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Antal svarande: 224 kommuner

3 av 4 kommuner har 

inte påbörjat ett arbete 

för att ansluta till Mina 

Meddelanden



Samverkans-
möjligheter



 SKL och Sambruks förstudie

▪ Projekttid 27/2 – 30/6 
▪ 8 kommuner 

(17 000-200 000 invånare)



Syfte
▪ Stödja kommuner till att starta införandeprojekt 

- Ge kunskap  
- Samverka <-> enskilt 

- Projektkommuner 

- Fakta kring volymer, brevflöden, processer, tekniska 
förutsättningar och datainsamling till nyttoanalys 

▪ Avgränsning 
- Försörjningsstöd och Ansökan förskola



Innehåll

▪ Nuläge i kommunerna 
▪ Referenskommuner 
▪ Danmark 
▪ Nytta? 
▪ Tekniska val? 
▪ Leverantörsmarknad och ramavtal 
▪ Sammanfattning



Deltagande kommuners nulägeDeltagande kommuners nuläge

▪ Efterfrågan hos 50% 
▪ Målgrupper: via myndigheter,  

stödmottagare, vårdnadshavare,  
bygglov, datorvana 

▪ Uppskattning av nyttor 
- Medborgarperspektiv 

- Snabbt, EN digital låda, säkert 
- Kommunperspektiv 

- Helt ”digitalt” flöde, standardiserat, kostnadseffektivt 
- Andra samhällsnyttor 

- miljön 



Deltagande kommuners nuläge

▪ Hantering av brevutskick och utgående fakturor

 

Helsingborg Norrköping Skellefteå Södertälje Uppsala Värnamo 

Portokostnader/kostnad 
kuvert mätt i årlig 
totalkostnad material 

3.5 Mkr 7,5 Mkr 2,5 Mkr  3,4 Mkr  4,5 Mkr 1 Mkr 

Antal pappersutskick 
totalt årligen  990 000   305 000 392 000 

1 004 
000 180 000 

Antal medborgare i 
kommunen 132 000 135 000 72 000 91 000 205 000 33 000 

 



Nuläge förskoleprocessen

10 olika utskick till föräldrar 
1. Information om förskoleval  
2. Bekräftelse på mottagen ansökan  
3. Erbjudande om plats 
4. Beslut om plats 
5. Information från resp. förskola 
6. Uppsägningsbekräftelse 
7. Förändring av adressuppgifter i verksamhetssystemet 
8. Månadsvis faktura 
9. Begäran om inkomstuppdatering 
10. Uppdatering gällande vistelsetid



▪ Olika verksamhetssystem och olika tillgång till e-tjänster ger olika 
grad av digital process.  

▪ Digital kommunikation sker via e-post 
▪ Inte så stort steg till en helt digital process 
▪ Hög-it mognad i målgruppen 
▪ Inga hinder gällande lagkrav och säkerhet för att använda Mina 

meddelanden.  
▪ Ev. risk i hantering av personer med speciella behov, t.ex skyddad 

identitet. Behöver analyseras

Nuläge förskoleprocessen



Nytta i förskoleprocessen

▪ Bra e-tjänst med fungerande kommunikation minskar behovet av 
Mina meddelanden.  

▪ Mina meddelanden ses som ett bra alternativ till att skicka 
papperspost 

▪ Mina meddelanden ses som en säkrare kanal än e-post och 
minskar risken för fel adress. 

▪ Integration mellan verksamhetssystem och Mina meddelanden 
kan ge säker och effektiv digital process 

▪ Ett införande av MM kan bidra till en effektivare och mer central 
hantering av resterande pappersflöde



5 huvudtyper av utskick till medborgare 
1. Allmän information, utskick av blanketter etc. 
2. Kallelser 
3. Behov av komplettering vid ett pågående ärende 
4. Negativa beslut 
5. Positiva beslut

Nuläge försörjningsstödsprocessen



▪ E-post och SMS inte tillåtna att använda pga känsliga uppgifter 
▪ Post eller telefon används 
▪ Både användare och handläggare efterfrågar digital 

kommunikation för snabbare hantering 
▪ Bra genomslag för Norrköpings e-tjänst – bra it-mognad 
▪ Vistelsekrav kan vara ett hinder mot digital process 
▪ Signering av beslut behöver utredas

Nuläge försörjningsstödsprocessen



Hinder för ett införande i 
försörjningsstödsprocessen

▪ Blandad IT-mognad, både mycket hög och mycket låg 
▪ Blandad tillgång till teknisk utrustning 
▪ Tillgång till E-id och språksvårigheter. 
▪ Ev. risk i hantering av personer med speciella behov, t.ex skyddad 

identitet. Behöver analyseras 
▪ Noggrann konsekvensanalys behöver genomföras innan införande 
▪ Signatur av beslut behöver utredas



