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Växjö kommun 

• Mitt i Småland 

• Marcus + 87 849 andra invånare 

• Europas Grönaste Stad (BBC 2008) 

• Tillväxtregion 4:e i Sverige 

• Matlandethuvudstad 2015  

• Linnéuniversitetet (31.000 studenter) 

• Växjö Lakers svenska mästare 2015 

• Omdebatterat antal soltimmar 

 

 

 



Vision e-förvaltning 



E-förvaltningsplattform - upphandling och införande 

Upphandling av e-förvaltningsplattform (system och införande)

Ärendeknutpunkt

Diarie-, ärende- och 
sammanträdeshantering

Kontaktcenterstöd

Växjö kommuns e-portal

Mina sidor
Mina meddelanden
Mina ärenden E-tjänster

En inloggning

Digitala 
sammanträden

Webbdiarie

Medborgare

Förtroendavalda



Växjö kommun – Mina sidor 

http://www.vaxjo.se/-/E-tjanster-och-blanketter/


Erfarenheter upphandling och införande 
• Helhetsansvaret på leverantör  

• Utmaning kring kraven 
(driftslösning, okänt antal system, ”det ska vara möjligt” vs. ”det realiseras”) => kräva 

delaktighet i lösningsframtagande/-dokumentation. 

• Underleverantör (ansvar för totalbilden) 

• Hur få förutsägbarhet om egna driftskostnader? 

• Servicenivå från kommunen som helhet? Beredskap? 

• En förvaltning åt gången in i kontaktsstödsprocessen  

 

 

 



Ärendeknutpunkten – nu och framåt 

 Växjö kommun

Ärendeknutpunkt

Ciceron ÄDHS

Flexite BPMS

Annat verksamhetssystem

E-tjänst
Mina ärenden
Mina meddelanden

Lösningsmönster 1:
Skjuter ut ärendeuppdateringar
Ärendeinformation+handlingar

Lösningsmönster 2:
Skjuter ut ärendeheader + länk 
tillbaks till verksamhetssystemetKänner till alla ärenden 

finns men har 
nödvändigtvis inte full 
ärendeinformation.

Integration



Erfarenheter kring ärendeknutpunkt 
• Sambruks nyttomeddelande a la´ ÖTP fanns inte tillämpat + ”Knut 

fanns ju inte” 

• Saknar standardutbytesformat för ärenden 

• Lösningsmönster med en ärendeknutpunkt -> helhets- och 

hållbarhetstänk 

• Utveckling av e-tjänsterna drivkraften -> testa ”marknaden före 

integration” 

• Går långsamt att ansluta nya system 

• Känsligt för driftsstörningar 

• Ibland informationsväxel, ibland dubbellagring = OK 

 



Vad gör Växjö kommun 2015-16 
• 13 e-tjänster under 2015 

• 22 e-tjänster under 2016 

• Tittar på integration med Viva 

• Delgivningslösning via Mina meddelanden 

• Mina sidor för organisationer 

• Alla förvaltningar med i kontaktstödsprocessen till sommaren 2016 

• Undersöker kring Växjö app 

• En inloggning till Växjö kommun 2016 

• Komplettera e-tjänster med automatiserade processer 



Frågor? 
 

Här och nu? 

 

 

 

Eller till marcus.werngren@vaxjo.se 

 

mailto:marcus.werngren@vaxjo.se



