna platser (4 e-tjänster)
• Övriga effekter
- Ökad tillgänglighet och minskad pappershantering.
- Mindre scanning, färre manuella steg.
- Snabbare input från den ansökande, kortare ledtider,
kortare postgång.
- Bättre service till användarna.
- Mer fullständiga och korrekta ansökningar.

• Potentiella ytterligare effekter
- Det måste bli mer integrerat system, automatisk
överföring till verksamhetssystemet ProCapita, idag
måste lägga in det manuellt.
- Om man kunde få upp den digitala nyttjandegraden till
exempelvis 25% så skulle det ge en betydligt större
årlig effektiviseringsvinst. Till detta skulle även komma
minskade kostnader för postgång och telefonsamtal,
samt troligen även färre hembesök (när så detta krävs).
- Få fler användare (och läkare) till e-tjänsten genom att
”marknadsföra” den bättre och hantera sekretessen på
ett mer pragmatiskt (men korrekt) sätt.
- Följa ärendet ska kunna vara möjligt för att minska
antalet telefonsamtal.
- Parkeringstillstånd: 20 % får avslag för
parkeringstillstånd- vid digitalisering skulle hanteringen
av dessa kunna minska avsevärt.
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Kategori 5: Stöd och omsorg (1 e-tjänst)
E-tjänst

Ensamkommande barn redogörelse/arvodesräkning

”Vi har fått väldigt mycket
positiv feedback från de
som använder e-tjänsten–
att det går snabbare,
smidigare, enklare.
Pappersalternativet nu
borta, förutom i
undantagsfall.”

Antal ansökningar

1615

• Effektiviseringsvinst (årlig): 94 000 SEK
• Kvantifierbara effekter: Tidsvinster har uppnåtts tack vare
digitaliseringen med ca 10%. Dessutom tillkommer
besparingar för minskad postgång.
Kortare handläggningstider:
- En minskad tidsåtgång med 10% för en heltidstjänst.

”Några av fördelarna är att
jag ser nya mönster och får
en bättre översikt och
statistik. Det är bättre
sökmöjligheter. Stressen och
"på hög"-fenomenet minskar,
ett mycket smidigare
arbetssätt för handläggaren.”

Kostnadsbesparing:
- Portobesparing: Ca 1 200 ärenden per år som ska tur och retur,
per styck 13,80 kr per brev (utgått från kostnader PostNord C5
kuvert inkluderat porto).
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Kategori 5: Stöd och omsorg (1 e-tjänst)
• Övriga effekter
- Ökad servicegrad till användarna.
- Färre fel i ansökningar.
- Bättre redogörelse och översikt.

• Potentiella ytterligare effekter
- Integrerat med verksamhetssystem och
arvodesutbetalningar.
- Fortfarande viss manuell hantering som att stämpla
och scanna in.
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4

Slutsatser

Summering
• De hittills gjorda investeringarna i e-tjänster under ett år har för Örnsköldsviks kommun har gett en positiv effektiviseringsvinst.
- Vi antar att den frigjorda tiden (=effektiviseringen) medför att medarbetare kan ägna denna tid åt andra, mer kvalificerade och relevanta
arbetsuppgifter inom samma förvaltning/organisation.
- E-tjänster med antingen höga volymer av antal ärenden eller med omfattande ansökningsförfaranden är de som ger de största
effektiviseringsvinsterna.
• Alla de intervjuade representanterna som dagligen jobbar med e-tjänsterna inom de olika kategorierna och förvaltningarna ser positivt på den
digitala utvecklingen som e-tjänsterna innebär.
• Enligt flera av de intervjuade finns ytterligare potential att öka effektivitetsvinsterna från e-tjänsterna genom framför allt
- integration mellan den egna förvaltningens verksamhetssystem (eller motsvarande) och Open ePlatform
- förenklad och mer transparent kundkontakt direkt i plattformen (effektiviserar dialogen mellan ansökande och handläggare)
- ökad automatisering av vissa moment
- fler användare av e-tjänster.
• De e-tjänster som är mest nyttjade är de som i princip saknar alternativa kanaler att t ex skicka in en ansökan. Många av de minst nyttjade etjänsterna är det på grund av
- okunskap om att e-tjänsten finns tillgänglig eller ovana/oförmåga att använda densamma
- ”gamla vanor” i verksamheten, d v s att de som ansöker alltid gjort det ”manuellt” – de ser inga tidsbesparingar eller andra fördelar
- vissa vill inte använda obligatorisk autentiseringsmetod (ex. läkare eller representant för förening vill inte använda bank-id)
35

Identifierade fördelar för verksamheten*
Tidsvinster

Kommunikation

Överblick och hantering

• Färre manuella moment.

• Lättare att göra ändringar i info och
mallar.

• Bättre överblick och ordning.

