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Bakgrund
 
Den 9 april 2014 beslutade kommunstyrelsen om en digital strategi för Uppsala 
kommun. Vid samma tidpunkt beslutades om en handlingsplan för e-förvaltning 
2014. Ett av insatsområdena är att utveckla digitala tjänster som är lätta att 
hitta, enkla att använda, likartade och samordnade. Syftet med projektet är att 
förenkla medborgarnas vardag genom att erbjuda kommunens tjänster i de digitala 
kanalerna. 

Under hösten 2014 genomfördes ett projekt med syfte att förenkla medborgarnas 
vardag genom att digitalisera blanketter på uppsala.se. De tjänster som tidigare 
erbjudits i form av pdf-blanketter ska ersättas av formulär som skickas från 
webbplatsen. I projektet ingick att utveckla en ny formulärfunktion i Episerver 
med möjlighet till signering med e-legitimation (BankID) och att publicera ett antal 
formulär som ska ersätta blanketter. 

http:uppsala.se
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Syfte 
För att undersöka i vilken omfattning tjänsten och webbsidorna svarar mot de 
faktiska användarnas behov genomförs en användbarhetsutvärdering under våren 
2015. Användbarhetsutvärderingarna har som syfte att belysa problem i designen 
av formulären på Uppsala kommuns webbsidor samt ge en tydligare kunskapsbild 
av användarnas behov för att höja kvaliteten på tjänsten och webbsidorna. 
Utvärderingen syftar till att se hur användaren i stora drag använder tjänsten och 
webbsidorna, hittar och använder den specifika tjänsten samt startar och fyller i 
ett formulär. Nödvändiga uppdateringar kommer att genomföras efter analys av 
resultatet från utvärderingen. 



 

Metod 
För att få en förståelse för hur Uppsala kommuns tjänster fungerar genomfördes 
användbarhetsutvärderingar, kontextuella intervjuer, analys av data, kundresor 
och blueprints. Detta genomfördes för att kunna kartlägga tjänsten i helhet och 
detalj och för att upptäcka så kallade failpoints som behöver åtgärdas, för att få 
en ännu bättre användarupplevelse. 

Två typer av användbarhetsutvärderingar genomfördes. En kontextuell utvärdering 
som genomfördes hemma hos användaren eller på arbetsplatsen med personer 
som tidigare använt någon av tjänsterna. Sedan genomfördes även några 
användbarhetsutvärderingar på stadsbiblioteket med slumpvis utvalda personer. 
Genom att genomföra två olika varianter av användbarhetsutvärderingar 
fångades en djupare och bredare bild av hur tjänsterna fungerar. 

Användbarhetsutvärderingen genomförs med en testperson och en testledare 
samt en bisittare. Utvärderingen grundas på en teknik som kallas ”think aloud”, 
vilket innebär att testpersonen ombeds tänka högt under tiden tjänsten och 
webbsidorna används för att lösa ett antal uppgifter. Testledarens uppgift är att 
leda testpersonen genom utvärderingen och observera samt föra anteckningar. 
Deltagande observation används således som datainsamlingsmetod där 
observatörens roll är att reflektera över det som sker. Under utvärderingen gavs 
ett antal olika uppgifter till användaren, om det fanns tid över fick användaren 
extrauppgifter. I utvärderingen användes dator, mobiltelefon och ipad. 

Mått för utvärderingen 
Det första mått som används i utvärderingen är uppgiftsframgång. Användarna 
kommer antingen klara uppgiften utan problem, med vissa svårigheter eller 
klarar inte uppgiften utan hjälp. Ett andra mått som används i utvärderingarna 
är problembaserat mått, vilket beskriver de problem som uppstår när deltagarna 
genomför uppgifterna. Slutligen tar vi reda på hur användarnas upplevelse av 
tjänsten är via frågor om upplevelsen. 

Urval 
Kriterierna för rekrytering urvalet av användare gjordes främst ur den prioriterade 
målgruppen, vilket är personer som tidigare använt någon av tjänsterna som 
utvärderades. Användbarhetsutvärderingar genomfördes även med ett antal 
slumpvis utvalda användare för att även fånga in det perspektivet. 





 

Sammanställning av resultat 
I detta projekt har vi använt flera metoder och verktyg som används inom 
interaktionsdesign och tjänstedesign för att få kunskap om användarnas behov 
och mål. Vi har genomfört användbarhetsutvärderingar för att få en djupare 
förståelse för hur vi kan utveckla och förbättra formulären som tagits fram 
för tjänsterna. Vi har även genomfört kontextuella intervjuer i samband med 
utvärderingarna för att samla in kvalitativ data. Analysen av data har sedan 
mynnat ut i sammanställningar i form av kundresor, storytelling och blueprints. 

Tjänsterna utvärderas med 14 personer varav 8 kvinnor och 6 män i åldern 20 – 
90 år. Användbarhetsutvärderingarna genomfördes under perioden 2015-02-11 
till 2015-02-19 för följande tjänster: 

Kontextuell utvärdering 
- Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 
- Inkomstanmälan för vård- och omsorgsavgift 
- Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor 
- Intresseanmälan att bli kontaktperson för barn och unga 

Utvärdering på stadsbiblioteket 
- Ansökan om torgplats 
- Felanmälan för gator, vägar och parker 





 

Enklare vardag



”...Det skulle kunna vara att man, 
kommunikationen med er underlättas 
eller ja egentligen det mesta att man 
kan göra det lite mer flexibelt saker 
och ting. Det är väl liksom sånt som en 
annan brinner och jobbar för som allt 
med det där med allt att kunna arbeta 
hemifrån på distans och komma med i 
såna här saker. Jag ser fördelen nu med 
att kunna betala räkningen med mobilen 
å det gör det enklare och scannar in 
med OCR-numren slipper skriva alla dom 
här långa raderna.” (Simon) 

”… tillgänglighet 
eftersom jag också 
inte har bil så 
behöver jag åka 
kommunalt” (Maria) 

”Det vore ju att min 
bostad skulle bli bättre 
anpassad. Att man skulle 
få en sån där öppnare i 
samband med dörren så 
man skulle kunna trycka 
på och sedan öppna.” 
(Gunnar) 

”Det skulle vara 
att man slapp det 
här med städa och 
matlagning, alla såna 
där grejer det tar 
tid… Hämtningar och 
lämningar. ” (Marina) 

”En enklare vardag det är en service i närområdet och det har vi 
ju hyffsat än då det finns ju en vårdcentral. Jag har inget att klaga 
på. Dom har för vana att göra tjusig reklam i ljusblått men det är 
besvärligt det ska vara gul eller vit så man ser.” (Agnes) 

”Min synnedsättning innebär ett dis jag går i. Det här ögat är svart 
och det här ögat är en tunn sliten näsduk framför detta öga. Det 
innebär att jag måste ha förstoringsglas för att läsa. Det blir jobbigt 
att gå ute. Då har jag min vita käpp och känner i snön för att det 
inte ska rasa snöklumpar framför fötterna och sånt där. Ja och så 
får man planera ordentligt hur man sätter ner fötterna så att det inte 
händer nån olycka. (Agnes) 



 

 

 

 

 

Slutsatser 

Användbarhetsutvärderingar, kontextuella intervjuer, analys av data, kundresor, 
storytelling, blueprints och sammanställning av generella problem och idéer för 
att förbättra formulären, har varit grunden för att skapa en kunskapsbild om 
hur användarens behov och mål ser ut. Detta är även en grund för att fortsätta 
arbetet med att ta fram tjänster som underlättar vardagen för kommunens 
medborgare. Förhoppningarna är att detta ska fungera som ett fortsatt stöd i 
arbetet att utveckla Uppsala kommuns tjänster. Se bilaga för fördjupning.  

Resultatet från användbarhetsutvärderingarna visade att testpersonerna tyckte 
att det underlättade att kunna skicka in blanketten digitalt i stället för att skicka 
den med post. Det kom även fram idéer kring hur formulären kan utvecklas 
vidare, bland annat önskemål om en funktion för att skapa en karta när det 
behövs i en ansökan. 

Testerna visade att behovet ser olika ut beroende på vilken typ av tjänst det är 
och vem som ska använda den. I vissa fall är handläggaren oerhört viktig för den 
som ansöker om ett tillstånd. Att kunna skicka in ansökan om tillstånd digitalt 
underlättar för många men för vissa ansökningar behövs även stöd i form av 
information och dialog med handläggaren. Det är även viktigt hur texter utformas 
i formulären så att det blir tydligt vilka uppgifter som måste fyllas i. 

Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv så att det blir tydligt för den som 
använder tjänsterna hur processen ser ut och vilka steg de behöver göra. 

Vidare arbete 

Nästa steg i projektet är att förbättra formulären utifrån användarnas synpunkter 
och utifrån de olika idéerna och de eventuella synpunkterna och problemen som 
uppstod under användbarhetsutvärderingarna. 

Långsiktigt vore det även bra att fortsätta kartlägga tjänsten tillsammans med 
verksamheten utifrån verksamhetens perspektiv, för att få en djupare förståelse 
för tjänsten till exempel metoden co-creation. Det vore även bra att titta på 
tjänsten som helhet och fundera över hur vi kan förbättra den så att vi strävar 
efter att få en kundupplevelse som ligger i linje med insatsområdets mål vilket 
är att utveckla digitala tjänster som är lätta att hitta, enkla att använda, likartade 
och samordnade. 





 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Generella idéer och problem 
Det finns ett antal idéer och problem som är generella för de olika tjänsterna 
som utvärderades. 

Upprepande synpunkter och problem 

Under användbarhetsutvärderingarna uppstod vissa synpunkter och problem 
vid ett flertal tillfällen som behöver åtgärdas. Ett problem som uppstod var att 
flera användare inte ser eller förstår att de ska fylla i formuläret som finns på 
webbsidan. Sedan är det många som ser blanketten först på webbsidan och 
undrar om de behöver fylla i både blanketten och formuläret. Användarna vill göra 
rätt från början när de till exempel ska ansöka om tillstånd för enskilt avlopp. 
Detta skapar en osäkerhet redan innan de ska börja ansöka eftersom de oroar sig 
för att eventuellt få avslag, om de råkat fylla i fel eller lämnat några fält tomma. 
I tjänsterna ansökt om tillstånd för enskilt avlopp och ansök om tillstånd för 
brandfarlig vara ska en situationsplan bifogas. Användarna upplever att det känns 
som ett helt projekt att ta fram en karta till situationsplanen. De upplever inte 
heller att det är tydligt vad situationsplanen ska bestå av eller hur avancerad den 
behöver vara för att vara godkänd. Terminologin som finns i flera av formulären till 
exempel klassningsplan eller fabrikat är ord som gör användarna osäkra. 

Många av användarna förväntar sig att få en kvittens på mejlen när formuläret 
är iväg skickat. I dagsläget får de ett tacksvar i webbläsaren men ororn kring om 
formuläret verkligen gått iväg kvarstår. Vissa ansökningar kan bestå av tunga 
högupplösta kartbilder som bifogas från en långsam dator och då skulle en 
kvittens på mejlen ge en trygghet att ansökan gått fram. 

Vissa sökningar i sökfältet på uppsala.se och dev.uppsala.se till exempel 
sökorden ” Ansökan snskilt avlopp” och ”stödperson” ger inte någon sökträff. 
Felmeddelanden syns inte direkt utan flera användare behöver scrolla upp på 
webbsidan för att se det. Långa felmeddelanden gör att användaren får svårt 
att se vilka fält som behöver kompletteras. De tjänster som består av textrutor 
till exempel bli kontaktperson har en lite punktstorlek på texten vilket gör att 
läsbarheten blir sämre. 

http:dev.uppsala.se
http:uppsala.se


Synpunkter och problem som uppstår enstaka gånger 

Ett problem som uppstod vid ett tillfälle var i formuläret ansök om tillstånd för 
brandfarlig vara som finns i en guide på webbplatsen. Användarna har fyllt i 
alla uppgifter och ska skicka in formuläret. De kommenterar att de väljer att 
strunta i att granska och vill då istället gå vidare till nästa. De trycker då på 
knappen nästa och hamnar då på en annan sida i guiden. När de går tillbaka 
till formuläret så är alla fält rensade. Andra problem som uppstod enstaka 
gånger var önskan att kunna bifoga flera filer för till exempel situationsplanen 
och kunna bocka ur val som gjorts i radioknapparna. En användare 
trycker OK på tangentbordet i ipaden för varje ifyllt fält vilket medför att 
felmeddelanden om att alla obligatiriska fält inte är ifyllda dyker upp. Vid några 
användbarhetsutvärderingar som genomfördes på dev.uppsala.se fanns en bugg 
som uppstod när vissa användare tryckte på granska. Ett felmeddelande sa att 
sidan inte kan visas. Buggen rättades till direkt vid uppkomst. 

Kommentarer 
Det framkom flera intressanta kommenterar som kan vara bra att tänka kring till 
exempel beskriver flera personer att de skulle fylla i alla fält än om det fanns en 
asterix eller inte. Flera användare vill att det tydligt ska framgå i formuläret vad 
som är skallkrav eller önskvärt att ha med. Om det finns skallkrav borde det inte 
komma ett önskemål om komplettering senare av kommunen eftersom det bara 
var önskvärt att ha med i formuläret. Det är därför viktigt att se till att det som 
efterfrågas i formulären är det allra viktigaste. Det behöver tydliggöras vad som 
vore önskvärt att få svar på, då asterix inte är tillräckligt för att visa det. Det är 
viktigt att sätta sig in i företagares situation och göra det smidigt att ansöka 
både första gången och för att uppdatera ansökningar. 

Det framkom både positiva och negativa kommentarer under 
användbarhetsutvärderingarna. Några av kommentarerna var att formulären inte 
kändes så komplicerade och att det var enkelt att hitta. Det var även bra att det 
fanns kontaktmoduler som var nära till hands som stöd. En annan kommentar 
var att den information som till exempel finns om vård och omsorgsboende på 
webbplatsen även finns i andra kanaler som en seniorbroschyr och att det går 
att åka runt och titta på olika boenden. Två personer blir positivt överraskade av 
webbplatsen och att det är mycket lättare att hitta nu än tidigare. En användare 
har en synnedsättning och berättar att det är bra när texten är i fetstil för det 
är enklare att läsa då. Många tyckte det var enkelt att fylla i formuläret men att 
det kan vara svårare för äldre att fylla i. Det var även några som upplevde en 
osäkerhet kring om formuläret skickats in och att de tyckte att det var otydligt i 
hur de får återkoppling. 

http:dev.uppsala.se


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Designidéer 

De framkom många olika idéer på hur formulären kunde förbättras. 
En idé var att kommunen ska tillhandhålla en karta i någon form som används 
för att göra en situationsplan. Detta eftersom situationsplanen idag skapar ett 
orosmoment kring vad som behöver finnas med och det är omständigt att ta fram 
en karta. En annan idé är att tydliggöra vad som är viktigt att fylla i och inte och att 
ha med det allra viktigaste i formuläret (räcker inte att enbart ha asterix). Fundera 
kring termonologin och ta bort en del svåra frågor som inte anses relevanta för 
tjänsterna till exempel en användare för enskilt avlopp beskriver att fabrikat är 
något som leverantören har koll på. Att bli kontaktperson upplevs ha en tydlig 
process kring hur det går till med anmälan. Tjänsterna brandfarlig vara och enskilt 
avlopp upplevs ha en otydlig process. Det kan därför vara bra att fundera över 
hur den processen kan tydliggöras till exempel kan texten delas in och innehållet 
kortas ner på de sidor där formulären finns. 

I formuläret vore det bra att göra det enklare att ta bort text i fält med exempelvis 
en ikon i högra hörnet i form av ett kryss för att hjälpa användaren att göra rätt. 
Förstora fälten och gör större träffytor för radioknappar och kryssrutor för att 
underlätta tillgängligheten i de olika plattformarna. Det vore också bra att göra det 
möjligt för användarna att kunna bocka ur en ibockad radioknapp och förtydliga att 
om en radioknapp är ibockad eller inte. När felmeddelandet dyker upp i formuläret 
vore det bra om det finns länkar i felmeddelandet till fälten för att komma direkt till 
felet. Idéer kring tacksvaret är att göra olika tacksvar beroende på om användaren 
fyllt i till exempel e-post eller inte och med exempelvis färgmarkeringar visa att 
tacksidan skiljer sig från formuläret att processen nu är klar. En annan idé är att 
skriv ut funktionen som finns på granskasidan även finns på tacksidan för att det 
är då användarna upplever att ansökningsprocessen är klar. Slutligen vill flera 
användare få en kopia på ansökan på mejlen. Det ger en trygghet och vetskap 
om att det kommit fram, uppgifterna finns kvar på mejlet och det är lättare att 
komma ihåg när ansökan gjordes. Flera användare vill för till exempel felanmälan 
få feedback på när problemen som anmälts är åtgärdade. 