▪ Möjligheterna att kunna kommunicera digitalt på ett säkert sätt 
▪ Minskad brevhantering och minskade portokostnader  
▪ Minskat antal telefonsamtal med frågor kring ex.vis “När kommer 

mina pengar” 
▪ Mina meddelanden kan ersätta rekommenderat brev. 
▪ Kan ge minskad admin och mer tid över för personliga möten

Nyttan i försörjningsstödsprocessen



Referenskommuner
Trollhättan 
▪ Skapar en central infrastruktur med ärendeknutpunkt och processmotor 
▪ Kanalväxel/förmedlingstjänst utvecklas som en tilläggsmodul av partner 

men driftas av Trollhättan 
▪ Integration av övriga verksamhetssystem via integrationsmotor, 

snittkostnad ca 50.000 

Tomelilla 
▪ Serveringstillstånd 
▪ Kopplar MM till sin e-tjänsteplattform 
▪ Leverantören utvecklar och förvaltar lösningen 
▪ Samverkan mellan 4 kommuner 
▪ I drift sedan 19/9 2014



Referenskommuner
Västerås 
▪ Serveringstillstånd 
▪ Kanalväxel/förmedlingstjänst utvecklad och driftas av partner 
▪ Utveckling av printertjänst 
▪ Önskar direktkommunikation mellan verksamhetssystem och Mina 

meddelanden. 
▪ Planerad lansering höst-vår 2014-15 

Karlshamn 
▪ Utvecklar kanalväxel och förmedlingstjänst själva 
▪ Integration mot ärendeknutpunkt 
▪ Har byggt en prototyp 
▪ Avvaktar beslut och finansiering



Referenskommuner
▪ Likheter 

- Initiativ från IS/IT-avdelning 
- Effektivisera verksamheten 
- Förenkla för medborgare och företag 
- MM har stor potential 
- Låg investering 
- 3 av 4 har genomfört pilotprocess 

- Koppling till e-tjänst 
- Notifieringar via Mina meddelanden 
- Info om kompletteringar och status 
- Tydlighet kring ärendets innehåll

Luleå, eAnsökan Bistånd



Erfarenheter
▪ Referenskommuner 

- Starta med avgränsad tjänst 
- Stöd från Skatteverket 
- Involvera verksamheten 
- Samverkan kring ramavtal 
- Samverka för att påverka leverantörer



Lunds kommun
▪ Granskning från DI ger begränsad möjlighet till kommunikation. 

Lunds utvecklingsbehov: 
▪ Ser Mina meddelanden som viktigt både som ut och in-kanal 
▪ Brukaren bör kunna skicka in säkra meddelanden och svara 

direkt via MM 
▪ Journalföra meddelanden på ett automatiskt sätt vid behov 
▪ Kommunicera säkert med andra portaler och myndigheter



Digital post i Danmark

▪ e-boks.dk - sedan 2001– delvis ägd av danska staten 
▪ 4 miljoner mottagare och 30 000 avsändare 
▪ 220 000 000 brev skickades 2012  
▪ Avsändaren sparar 80% av kostnaden 
▪ Användningsgrad 70% 
▪ Offentlig sektor skickar enbart digital post från 2015 

▪ I Sverige skickas 1000 000 000 fönsterkuvert…



Nyttan för en 
kommun?

Pengar, tid, kvalitet, säkerhet?



Nyttoberäkningar

▪ Deltagande kommuner  
- Volymer 

▪ Snittkommun 
- referenspunkt



Generisk process i  
exempelkommunen

▪ Har en intern enhet för posthantering  
▪ Styckkostnaden per utskick ca 7 kr, inkl. material och porto. 
▪ Posthantering för utskick 4-5 arbetsdagar.  
▪ Digitalt utskick kostar ca 1.50 kr 
▪ Kostnader baseras på Tomelillas lösning 



Scenarier över nyttan i 
exempelkommunen - besparing

Scenarie 1: enbart besparing posthantering
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Scenarier över nyttan i 
exempelkommunen - effektivisering
Scenarie 2: besparing posthantering samt processförbättring

NPV
5 070 967
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Scenarier över nyttan i 
exempelkommunen - säkerhet

Scenarie 3: besparing posthantering samt ökad säkerhet

NPV
3 085 411
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Sammanfattning nyttoanalys
För kommunen 
▪ • minskade materialkostnader för utskick 
▪ • minskad arbetstid för posthantering i processflödena 
▪ • minskad arbetstid för administration av adressregister 

För medborgare/företag 
▪ • snabbare svarstid och kortare väntetid 
▪ • valbarhet att kunna nå svar oavsett var man befinner sig 
▪ • skydd från att post ska kunna öppnas av obehöriga 
▪ • skydd från att post ska hamna fel/inte komma fram



Teknisk lösning för en kommun?

