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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Beslut om fördelning av investeringsmedel för utveckling av e-tjänster 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ur investeringsmedel för e-förvaltning avsätta 1 800 000 kr till kommunstyrelsens egen 
budget för utveckling av en e-tjänst för jämförelser 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har för år 2012 20 miljoner kronor i investeringsmedel för att utveckla e-
tjänster. IVE 2012-2015 har ett inriktningsmål om att kommunens e-tjänster ska fortlöpande 
utvecklas och erbjudas invånarna. Alla kommunala enheter ska eftersträva e-
förvaltningslösningar och digitalisering av ärendehantering, information och blanketter samt 
elektroniska ansökningar.  
 
Nämnder har möjlighet att ur dessa medel söka pengar för att finansiera utveckling och 
införande av e-tjänster. Ansvaret för processkartläggning, genomförande och drift ligger hos 
respektive nämnd. 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) har inkommit med ansökan om 
1 800 000 kr för att utveckla en e-tjänst för jämförelser. Tjänsten utformas så att den kan 
användas för att förmedla jämförelser för kommunens samtliga verksamheter.  Bilaga 
 
Föredragning 
En bra jämförelsetjänst är en förutsättning för att medborgarna ska kunna göra väl grundade 
och medvetna val. UAK vill driva arbetet med att skapa förutsättningar för en 
kommunövergripande tjänst liknande den som finns på www.stockholm.se . Det innebär att 
såväl kommunens mjuka som hårda verksamheter kommer att erbjudas möjlighet att lägga ut 
information och sitt kvalitetsarbete. Tjänsten ska ge förutsättningar för att en förälder 
exempelvis ska kunna söka underlag för val av barnomsorgsplats till sitt barn, titta på 
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kvalitetsaspekter på äldreboende för sin förälder samt se idrottsplatsers ”ranking” till 
tonåringens aktiviteter – allt i samma tjänst. 
 
De mest tydliga vinsterna med e-tjänsten för jämförelse är: 
 

 Medborgarna får underlag för att fatta väl grundande beslut gällande val av 
kommunens tjänster och service. 

 E-tjänsten kommer att minska administrationen för kontoren då de kommer att få färre 
frågor kring jämförelse mellan verksamheter då data finns tillgängligt publikt, när de 
själva önskar (dygnet runt). När e-tjänsten är implementerad fullt ut kommer även 
belastningen i form av inmatningen av data att försvinna och den tiden på kontoren 
kan istället avsättas för mer strategiskt arbete. 

 
E-tjänsten planeras att vara på plats till årsskiftet för att ge föräldrar underlag till Skolvalet i 
början av 2013. Då den kommer att upphandlas krävs beslut av kommunstyrelsen den 5 
september 2012. 
 
Projektet ägs av kommunstyrelsen men utvecklas av UAK. Barn- och ungdomsnämnden står 
för driften under 2013 genom upphandlad leverantör. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för e-tjänsten: 

 1, 1 miljon till utveckling av e-tjänst 

 300.000 SEK för integrering med uppsala.se 

 400.000 SEK för konfigurering (strukturering av system) och migrering 
(överflyttning) av data 

 
Kostnaderna ryms inom det särskilda anslaget om 20 mnkr för utveckling av e-tjänster.  
Kommunstyrelsen har tidigare fördelat 7,2 mnkr av dessa medel. 
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