 

 

Specifika idéer och problem 
Det finns ett antal idéer och problem som är specifika för de olika tjänsterna 
som utvärderades. 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 

De idéer och problem som uppkom vid utvärderingen av tjänsten enskilt avlopp 
handlade om processen kring ansökan att inte vilja göra fel, terminologi och 
underlätta med olika stöd i ansökan. Ett stöd skulle vara att kommunen 
tillhandhöll kartverktyg för att göra en situationsplan. I dagsläget finns en 
osäkerhet över att de inte vet hur processen skulle gå till. Det är därför viktigt att 
hjälpa och guida kring vilka steg som behöver göras för att söka tillstånd. Det är 
också viktigt att det framgår på sidna och i formuläret vad som är viktigt att fylla 
i och inte. Användarna vill också göra rätt från början vilket gör att de lätt fastnar 
i vad till exempel en situationsplan är och hur de ska få tag på en sådan. De 
upplever det som ett jobbigt projekt att få fram en karta själv. De undrar vad till 
exempel fabrikat är eller vad rubriken avloppet ligger lägre än egen brunn betyder 
och det blir ett hinder för att kunna fylla i ansökan. De vet inte heller vad det är 
för filer som ska bifogas i ansökan. De beskriver att de skulle ta reda på vad de 
olika termerna betyder men att det känns jobbigt att behöva göra det. 

Vissa delar i ansökan är sådant som de inte visste hur de skulle göra när 
de ansökte till exempel delen om entreprenör. I det steget visste inte en av 
personerna om denne skulle ha någon entreprenör eller inte. Hur bindande är 
det om ett företag anges som entreprenör? Om det är viktigt att veta i detta 
skede vore en idé att lägga till arbetet utförs av entreprenör: Ja eller nej. 

Ett förslag är också att se över termonologin och ta bort en del svåra frågor 
som användarna inte har koll på. Fabrikat är till exempel inte är något som en 
av användarna har koll på utan det har företaget som anlitas. Ansökan bestå 
av stora tunga högupplösta kartbilder som bifogas från en långsam dator och 
en kvittens på mejlen skulle ge en trygghet att ansökan gått fram. Slutligen 
kommenterar en av användarna att det är bra att kommunen hör av sig inom en 
vecka efter att ansökan skickat in. 



 

Inkomstanmälan för vård- och omsorgsavgift 

De idéer och problem som uppkom vid utvärderingen av tjänsten 
inkomstanmälan för vård- och omsorgsavgift var bland annat att en användaren 
hade problem att scrolla med listen till höger i webbläsaren, vilket gör att 
användaren missar att fylla i vissa fält i formuläret. Det vore bra att göra 
felmeddelanden med länkar till fälten för att komma direkt till felet. Det 
uppstår även problem för en av användarna att navigera och trycka på länkar 
på ipaden eftersom användaren är ovan att användaden. I formuläret trycker 
en användare OK på tangentbordet i ipaden för varje ifyllt fält och det medför 
att hen får upp felmeddelanden om att alla obligatoriska fält inte är ifyllda. 
Användarna har svårigheter att se pop up texten om kakor. En av personerna 
har en synnedsättning och det vore därför bra om fälten i formuläret var större 
med större träffytor för till exempel kryssrutor och radioknappar. Svart text är bra 
medan blå text är svårt att läsa för en av personerna. 

De beskriver att de använder olika kanaler för att få veta mer information om 
olika boenden. En av personerna kommer in på webbtjänsten hitta och jämför 
under untvärderingen och läser mer om boendena där. Användaren har tidigare 
besökt olika boenden och tycker hitta och jämför ger en bra repetition av 
informationen. Personen har inte tidigare använt hitta och jämför. 

Båda användarna tycker att det var besvärligt att fylla i bruttoinkomsterna. En 
av personerna fyllde först i bruttoinkomsterna per år tills denne insåg att det 
efterfrågades per månad. Det vore bättre om kommunen tog reda på till exempel 
bruttoinkomster. Kommunen skulle också kunna samla in information om god 
man via register istället för i blanketten, eftersom den som har god man kanske 
inte begriper att den har en god man. 



 

 
 
 

 
 

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor 

De idéer och problem som uppkom vid utvärderingen av tjänsten sök tillstånd för 
hantering av brandfarliga varor var liknande problem som med tjänsten enskilt 
avlopp. Användarna visste inte hur de skulle gå tillväga med ansökningen eller 
hur processen gick till. Detta skapar ett hinder för att överhuvudtaget ansöka 
när de inte visste vem eller hur de skulle ansöka. Det fanns även här problem 
med situationsplanen att den upplevdes krånglig och svårt att veta vad den 
behövde bestå av. Behöver det finnas nödutgångar, brandsläckare, ventilationer, 
brandväggar på ritningen? 

Det fanns en oro kring att inte vilja göra fel eftersom de inte visste om de skulle 
få avslag om de skrev fel i ansökningen. Det är viktigt att visa vad som behöver 
fyllas i och inte eftersom kommunen inte kan kräva att få en komplettering på 
sådant som inte är obligatoriskt i formuläret. Terminologi var problematiskt för 
användarna till exempel var det svårt att förstå vad en klassningsplan, cistern 
eller lös behållare betyder. De funderar även på vad bilagorna som ska bifogas 
är för någonting. De föreslår att det vore bra att kunna bifoga flera filer som till 
exempel bilder. 

När användarna fyllt i formuläret under utvärderingen väljer de att hoppa över 
granska-knappen och trycker på nästa i guiden istället. Det som händer då är att 
alla fält rensas, vilket skapade stor frustration. 

De tycker att det är bra att det finns en guide på uppsala.se kring ansökan 
och det var något som de saknade när de ansökte om tillstånd. De tycker det 
är bra att det finns en kontaktmodul där formuläret finns. En av funderingarna 
de hade när de ansökte om tillstånd var vem som är ansvarig och utfärdar 
tillstånd och det står nu på webbsidan vilket är bra. 

http:uppsala.se


 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

I formuläret funderar de över delen om kontaktperson och kontaktuppgifter 
och att det är otydligt vems namn som ska stå där. De är även osäkra över hur 
mycket information som behöver anges under fältet ange typ av verksamhet och 
hur hänger den ihop med filen som ska bifogas längre ner typ av verksamhet? 
De kommenterar att det vore enklare att fylla i kolumner istället för en textruta 
som det är idag för delen om hantera mängd – beskriv varan. De har skapa ett 
dokument som de bifogat där de anger produktens namn, klass, förpackning, 
volym och förvaring i kolumner. De skulle vilja ha det att det var så i formuläret 
istället. De skulle även vilja slå ihop sammanställning och beskriv vara. 

Det ska vara smidigt att söka tillstånd och det skulle kunna underlätta om 
det fanns någon typ av guide som vägleder om tillstånd krävs eller inte för 
verksamheten. Detta efersom de själva funderat mycket kring vilken mängd som 
kräver tillstånd. Det skulle kunna vara att företaget får svara på frågor om typ av 
verksamhet, hur stor mängd som hanteras och vilka produkter de har. Sedan får 
företaget direkt svar om tillstånd krävs eller inte och kan då göra en ansökan via 
formuläret. 

De tycker också det vore bra om det fanns en inloggning på webben med BankID 
för att sköta alla ärenden med kommunen. Där kan de göra ansökningar, se alla 
ansökningar de gjort och uppdatera nuvarande ansökningar. Det ska enkelt gå 
att uppdatera tillståndet med att till exempel bara fylla på mängden liter de nu vill 
utöka tillståndet med och på så sätt slippa bifoga filer de redan bifogat vid förra 
ansökan. 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Intresseanmälan att bli kontaktperson för barn och unga 

De idéer och problem som uppkom vid utvärderingen av tjänsten bli kontaktperson 
för barn och unga var att kontakten med kommunen fungerat bra och att det 
var bra att det fanns kontaktmoduler på sidan. Det var lätt att hitta till sidan 
där formuläret finns. En av personerna har fått en länk via kommunen på 
mejlen som ledde direkt till sidan med formuläret. En av personerna använde 
sökfältet på uppsala.se och det kom upp träffar på bli kontaktperson däremot 
gav inte sökordet stödperson några träffar. Delen om familjeförhållande att ange 
personnummer för till exempel andra myndiga i hushållet upplevdes onödigt för 
uppdraget. Det är inte heller någonting som frågades ingående i intervjun. Under 
delen om utbildning och erfarenhet skrev först en av personerna allting i samma 
textruta. Sedan fick personen kopiera över i rätt textruta. Det kan därför vara bra 
att se över innehållet under din utbildning och erfarenhet i formuläret. Förslag på 
tillägg i formuläret är att kunna bifoga en bild på sig själv. En av användarna har 
skickat in intresseanmälan två gånger och första gången skrev personen mer 
utförligt, andra gången behövdes det inte lika mycket information. En idé är att 
ha en annan process kring att ansöka om att bli kontaktperson andra gången, 
eftersom användaren behöver skicka in samma information två gånger. Det blir 
också en upprepning av information som redan skickats in en gång tidigare. 