• Minskat antal fel vid ansökningar
och handläggning - mer
fullständiga och korrekta
ansökningar.
• Möjlighet att göra elektroniska
sökningar direkt i plattformen
• Finansiella transaktioner direkt (ej
skicka faktura).
• Minskad stress och förbättrad
känsla av ”kvalitet” i utförandet av
handläggningen.

• Lättare att få fram statistik.
• Förbättrade
kommunikationsmöjligheter till
medborgarna.

• Lättare att göra ändringar i info och
mallar.
• Ökad användarvänlighet för både
medborgare och handläggare.
• Minskad pappers- och
posthantering, ger minskade
kostnader och miljöpåverkan.
• Stabil plattform med mycket hög
tillgänglighet.
• Lättare att ändra och uppdatera
tidigare beslut och information.

* Gäller ej alltid samtliga e-tjänster
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Potentiella förbättringar för verksamheten I
Generella förbättringar
• Förbättrad kommunikation under tiden som ett ärende processas: Exempelvis automatiska påminnelser eller notiser–
både för medborgare och handläggare.
• Förbättrad översikt: Möjlighet att samla samtliga dokument (digitalt) på ett enda ställe – både för medborgare och
handläggare.
• Om möjligt, försök att undvika alternativa kanaler – prio ett skall vara de digitala kanalerna
- För vissa grupper (t ex funktionshindrade eller nyanlända) behövs dock ofta ett eller flera alternativ.
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Potentiella förbättringar för verksamheten II
Interna förbättringar

Externa förbättringar

• Integration av e-tjänsterna till verksamhetssystemen
- Dessa integrationer kan dock i många fall vara relativt
kostsamma, samt att olika förvaltningar ofta har olika
verksamhetssystem.
- Automatisk och/eller digital överföring mellan Open
ePlatform och övriga verksamhetssystem.

• Ökad transparens: Förbättrade möjligheter för
medborgarna att följa sitt ärende (eller den anhöriges).

• Stärk upp utbildning och kompetensutveckling för handläggare
om e-tjänster.

• Ökad tillgänglighet och förenklat användande i synnerhet
för medborgare med funktionshinder, anhöriga eller de som
saknar svenskt medborgarskap.
• Förbättra extern information, utbildning och
marknadsföring av e-tjänsterna.

• Engagera all relevant personal (t ex handläggare) i
utvecklingsprocessen och förändringsarbetet, i synnerhet vid
framtagande av nya e-tjänster.
• Vissa manuella rutiner är väletablerade hos handläggare,
kartlägg dessa och etablera nya digitala rutiner.
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Scenario: Potentiella framtida effektiviseringsvinster I
• Vad skulle ROI bli om vi kunde uppnå maximal effektiviseringsvinst (t ex 80% för vissa e-tjänster)?
• En maximerad effektiviseringsvinst beror exempelvis på
-

Fullt integrerade digitala system och rutiner (kan ge upp till 80% effektiviseringsvinst)
Hög nyttjandegrad av e-tjänster (t ex 5-10%  100%)
Fler automatiserade moment, t ex notiser, kommunikation och kontroller (mot andra databaser)
Fler digitaliserade flöden/processer, d v s fler e-tjänster (där detta är relevant och möjligt)
Införande av nya eller förbättrade e-tjänster.
- Exempel: Digitalisering av anställningsprocessen implementerad i Open ePlatform (som är under införande) ger en årlig
uppskattad effektiviseringsvinst i häraden 950 000 – 1 110 000 SEK (baserat på den analys som man gjort i Örnsköldsviks
kommun).
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Scenario: Potentiella framtida effektiviseringsvinster II
• Maximerad potential (per år):
Kategori

Potential

Effektiviseringsvinst vid max (SEK)

Bygga och bo

Integration med verksamhetssystem ger ca 80% effektiviseringsvinst istället för 50% (60%
ytterligare effektiviseringsökning)

4 740 000

Barnomsorg och
utbildning I

Integration med kortutfärdandesystem (50% ytterligare effektiviseringsökning)

1 250 000

Barnomsorg och
utbildning II

Automatiskt genererade påminnelser skickade till vårdnadshavare /ansökande (+10%)

910 000

Fritid och Kultur

Integration med verksamhetssystem för handläggning/beräkning/utbetalning (50% ytterligare
effektiviseringsökning)

470 000

Gator, trafik och
allmänna platser

Integration med verksamhetssystem (50% ytterligare effektiviseringsökning) + ökad nyttjandegrad
(från 5% till 25%)

980 000

Stöd och omsorg

Integration med verksamhetssystem (50% ytterligare effektiviseringsökning)

140 000

Samtliga

Digitaliserad anställningsprocess (se separat analys)