En, flera, egen eller tjänst?



Vilka delar uppstår?

Brevlåde-
operatör

Brevlåde-  
innehavare

                     FaR-ansvarig     FaR

Kommunens ansvar 

Verksam-
hetsappl.

Förmedlings-
tjänst

Print och 
kuvertering

Kanalv
äxel

Skapa och 
signera 
medd.

1 32

4



Fyra olika former av anslutning

1. Via olika verksamhetssystem har egna kopplingar till MM 

2. Handläggaren skriver ut direkt – kanalväxel kontrollerar 
mottagarens postval och skickar antingen till intern 
skrivare eller till MM 

3. Via central ärendeknutpunkt/process-/e-tjänsteplattform 
som står för koppling till MM 

4. Via extern leverantör som sköter hela flödet – både 
utskrifter och till MM 



Olika alternativ för att ansluta  
verksamhetssystem

2. Applikationen kommunicerar via 
ett ärendenav

1. Applikationer kommunicerar direkt emot 
en förmedlingstjänst F

Centralt  
Ärendenav

3. Applikationerna har inbyggd  
förmedlingstjänst F

F



Handläggaren skriver ut

Central Printtjänst/ 
egen skrivare

Extern leverantör B

Avsändande 
applikation Kanalväxel

Elektroniskt 
förmedling

Print, kuvertering, 
post

FaR



Ärendeknutpunkt, process-, 
e-tjänsteplattform

Mina 
Sidor

Webb  
samt Smartphone, iPad, enkel mobil m.m…

Mina SidorE-tjänst B 
(e-blankett)

E-tjänst A  
(paketköpt)

Verksamhets 
applikation A

Verksamhets 
applikation 

B

Diarium  

Ärendeknutpunkt 

Ärende-  
hantering

Telefon 
Besök

Kanaler till  
medborgarna

Ärende-  
hanterande  

Kontakt- 
center

ETT 
flöde  
till MM



Hela flöden till extern leverantör

Extern leverantör 
Avsändande 
applikation Kanalväxel

Elektroniskt 
förmedling

Print, kuvertering, 
post

FaR



Leverantörsmarknad 
▪ Avrop på existerande ramavtal från Kammarkollegiet och SKL 

Kommentus 
- IT-konsulttjänster - tilläggstjänster och integration 

- Utskriftstjänster 2011 för printtjänster (ej digitalt) 
- Utskriftstjänster 2015 - med digital förmedling (förstudie pågår) 

- Tillägg i befintliga outsourcingavtal 
- E-förvaltningsstödjande tjänster 

▪ Separata, fullständiga LoU-upphandlingar 
- Direktupphandling 
- Övriga



Sammanfattning



Rekommendation generellt  
- enskild kommun

▪ Fatta ett inriktningsbeslut för ett 
införande och anslutning till MM 

▪ Genomför en analys för att hitta ett 
pilotprojekt 

▪ Använd Vägledningen som stöd



Rekommendation teknisk lösning  
- enskild kommun
1. Utgå från verksamhetens behov och möjligheter i existerande 

verksamhetssystem 
2. Börja enkelt 
3. Basera lösningen på aktuella strategier och förutsättningar 
4. Följ utvecklingen, diskutera med leverantörer och samverka.



Rekommendation till SKL

▪ Ökad samverkan kring ramavtal 
▪ Diskussion med befintliga verksamhetssystems & e-

tjänsteplattformars leverantörer kring att utveckla anslutning 
▪ Säkerställa att kommande, gemensamma upphandlingar 

innehåller krav på kommunikation via MM 
▪ Ta fram kravtext som kommuner kan använda i sina 

upphandlingar 
▪ Bidra till ett nätverk när behov finns



Rekommendation till Skatteverket
▪ Se över minameddelanden.se  

- Upplevs svårt att hitta 
▪ Att vägledningar och guider framöver innehåller 

kommunperspektiv 
▪ Använda sig av upparbetade kanaler för marknadsföra tjänsten 
▪ Marknadsföra som EN digital brevlåda



Läs mer på skl.se

http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/
ramverketjanster/minameddelanden.3188.html

http://skl.se
http://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/ramverketjanster/minameddelanden.3188.html