Ansökan om torgplats 

De idéer och problem som uppkom vid utvärderingen av ansökan om torgplats 
var bland annat att det var mycket text på sidan vilket gjorde det svårt att se 
formuläret. Det blev också en förvirring mellan formulär och blanketten. Det 
vore bra att dela upp texten i olika delar på sidorna så att det går snabbare 
att få en överblick. Flera av personerna väljer att gå in på sidan regler och 
villkor för torghandel och saknar då information om kostnader för att hyra en 
plats. Sedan går de in på sidan för Vaksala torg och det är där kostnaden står. 
Många har svårt att se skillnad på dessa sidor. En idé som framkommer är att 
dela in ansökan om torgplats som en webbshop efter till exempel företag eller 
privatperson för att det i dagsläget är mycket information som eventuellt inte är 
intressant för alla. 

Felanmälan för gator, vägar och parker 

De idéer och problem som uppkom vid utvärderingen av felanmälan för gator, vägar 
och parker var att felanmälan låg långt ner i strukturen tidigare på webbplatsen 
och att det nu var enklare att hitta den. Det är också bra att det går att hitta 
formuläret via olika ingångar. Formuläret känns tydligt och det är bra att det går 
att bifoga en bild för att det kan vara svårt att förklara i ord. De vill kunna få 
en bekräftelse för den externa felanmälan dels när ansökan inkommit och dels 
när felet är åtgärdat. Vid felanmälan internt finns planer om att framöver ge 
bekräftelse till kund när arbetet inkommit och när det är utfört. 

http:uppsala.se


Senast gången du fyllt i en  
pappersblankett eller webbformulär? 

”Det var när jag försökte få ett parkeringstillstånd och 
jag blev en smula frusterad där det blev avslag för 
att jag inte hade fyllt i blanketten trots att jag hade 
bifogat ett läkarintyg att jag var rullstolsburen. Det var 
inte tillräckligt vi ska ha den blanketten vi sänt in. Den 
har vi inte fått därför blir det avslag. Nä men då blir 
jag en smula frusterad. Jag gjorde ingeting. Hmm jaa. 
Det har hänt ingenting... Jag blev lite förvånad över att 
de skulle ha den kommunala blanketten och att det 
inte räckte med läkarintyg där han sa det att jag var 
rullstollsburen för all framtid. Det var ett möte med 
blankettsverige .” (Gunnar) 

”Ja man gör ju inte de så ofta längre. När 
kan de vart då? Jo det var nog när jag skulle 
byta sotare då vill ja minnas att det var en 
pappersblankett…Det kan vara fördelen 
med dom här digitala att man kan ha guider 
och vägledningar i där med information 
vad det ska vara. Det är lite lättare annars 
måste man alltid ha den här vad skulle 
jag säga, som skattemyndigheten skickar 
med häfte när man ska deklarera eller 
skicka med, nu kanske det bara blir digitala 
deklarationer.” (Simon) 







Blueprint 
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

  
  
  

 
  
  

  
  

 
 
  

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

   

  
  

  
  
  

 

 

 

  

 

Hur gick processen till? 

Han kontaktade den handläggare som hade gjort 

inspektionen – hon tipsade om att han kunde 
Simon beskriver att de köpte fastigheten år göra provgropar. Eftersom han var osäker på om 
2003 av en släkting. Han hade tankar om att det marken på tomten var lämplig för minireningsverk 
behövdes göras infiltration men visste inte riktigt bad han handläggaren komma ut och göra en 
hur de skulle lösa det. Den stora grejen för Simon bedömning. Han fick hjälp att fylla i blanketten vid 
var hur han snyggast skulle göra installationen det besöket. 
så att han slapp den stora skidbacken mitt på Svar på ansökan kom snabbt. Efter det 
tomten, vilket han inte tyckte var så roligt. Han kontaktade han några säljare av minireningsverk 
beskriver att det förmodligen inte är någon ny lag för att ta in offerter. Då fick han bra information 
kring avlopp utan ganska gammal men att alla om produkterna av säljarna. En del av arbetet 
runt omkring i området där han bor tänkte inte på skulle han göra själv. 
det eller brydde sig inte eftersom inte kommunen 
gjorde någonting åt det. Han berättar även att han Innan han får sitt tillstånd för att börja använda 
hört att kommunen legat efter med inspektioner i det nya avloppet behöver han installera den 
ett antal år. nya anläggningen/minireningsverket och få det 

godkänt. 
Sedan blev det år 2014 på våren och han fick 
hem en lapp i brevlådan om att kommunen Någon gång under början av hösten 2014 var 
skulle göra en inspektion i området. De två avloppet nedgrävt och klart. Sedan drog  det ut på 
personer som gjorde inspektionen var trevliga och tiden innan de gjorde ”efterpolerar biten”. De har 
hjälpsamma. De kom fram till att han behövde inte haft möjlighet att koppla om det och det blev 
skicka in en åtgärdsplan. Avloppet blev utdömt på för sent på säsongen för att hinna få det godkänt. 
grund av ålder och han behövde därför ansöka om Han väntar nu på att vädert ska bli bättre så ska 
att göra om avloppet inom cirka 2,5 år. sista delen göras klart. 

 I utskicket om att avloppet var utdömt följde det Han tycker att processen är onödigt krånglig 
med en blankett om att ansöka tillstånd. Reine eftersom det kan vara svårt att hinna få det nya 
visste inte vilken typ av avlopp han borde ha – avloppet godkänt innan det börjar användas. Ofta 
hade velat få mer information om olika alternativ. placeras det nya avloppet på samma ställe som 
Han visste inte var han skulle söka information för det gamla och det innebär att man får klara sig 
att få veta vilka anläggningar som är tillåtna. utan avlopp i väntan på att det nya blir godkänt. 

Enklare vardag 
”Det är det man tänker på, det var en bra fråga. Vad skulle de kunna va? 
Det ha man inte tänkt på det var en svår fråga det har man inte ens tänkt på 
att man skulle kunna få. Det skulle kunna vara att man kommunikationen 
med er underlättas eller ja egentligen det mesta att man kan göra det lite 
mer flexibelt saker och ting. Det är väll liksom sånt som en annan brinner 
och jobbar för som allt med det där med allt att kunna arbeta hemifrån på 
distans och komma med i såna här saker. Jag ser fördelen nu med att kunna 
betala räkningen med mobilen å det gör det enklare och scannar in med OCS 
numren slipper skriva alla dom här långa raderna. ” (Simon) 

Simons kundresa 
enskilt avlopp 
Simon är 42 år gammal och bor på landet 
med familj i ett enfamiljshus. Han arbetar som 
ingenjör. Simon köpte fastigheten år 2003 av en 
släkting. Han hade tankar om att det behövdes 
göras infiltration men visste inte riktigt hur de 
skulle lösa det. År 2014 på våren fick han hem 
en lapp i brevlådan om att kommunen skulle 
göra en inspektion i området. Avloppet blev 
utdömt pga ålder. Han behövde därför ansöka 
om att göra om avloppet. 

Har du besökt uppsala.se förut? 
Ja 

Till vad? 
Han har varit på Uppsala kommuns webbplats 
via skola och fritids. Han tänker också att 
skolans webbsida ligger på nån form av plattform 
från kommunen också eftersom det är en 
kommunal skola. 

Primärt surfalternativ? 
Surfar mest uteslutande via datorn. 

Innan 
September 2014 
Utdömt avlopp som behöver 
åtgärdas senast 2016 

Under 
Oktober/november 2014 
Påbörja ansökan enskilt avlopp Dag 1 - besök 

Oktober/november 2014 November/december 2014 

Renovera fastighet 

Ta kontakt med 
grävfirma 

Gör provgropar 
med 

grävfirma 

Ring handläggare Få besök av 
handläggare 

Läs på om avlopp 
och 

olika lösningar 
Prata med granne 

om 
enskilt avlopp 

Köp fastighet 

”Vi hade vattenläckor också 
i backen ute så vi har hela 
trädgården uppgrävvd. Det ser 
ut som en megagrävling varit 
där eller sork i megaformat. 
Det blev en ganska bökig grej.” 
(Marina) 

I samråd med handläggaren 

Tips från grävfirma att 
kontakta handläggare 
direkt. 

