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E-kalkylen – stöd inför beslut om digitalisering
E-tjänsten ställer frågor om den specifika processen eller flödet och summerar hur 
många timmar av manuell tid som kan sparas genom införande av e-tjänst med 
eller utan koppling till bakomliggande system.

Skapar förutsättning för prioritering per verksamhet
Verksamheten kan köra igenom  flera flöden och få överblick över vilka som är mest 
resurskrävande och som kan vara lämpliga digitalisera med e-tjänster samt också utredas 
vidare för RPA (Robotic Process Automation) eller AI (artificiell Intelligens).

Skapar förutsättning för prioritering på kommunövergripande nivå
E-kalkylen kan även på kommunövergripande nivå ge en överblick och möjlighet till styrning 
av digitaliseringsinitiativ inom verksamheter där digitaliseringen går långsamt

Bygger på 
beräkningar utifrån 

möjligheter i 
Norrtäljes 

E-tjänsteplattform

Den typen av 
flöden som är 

relevanta att köra 
har ett utifrån- och 

in perspektiv 
avseende 

datainsamlingen
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Inloggning via AD-
konto

Intern Min sida där 
sparade (ej slutförda) 

ärenden kan 
återupptas
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E-tjänsten automatfyller
inloggad användares 

uppgifter – hämtas från 
AD:t (Active Directory)

Flöden som ska 
kalkyleras kopplas till 

IT-områden – ger 
möjlighet till 

övergripande styrning 
och prioritering
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Kalkyl

Vid införande av e-tjänst utan integration 
kan 5 av 8 moment automatiseras



6



7

Automatiserade moment 275 timmar/år

• Mottagningsgranska ärendet
• Skicka iväg en mottagningsbekräftelse
• Scanning
• Tidsåtgång för insamling av saknade uppgifter
• Skicka ut/delge beslut

Fortsatt manuell hantering 239 timmar/år

• Registrering av uppgifter i verksamhetssystem
• Ordinarie handläggning
• Förbereda beslut

Det motsvarar 
en heltidstjänst i 
1,72 månader/år

Prislappen på dessa 
sparade timmar är:
123 750 kronor/år

Manuell tid: 
514 timmar/år 231 300 kr/år
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Tack!

Kontaktuppgifter
Jenni Garper, e-tjänsteutvecklare

Telefon: 073 – 962 37 22
E-post: jenni.garper@norrtalje.se
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