1 110 000

SUMMA

9 600 000

• Potentiell effektiviseringsvinst (per år, för de analyserade kategorierna): Ca 9 600 000 SEK,

d v s ca 85% ytterligare effektiviseringsvinst.
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5

Appendix

Beräkningar av effektiviseringsvinster
Kategori

Formel

Effektiviseringsvinst (kr)

Bygga och bo
(9 e-tjänster)

((5 heltidstjänster *30 800 kr*12*1,77) + (5 heltidstjänster *25 000 kr*12*1,77)) * 50% tidsvinst =
5 926 000 * 50% =

Barnomsorg och
utbildning- I
(1 e-tjänst)

(tidsvinst med 1,25 heltidstjänst*31 000 kr*12*1,77) + (900*13,80 kr portobesparing) =

836 000

Barnomsorg och
utbildning- II
(1 e-tjänst)

((1 heltidstjänst *12*28 500 kr*1,77) * 5% tidsvinst) + ((1 heltidstjänst *12*25 000 kr*1,77) * 5% * 30
st skolkök)) =

830 000

Fritid och kultur (17
e-tjänster)

(1 heltidstjänst *12*29 300 kr*1,77) * 50% tidsvinst =

311 000

Gator, trafik och
allmänna platser (4
e-tjänster)

(2 heltidstjänster *12*30 800 kr *1,77) * 10% tidsvinst =

131 000

Stöd och omsorg (1
e-tjänst)

(1 heltidstjänst 12*28 500 kr*1,77) * 10% tidsvinst + (1200*2*13,80 kr portobesparing) =

94 000

SUMMA

2 963 000

5 165 000

Baserat på lönekostnader och ett schablonpåslag på 77% (se sid 17)
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Lönekostnader – Handläggare (1)
• Handläggare myndighet (K): Medellön 30 806kr
- ALKOHOLHANDLÄGGARE BISTÅNDSHANDLÄGGARE BRANDINGENJÖR BRANDINSPEKTÖR BYGGLOVHANDLÄGGARE
BYGGNADSINSPEKTÖR DISKTRIKTSLANTMÄTARE FÄRDTJÄNSTHANDLÄGGARE FÖRVALTARE HANDLÄGGARE HANDLÄGGARE
LSS INSATSLEDARE LANTMÄTARE LSS-H/BISHANDL MILJÖINSPEKTÖR SJUKSKÖTERSKA MEDANS
SOCIALBIDRAGSHANDLÄGGARE SOCIALSEKRETERARE SOCIONOMUTVECKLARE STF INSATSLEDARE
UTREDNINGSSEKRETERARE

• Handläggare kul o fri (K): Medellön 29 334kr
- BIBLIOTEKARIE FOTOGRAF FRITIDSINTENDENT FRITIDSKONSULENT INTENDENT KONSTINDENDENT KULTURSTRATEG
KULTURUTVECKLARE UTREDARE
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Lönekostnader – Handläggare (2)
• Handläggare social (K): Medellön 28 529kr
- ANHÖRIGKONSULENT ARBETSMARKNADSHANDLÄGGARE BEHANDLARE BOENDESAMORDNARE BOSTADSANPASSARE
CHEFSSTÖD DIETIST ETABLERINGSKOORDINATOR FÄLTARBETARE INTEGRATIONSHANDLÄGGARE
INTEGRATIONSSAMORDNARE INTEGRATIONSSTÖDJARE KOORDINATOR MEDICINSKT ANSVARIG REHABILITERING MSTTERAPEUT PROJEKTLEDARE RESURSSAMORDNARE SAMTALSBEHANDLARE SKOLKURATOR SOCIALPEDAGOGISK
RESURSPERSONAL SOCIALT ANSVARIG SAMORDNARE SYNKONSULENT UTVECKLINGSSTRATEG

• Handläggare teknik (N): Medellön 32 546kr
- BIOLOG DIGITALISERINGSLOTS DRIFT OCH UNDERHÅLLSINGENJÖR ENERGIRÅDGIVARE FASTIGHETSSTRATEG
FORDONSSAMORDNARE GIS-INGENJÖR GIS-SAMORDNARE IT-DRIFTANSVARIG IT-KOORDINATOR KUNDFÖRVALTARE
LANDSKAPSARKITEKT LANDSKAPSINGENJÖR LANTMÄTERIHANDLÄGGARE LANTMÄTERIINGENJÖR LJUD OCH LJUSTEKNIKER
MARKINGENJÖR MÄTNINGSINGENJÖR PARKINGENJÖR PLANARKITEKT PLANERARE PLANTEKNIKER PROJEKTLEDARE
SAMORDNARE SÄKERHETSINGENJÖR TEKNISK FÖRVALTARE TRAFIKINGENJÖR TRANSPORTLEDARE
UNDERHÅLLSSAMORDNARE UTREDNINGSINGENJÖR VÄGINGENJÖR
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