Läs på webben, infoblad och ladda ner blankett 

Råd från handläggaren kring 
olika lösningar samt tips att 
göra en provgrop 

Jobbigt att göra nytt avlopp eftersom det 
inte heller syns på utsidan när arbetet är 
klart. Osäker kring vilken anläggning som 
är bäst? Marina hoppades slippa göra en 
markbädd ovan mark. Det var många svåra 
termer i blanketten och vissa delar kändes 
onödiga t.e.x fabrikat. 

bestämdes val av anläggning 
och var den skulle 
placeras. I samma veva 
som handläggaren var där 
gav grannen ett muntlig 
godkännande på platsen, 
så att processen skulle gå 
fortare. Detta gjorde att 
handläggaren kunde ge 
tillståndet fortare. 

http:uppsala.se


 

  

November/december 2014 November/december 2014 November/december 2014 November/december 2014 
Dag 1 - Fyll i och skicka in Dag 2 - väntetid Dag 3 - två dagar senare Börja arbetet 
blankett direkt kommer tillståndet 

”Man blir osäker för att det är så viktiga saker man vill inte 
ha avslag det är jobbigt nog att man behöver kosta på för 
skiten rent av. Sen är man så rädd fyller ja i fel är kanske 
dom nobbar det här. För att jag inte kan inte vet, märket på 
fosforfälla.. Hela grejen blir stressande för en för det är ett  Marina tycker att avgiften för tillståndet 
ont, som kostar. Helst skulle man bara vilja strunta i det… var ganska hög (7495 kr). Avloppet var 
Det ska tas beslut och man kan få avslag och vad gör man utdömt så det fanns inget val. 
då. Här har vi köpt en hel gård och så får vi inte göra ett 
nytt avlopp. Mulltoa hur kul är det? ” (Marina) 

Fyll i blankett med 
hjälp 

av handläggare 

Få tillstånd via 
e-post och post 

Kontaktar firma som 
utför arbetet 

Dokumentera 
arbetet 

Köp material, 
Få nedgrävt avlopp 

av firma 

”Glöm inte ta foto under 
”Ja, fyllde i det under 
tiden. Jag var glad 
att hon och hennes 
kollega var med för 
att ja var lite så inte 
hundra säker hur 
jag skulle fylla i. Jag 
hade nog varit lite 
osäker om ja suttit 
själv och fyllt i den.” 
(Marina) 

”Just det efter att dom varit 
och tittat kunde vi bara sätta 
oss ner och fylla i papprena det 
var ju väldigt trevligt. Normalt 
gör vi inte så här utan då är det 
handläggningstider och så där. 
I och med att jag var väldigt 
angelägen och så där gick det 
att lösa.” (Marina) 

Januari 2015 Februari 2015 

”Vi sökte tillstånd på 
en gång... Hon kom ut 
och tittade och jag fick 
tillståndet typ två dar efter. 
Ja sa att det var brådis vi 
ville ju gärna, för då var det 
fortfarande vettigt väder 
när vi tillträde. Men sen då 
på grund av vattenläckor, 
strul och rör hann vi inte få 
ner anläggningen innan det 
blev kallt.” 

Efter 

arbetes gång och alla delar, 
ooa upps måste ja hem och 
fota lite tro ja.” (Marina) 

Behöva åtgärdas senast 2016 

Avloppet som används nu är inte 
jättebra och det var därför det 
var utdömt så förhoppningsvis 
när det byts kommer Marina ha 
ett väldigt fungerande avlopp. 

Prata med firma för att 
göra klart avlopp 

Invänta vädret 

Kontaktar firma som 
utför arbetet 

Kontakta handläggare 
nedgrävt avlopp 

Gör slutbesiktning 

Få godkänt enskilt 
avlopp 

Få ordning på 
trädgården 

På grund av förseningar 
och att kylan hann komma 
har det ännu inte kommit 
backen. 

Marina tror att det enskilda avloppet När det enskilda avloppet 
kommer vara klart om några är klart ska de se till att få 
veckor men att det beror lite på ordning på trädgården som 
temperaturen. Hon beskriver att just nu inte ser bra ut. 
firman ringde nyligen och berättade 
att de försökte göra grusbädden 
men att högen var fryst och då går 
det inte att sprida. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

Enklare vardag 
”Det skulle vara att man 
slapp det här med städa 
och matlagning, alla såna 
där grejer det tar tid… 
Hämtningar och lämningar. 
” (Marina) 

Marinas kundresa 
enskilt avlopp 
Marina är egenföretagare och arbetar ganska 
långa dagar. Hon är gift och har två barn. De har 
nyligen köpt en hus som behövde nytt avlopp. 
Just nu håller de på att totalrenovera bostaden. 
Avloppet var utdömt och hon behövde därför 
söka tillstånd för enskilt avlopp. Hon sökte 
tillstånd direkt vid husköpet hösten 2014. 

Har du besökt uppsala.se förut? 
Ja 

Till vad? 
När hon sålde förra bostaden skulle kolla att 
avloppsanläggningen var okej. Sedan när hon 
köpte huset var hon in och tittade för då var det 
utdömt. (sept.-okt 2014). 

Primärt surfalternativ? 
Surfar mest uteslutande via datorn. 

Hur gick processen till? 
När hon köpte huset visste hon att avloppet var 
utdömt och att det skulle behöva åtgärdas senast 
2016. När hon började renovera upptäckte hon att 
även ledningarna inne i huset var i dåligt skick och 
behövde dras om eftersom det fanns risk för en 
läcka i golvvärmen. 

Hon sökte tillstånd för enskilt avlopp 
(trekammarbrunn) så fort hon fick tillträde 
till huset. Hon hade bråttom att få avloppet 
installerat och fick rådet av grävfirman att kontakta 
en handläggare på miljökontoret direkt – fick 
namnet på en handläggare. Handläggare åkte ut 
till gården och hjälpte henne att fylla i blanketten. 
Handläggaren tog även in muntligt godkännande 
från grannen. 

Marian hade hoppats slippa göra en markbädd 
ovan mark, men fick besked om att marken inte 
tillät någon nedgrävd infiltration. Hon ansökte 
därför om markbädd med fosforfälla. 

Två dagar senare fick hon tillståndet via mail och 
kunde lämna det till grävfirman som påbörjade 
arbetet. Senare fick hon även tillståndet 
hemskickat med post. 

Marina tyckte det kändes jättebra att få hjälp på 
plats av handläggaren och att det gick så snabbt 
att få tillståndet. Avgiften för tillståndet tyckte hon 
var ganska hög (7495 kr). 

Hon valde en grävfirma som gjort de flesta 
avloppen i trakten och som hon kände sedan 
tidigare. På grund av förseningar och att kylan 
hann komma har avloppet ännu inte kommit 
backen. 

Marina tror att det enskilda avloppet kommer 
vara klart om några veckor men att det beror lite 
på temperaturen. Hon beskriver att grävfirman 
ringde nyligen och berättade att de försökte göra 
grusbädden men att högen var fryst och då går 
det inte att sprida. Hon hoppas att det ska bli lite 
varmare snart så att det ska bli färdigt. 

Avloppet som används nu är inte jättebra och det 
var därför det var utdömt så förhoppningsvis när 
det byts kommer Marina ha ett väl fungerande 
avlopp. När det är klart ska de se till att få ordning 
på trädgården som just nu inte ser bra ut. 

Innan Under 
September 2014 
Utdömt avlopp som behöver Påbörja ansökan enskilt avlopp Läs på webben, infoblad och ladda ner blankett Dag 1 - besök 
åtgärdas senast 2016 

Oktober/november 2014 Oktober/november 2014 November/december 2014 

Jobbigt att göra nytt avlopp eftersom det 
inte heller syns på utsidan när arbetet är 
klart. Osäker kring vilken anläggning som 
är bäst? Marina hoppades slippa göra en 
markbädd ovan mark. Det var många svåra 
termer i blanketten och vissa delar kändes 
onödiga t.e.x fabrikat. 

Renovera fastighet 

Ta kontakt med 
grävfirma 

Gör provgropar 
med 

grävfirma 

Ring handläggare Få besök av 
handläggare 

Läs på om avlopp 
och 

olika lösningar 
Prata med granne 

om 
enskilt avlopp 

Köp fastighet 

”Vi hade vattenläckor också 
i backen ute så vi har hela 

I samråd med handläggaren 
bestämdes val av anläggning 
och var den skulle 
placeras. I samma veva 
som handläggaren var där 

Råd från handläggaren kring 
olika lösningar samt tips att 
göra en provgrop 

gav grannen ett muntlig 
trädgården uppgrävvd. Det ser Tips från grävfirma att godkännande på platsen,
ut som en megagrävling varit kontakta handläggare så att processen skulle gå
där eller sork i megaformat. direkt. fortare. Detta gjorde att 
Det blev en ganska bökig grej.” handläggaren kunde ge
(Marina) tillståndet fortare. 
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November/december 2014 November/december 2014 November/december 2014 November/december 2014 
Dag 1 - Fyll i och skicka in Dag 2 - väntetid Dag 3 - två dagar senare Börja arbetet 
blankett direkt kommer tillståndet 

”Man blir osäker för att det är så viktiga saker man vill inte 
ha avslag det är jobbigt nog att man behöver kosta på för 
skiten rent av. Sen är man så rädd fyller ja i fel är kanske 
dom nobbar det här. För att jag inte kan inte vet, märket på 
fosforfälla.. Hela grejen blir stressande för en för det är ett  Marina tycker att avgiften för tillståndet 
ont, som kostar. Helst skulle man bara vilja strunta i det… var ganska hög (7495 kr). Avloppet var 
Det ska tas beslut och man kan få avslag och vad gör man utdömt så det fanns inget val. 
då. Här har vi köpt en hel gård och så får vi inte göra ett 
nytt avlopp. Mulltoa hur kul är det? ” (Marina) 

Fyll i blankett med 
hjälp 

av handläggare 

Få tillstånd via 
e-post och post 

Kontaktar firma som 
utför arbetet 

Dokumentera 
arbetet 

Köp material, 
Få nedgrävt avlopp 

av firma 

”Glöm inte ta foto under 
”Ja, fyllde i det under 
tiden. Jag var glad 
att hon och hennes 
kollega var med för 
att ja var lite så inte 
hundra säker hur 
jag skulle fylla i. Jag 
hade nog varit lite 
osäker om ja suttit 
själv och fyllt i den.” 
(Marina) 

”Just det efter att dom varit 
och tittat kunde vi bara sätta 
oss ner och fylla i papprena det 
var ju väldigt trevligt. Normalt 
gör vi inte så här utan då är det 
handläggningstider och så där. 
I och med att jag var väldigt 
angelägen och så där gick det 
att lösa.” (Marina) 

Januari 2015 Februari 2015 

”Vi sökte tillstånd på 
en gång... Hon kom ut 
och tittade och jag fick 
tillståndet typ två dar efter. 
Ja sa att det var brådis vi 
ville ju gärna, för då var det 
fortfarande vettigt väder 
när vi tillträde. Men sen då 
på grund av vattenläckor, 
strul och rör hann vi inte få 
ner anläggningen innan det 
blev kallt.” 

Efter 

arbetes gång och alla delar, 
ooa upps måste ja hem och 
fota lite tro ja.” (Marina) 

Behöva åtgärdas senast 2016 

Avloppet som används nu är inte 
jättebra och det var därför det 
var utdömt så förhoppningsvis 
när det byts kommer Marina ha 
ett väldigt fungerande avlopp. 

Prata med firma för att 
göra klart avlopp 

Invänta vädret 

Kontaktar firma som 
utför arbetet 

Kontakta handläggare 
nedgrävt avlopp 

Gör slutbesiktning 

Få godkänt enskilt 
avlopp 

Få ordning på 
trädgården 

På grund av förseningar 
och att kylan hann komma 
har det ännu inte kommit 
backen. 

Marina tror att det enskilda avloppet När det enskilda avloppet 
kommer vara klart om några är klart ska de se till att få 
veckor men att det beror lite på ordning på trädgården som 
temperaturen. Hon beskriver att just nu inte ser bra ut. 
firman ringde nyligen och berättade 
att de försökte göra grusbädden 
men att högen var fryst och då går 
det inte att sprida. 



Blueprint 
Inkomstanmälan för vård- och omsorgsavgift 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Enklare vardag 
” Det vore ju att min bostad skulle bli 
bättre anpassad. Att man skulle få en 
sån där öppnare i samband med dörren 
så man skulle kunna trycka på och 
sedan öppna.” (Gunnar) 

Gunnars kundresa - 
Inkomstanmälan 
Gunnar är 90 år och bor utanför stan i en 
lägenhet tillsammans med sin partner. 
Gunnar har nyligen fått hem blanketten för 
inkomstanmälan och avgiftsbeslut eftersom han 
har trygghetslarm sedan ett tag tillbaka. 

Har du besökt uppsala.se förut? 
Ja 

Till vad? 
Bland annat för att ladda ner detaljplaner för 
olika områden i Uppsala. 

Primärt surfalternativ? 
Använder internet enbart på dator, äger inte 
någon mobiltelefon. 

Hur gick processen till? 
Gunnar har trygghetslarm installerat sedan 
ett halvår tillbaka. Det var främst för att 
partnern tyckte att det var säkrast om han 
skulle trilla ur sängen och att det skulle vara 
bra att ha när hen far bort. Han har nyligen 
fått hem blanketten för inkomstanmälan och 
avgiftsbeslut eftersom han har trygghetslarm 
sedan ett tag tillbaka.Han har ännu inte fyllt i 
blanketten utan pratar mer om avgiftsbeslutet 
och att det där står vad han betalar för kostnad 
för trygghetslarmet. I blanketten tycker han att 
personuppgifter inte är något konstigt att fylla 
i, även om han kan tycka att det borde gå att 
inhämta på annat sätt. Gunnar har inga övriga 
kommentarer om blanketten. 

Gunnar beskriver att dialogen med kommunen 
varit bra. Han beskriver att de varit vänliga 
och kommit hem till dem för ett möte och gett 
upplysningar om vad han behöver i samband 
med att han blev utskriven från sjukhuset. 
Han har använt larmet en gång då han ramlade 
ur sängen en natt. Gunnar beskriver att 
trygghetslarmet fungerar på så sätt att om han 
trycker på larmet frågan en röst vad han vill och 
då talar han om vad det är han behöver. Han 
tycker att trygghetslarmet fungerar bra. 

Innan Under 
Hösten 2014 Hösten 2014 
Oro kring att det kan hända något Skaffade trygghetslarm 

Partnern är orolig att han till 
exempel ska trilla ur sängen 
eller att något ska hända om 
han blir lämnad ensam. 

Beställ 
trygghetslarm 
(via telefon) 

Trilla ur sängen 
(Larma) 

Tryckte på larmet 
på telefonen 

Blev utskriven från 
sjukhuset 

Fick hembesök i 
samband med att han 
blev utskriven. Fick 
upplysning och tips. 

Dialogen med kommunen har 
varit bra. Han beskriver att 
de varit vänliga och kommit 
hem till dem för ett möte och 
gett upplysningar om vad han 
behöver i samband med att han 
blev utskriven från sjukhuset. 

”Därför att min kära partner 
tyckte det var säkrast att ha det 
om jag trillade ur. Om ja gjorde 
det på natten och kunna ta mig 
ur. Ja tyckte det var bra… Det 
såg ut ungefär som nu. Det är 
framförallt viktigt när min hustru 
far bort och lämnar mig ensam. 
Det är en positiv sak om det 
skulle hända nånting. Sen vet 
man ju aldrig.” (Gunnar) 

Han beskriver att 
trygghetslarmet fungerar på 
så sätt att om han trycker 
på larmet frågan en röst vad 
han vill och då talar han om 
vad det är han behöver. Han 
tycker att trygghetslarmet 
fungerar bra. 

http:uppsala.se


 

Efter 
Våren 2015 Våren 2015 
Fick hem blankett för Blanketten är inte inskickat 
inkomstanmälan ännu 

Personuppgifter var inget 
konstigt att fylla i, även om 
man kan tycka att det borde 
gå att inhämta på annat sätt. 
Inga övriga kommentarer 

Få hem avgiftsbeslut 
och blankett 
(Via posten) 

Skicka in 
inkomstuppgifterna 

Får ett nytt beslut 
med en omräkning 

av avgiften för 
trygghetslarmet 

Betala kostnad (Larm) Hjälp upp ur sängen 

Han har ännu inte fyllt i blanketten utan 
”Enda gången jag behövt anlita pratar mer om avgiftsbeslutet och att 
det var när jag trillat ur sängen det där står vad han betalar för kostnad 
och inte kunde komma upp där. för trygghetslarmet. Han förklarar att de 
Det var två stycken som kom bara frågar om hur mycket de ska ha för 
med förenade krafter som lyfte att han har trygghetslarm och att det då 
upp mig sedan sov jag gott.” kollar hur mycket han har i pension och 
(Gunnar) så vidare. 



Blueprint 
Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor 



 

 

 

 

 

 
 

  
  

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

 
 

 
 

Företagets kundresa 
- Sök tillstånd för 
brandfarliga varor 
Företaget är återförsäljare av olika produkter, bland 
annat produkter som klassas som brandfarliga varor. 
Vd:n och Miljö- och kvalitetsansvarig på företaget 
har tidigare erfarenhet av att göra den här typen av 
ansökan att söka tillstånd för hantering av brandfarlig 
vara – i Uppsala kommun och i andra kommuner. 
Företaget har ansökt om tillstånd för brandfarlig vara 
vid två tillfällen – år 2011 och 2014. De använde då 
den blankett som fanns tidigare. 

Har ni besökt uppsala.se förut? 
Ja, den gamla uppsala.se 

Till vad? 
För olika ärenden som har med företaget att göra. 

Primärt surfalternativ? 
De använder dator och telefon. 

Hur gick processen till? År 2014 ville de utöka sitt tillstånd till att 
gälla 2200 liter och då fick de göra om hela 

erfarenhet av att göra den här typen av ansökan tillståndprocessen igen. Det fanns oklarheter 
– i Uppsala kommun och i en annan kommun. kring vilka uppgifter som skulle skickas in vid 
Företaget har ansökt om tillstånd för brandfarlig ansökan om utökning av tillstånd. Företaget 
vara vid två tillfällen – 2011 och 2014. De hade kontakt med brandförsvaret, MSB och 
använde då den blankett som fanns tidigare. kontoret för samhällsbyggnad (KSU) för att ta 

reda på vilka uppgifter de behövde skicka in. 
Första gången de skulle söka tillstånd försökte De upplever att antalet rader i blanketten inte 
de få tag i någon som kunde ge dem mer var tillräckligt för att beskriva alla produkter. 
information om vad de skulle bifoga för bilagor De behövde bifoga en bilaga för att få med 
med tillståndet och hur blanketten skulle allt. De behövde komplettera ansökan med en 
fyllas i, men det var svårt att få konkret hjälp. situationsplan eftersom de inte fått information 
De ringde kontoret för samhällsutveckling om att den skulle bifogas ansökan. Det 
(nuvarande Stadsbyggnadsförvaltningen), som gick dock bra att maila den i efterhand till 
hänvisade företaget till Brandförsvaret. De brandförsvaret. 
ringde också till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, innan de fick svar på Tillståndet kom sedan med posten från Uppsala 
sina frågor och kunde skickade in sin ansökan. kommun, där brandförsvaret hade skrivit under 
Första gången skulle de enbart söka tillstånd tillståndet. Kommunikationen med Uppsala 
för 500 liter. Inför ansökan gjorde företaget kommun (brandförsvaret) fungerade bra. 
en kartläggning av brandfarliga produkter i sitt Kontakten skedde via mail och även ett besök på 
sortiment och tog reda på vilka klasser de olika företaget. Handläggningstiden var en månad. 
produkterna skulle delas in i. 

Miljö- och kvalitetsansvarig har tidigare 

Innan Under 
Hösten 2011 
Kartlägg sortiment 

Hösten 2011 
Dag 1 - söker 1: a gången i 
Uppsala och annan kommun 

Svårt att läsa till sig och 
svårt att få tag på rätt 
personer för ansökan. 
Olika versioner av 
blanketter som är gamla 

Ha gärna en text som förklarar 
vad du ska tänka på innan du 
ansöker om tillstånd – och när 
du behöver söka tillstånd (under 
100 liter behövs inget tillstånd). 
Skriv ut vilka gränser som gäller 
och vad som gäller för de olika 
klassvolymerna. Skriv också ut 
vilka som ansvarar för tillståndet 
och vem du kan vända dig till om 
du funderar över något. 

Antalet rader i blanketten var 
inte tillräckligt för att beskriva 
alla produkter, behövde bifoga en 
bilaga för att få med allt.I den egna 
bilagan beskrevs  produkter med 
namn, klass och behållare. Hur ska 
situationsplanen se ut? Skillnad 
mellan Uppsala kommun och andra 
kommuners ansökningar. 

Prata med 
myndighet 

samhällsskydd och 
brandförsvaret 

Kom över mängd 
100 L som krävs för 

tillstånd 

Fyll i ansökan Skicka ansökan 
(post) 

Kartlägg vilka 
produkter som kräver 
tillstånd. Brandskåp, 
brandklass, produkter 

Läsa på om
 brandfarliga varor 

Det hade underlättat för företaget 
att ansöka om en viss mängd för 
varje klass i stället för att behöva 
ange specifika produkter inom 
varje klass. I annan kommun var 
det möjligt att ansöka om mängd/ 
klass men inte i Uppsala. Hur de 
hanterade det sedan i tillståndet 
där hade det grupperat det och 
skrev inte ut vilken typ av vara 
utan mängd per klass. Beror på 
om man söker mängd per klass 
eller mängd per produkt. 

http:uppsala.se
http:uppsala.se


 

 

 

 

 

InnanEfter 
Hösten 2011 Hösten 2011 
Dag 31 - fick tillstånd för hantering av Dag 1 - söker 2: a gången 
brandfarliga varor 

Viktigt att ansöka fort och 
processen att få tillstånd gick 
snabbt. 

Gör egenkontroller, 

förvaring 

gör rapporter, räkna 
mängder, hemma och 
tillstånd, mängd och 

mängder, packar upp 
varor med mera 

Årliga 
skyddsronder 

Ville utöka och
 ta in större volymer 

Föreståndare kollar Fick tillstånd utan 
beskitning. Hade tänkt 

rätt, förvaring inne
 och ute. 

(Via mejl och post) 

Behöver skicka 
ansvarig att bli 
föreståndare för 

brandfarlig varor till 
utbildning 

Brandförsvaret påpekar att 
företaget behöver skicka en 
person  på utbildning som 
kommer vara ansvarig och bli 
föreståndare för hantering av 
brandfarliga varor. 

Under 

När ska ansökan göras?
Företaget har ingen öppen Oklarheter kring vilka uppgifter
förvaring så det är en enkel som skulle skickas in vid 
verksamhet så därför krävs ansökan om utökning av 
det inga mer avstämningar tillstånd. 
än de som de har utan 
det viktiga är att se till att 
 
förvaringen är rätt. 
 

Vill kunna logga in på 
kommuns webb och se 
pågående ansökningar 
och enkelt kunna utöka 
tillstånd Vill slippa 
komplettera 

Kontakta person som 
var med på första 

tillstånder 

Inför ansökan, ha en 
verksamhet med stadig 
nivå, ingen dipp. Gjorde 

ordning förvaring 

Hitta blankett Fyll i ansökan Skicka ansökan 
(post) 

Behöver 
komplettera med 
bilder på förvaring  
och situationsplan 

Det vore smidigt om det 
gick att bara skicka in 
kompletterande information 
istället för att skicka in hela 
tillståndsansökan igen med 
alla sina bilagor. 

Behöver komplettera md 
bilder på förvaring och 
situationsplan. Hur ska 
situationsplanen se ut? 
Gjorde en printsreen vill 
istället ha en karttjänst 
Onödigt steg borde 
tydligare framgå vad som 
ska vara med i ansökan 
och sätt inte för höga 
krav. 

Det viktiga är att man 
anger maxvolym, det 
var det som han från 
brandförsvaret sa att det 
var väldigt viktigt att man 
inte kommer över det utan 
att man tar höjd för när 
man gör ansökan 

Olika blanketter, föråldrade,	 	 	 Tidigare tillstånd med 
dörändring 	 grundansökan består 

av riskutredning, 
situationsplan och 
förvaring. 



 

 

Efter 

Vill ej överarbeta 
ansökan. Sätt ej för 
höga krav för att sedan 
godkänna lägre. 

Bra att det gick att 
komplettera via mejlen. 

Skicka in 
komplettering av 
ansökan (mejl) 

Besök för 
inspektion 

Utöka sortiment, få 
tillstånd

 (via mejl och post) 

Gör egenkontroller, 
gör rapporter, räkna 

mängder, hemma och 
tillstånd, mängd och 

förvaring 

Föreståndare kollar 
mängder, packar upp 

varor med mera, 
Årliga skyddsronder 

Utöka tillståndet 

Brandförsvaret tyckte 
företaget kommit för 
långt innan ansökan 
var inskickad som 
förvaringen var redan 
förberedd. Olika 
kommuner har olika krav 
och även inspektörer 
bedömmer olika. 

Våen 2014 
Dag 31 - fick utökat tillstånd 

När tillståndet väll kom 
in då kände företaget 
det som att det funka 
smidigt. Kommunikationen 
med Uppsala kommun 
(brandförsvaret) fungerade bra 

Det borde vara Brandförsvaret 
som talar om vad ansökan ska 
bestå av och hur processen 
ska gå till. Det är oklart hur 
processen går till, är det först 
besök med inspektion och 
sedan ansökan och gör ordning 
förvaring, eller vilka regler 
gäller? 

De funderar över när de behöver söka nytt 
tillstånd. om du inom samma brandklass 
byter en produkt men samma brandklass 
behöver du då tala om att vi har bytt aceton 
från t-röd bara för att ge ett exempel, eller 
som i andra kommunen får de en klass som 
innefattar ett större antal produkter vilket 
skulle ju förenkla. Mycket handpåläggning 
annars om du ska gå in och ändra om till 
exempel sortiment utgår och det kommer ut 
en ny variant. Vore bättre med klassningen. 



Blueprint 
Intresseanmälan att bli kontaktperson för barn och unga 



 

 

 

Enklare vardag 
”Helt olika, om ja ha tid mellan åker 
hem äter nånting . På eftermiddag 
träffa kompisar eller spela fotboll.” 
(Amin) 

Amins kundresa 
Bli kontaktperson 
Amin är 27 år och bor inne i stan tllsammans 
med familjen. Han blev kontaktperson eftersom 
han blev önskad att bli det. I hans arbete 
kommer han i kontakt med socialtjänsten 
och det var de som tipsade honom att bli 
kontaktperson första gången. Han är sedan 1,5 
år tillbaka kontaktperson till en person och de 
träffas ungefär 1 gång i veckan. 

Han ville bli kontaktperson eftersom han då kan 
hjälpa dem som har önskat att ha honom som 
kontaktperson. Innan han fick frågan om att bli 
kontaktperson visste han inte så mycket om det. 
Nu har han blivit önskad och ska ansöka om att 
bli kontaktperson för andra gången. 

Har du besökt uppsala.se förut? 
Nej 

Primärt surfalternativ? 
Han använder telefonen mest. Datorn använder 
han mer sällan. 

Hur gick processen till? 
Det hela började med att Amin blev önskad av 
att bli kontaktperson av personen ifråga som 
han arbetar åt. Socialtjänsten skickade sedan 
intresseformuläret för att bli kontaktperson 
via mejlen och bad Amin fylla i det. Efter att 
han skickat in formuläret fick han komma på 
en intervju. I sista steget möttes sedan Amin, 
personen och socialtjänsten. Sedan blev han 
kontaktperson till personen och har varit det 
sedan 1,5 år tillbaka. De ses en gång i veckan. 

Andra gången han sökte gick processen till på 
samma sätt. Han blev först önskad, fick fylla 
i intresseformuläret, hade en intervju och nu 
väntar han på nästa steg att socialtjänsten ska 
höra av sig. Förmodigen kommer han träffar 
ungdomarna tillsammans med socialtjänsten. 

Han berättar att processen kring att bli 
kontaktperson har varit ganska lätt och dialogen 

med socialtjänsten har fungerat bra. Det har 
varit smidigt med steg förs steg vad som 
han behöver göra i processen. Först blev han 
önskad, fick skicka in bakgrund, möte och 
sedan träffas alla inblandade det vill säga Amin, 
socialtjänsten och personen som han eventuellt 
ska bli kontaktperson till. Han beskriver att det 
som skiljer processen från första gången och 
andra var att det var en längre intervju första 
gången. Andra gången sa socialtjänsten att de 
inte behöver fråga ut lika mycket eftersom de 
i andra omgången vet mer om Amin. Det som 
har fungerat mindre bra med processen var att 
det i andra omgången tagit längre tid för att bli 
kontaktperson. Första gången tog det två veckor 
och nu har det gått över två veckor och det är 
inte klart ännu. 

Innan Under 
Hösten 2013 Hösten 2013 
Dag 1 - söker 1: a gången Blir önskad om att bli 

kontaktperson 

Han föredrar att träffas 
Han visste inte så mycket ansikte mot ansikte samtidigt
om det utan det var som det blir en bra början

Blir önskad av personen socialtjänsten som gav att först fylla i uppgifter i 
ifråga som han träffar i honom mer information Gick bra att fylla iformuläret och sedan ha en 
andra uppdrag. och tipsade honom om att formuläret och det var intervju. 

bli det. relevanta frågor. 

Bestämmer sig 
för att han vill bli 
kontaktperson 

Får mejl av 
socialtjänsten 

med en länk till 
intresseanmälan 

Fyller i och skickar in 
formuläret 

Skicka formulär Önskad om att bli 
kontaktperson 

Blir tipsad om uppdraget 
via arbetet 

Funderar över vad som behöver fyllas 
Socilatjänsten tipsar och Ville ta uppdraget i formuläret.Onödigt att i formuläret 
tycker att han skulle passa eftersom han då kan behöva ange personnummer under 
att ta uppdraget som hjälpa dem som har familjeförhållande. Det är inte relevant 
kontaktperson önskat att ha honom som för uppdraget.

kontaktperson. 

http:uppsala.se


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 

Efter 
Hösten 2013 
Dag 14 - Bli kontaktperson 

Föredrar att träffas ansikte 
mot ansikte. Frågade 
om han bodde själv eller 
med någon och det är 
tillräcklig information 
jämfört med i formuläret 
som är mer deltajerat om 
familjeförhållanden. 

Intervju Får mejl, telefonsamtal 
för att boka in intervju 

Boka in möte alla Möte med alla Bli kontaktperson 

Smidigt att bli 

Träffas en gång i 
veckan 

kontaktperson med steg för Det var samma frågor som 
steg hur processen skulleställdes i intervjun som i 
gå till.formuläret samtidigt som det 

kan vara bra upplägg. 

Innan Under Efter 
Våren 2015 
Dag 1 - söker 2:a gången 

Våren 2015 
Dag 14 - väntar på att träffas 
för möte 

Onödigt att i formuläret behöva Dialogen med handläggaren 
ange personnummer under har fungerat bra. De ringer 
familjeförhållande. Det är inte honom eller mejlar. Det är 
relevant för uppdraget. samma personer som har ”Inte klar ännu, det 
Under utbildning och erfarenhet haft hand om ansökan första kanske ha gått två veckor 
lätt att blanda ihop textrutor och gången och nu denna gång. nu faktiskt.” (Amin) 
skriva allt i en. 

Skicka in formulär via 
länk på mejlen 

Önskad om att bli 
kontaktperson 

Får mejl, telefonsamtal 
för att boka in intervju 

Intervju Väntar på nästa steg Blir förmodligen 
kontaktperson 

Det som skiljer processen i andra omgången tagit
”Dom har jag arbetat för ”Då var det lite mer Vill kunna lägga till en från första gången och längre tid för att bli
innan. Jag kände dom.” man fundera lite profilbild i formuläret. andra var att det var en kontaktperson. Första 
(Amin) mer va ja skulle längre intervju första gången tog det två veckor 

fylla i, nu behövde gången. Andra gången och nu har det gått över två 
man inte det.” sa socialtjänsten att de veckor och det är inte klart 
(Amin) inte behöver fråga ut lika ännu. 


mycket eftersom de i andra 
 

omgången vet mer om 

honom. 




Blueprint 
Felanmälan internt 



Medborgare i centrum 
Har du varit på uppsala kommuns webbsida tidgare? 

”Det har ja, jag tycker om att läsa allt som händer i Uppsala 
främst för att jag tycker om Uppsala så mycket… ja har 
bott i Stockholm och i Stockholm, det är annorlunda att bo i 
Uppsala och ja upplever att ja som medborgare kan påverka 
i Uppsala och det tycker ja, ja tycker om det. För i Stockholm 
är det så pass stort och anonymt… och här i Uppsala kan 
ja påverka ja kan använda en tjänst på Uppsala kommun för 
felanmälan och ja kan väldigt enkel sak ja kan berätta att 
buskarna i rondellen har vissnat och ja tänkte väll inte att det 
skulle hända så mycket men de gjorde det. Att en detalj och 
att ja upplever att ja får ju faktiskt ja ser resultatet att då dom 
gör om, det älskar ja med Uppsala kommun. Jag får också 
finnas... Ja får tycka och ja blir lyssnad på. (Maria) 






