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1 Sammanfattning 

Under sommaren 2020 genomförde studenterna Malin Storkamp och Hampus Lundberg ett 

sommarjobb inom Mittuniversitet Internship (fd. Higher Ambition Internship) där de 

utforskade möjligheterna kring en framtida digital skolstart för Sundsvalls kommun.  

 

Med startpunkt i studenternas arbete initierades detta utvecklingsärende (20-40). För att 

säkerställa att utvecklingen av en ny lösning utgår från vårdnadshavares verkliga behov har 

dock uppdraget varit att backa tillbaka till en bredare behovsanalys, samt att ta höjd för 

vårdnadshavares hela resa genom skolan.   

 

Ett innovationsfrämjande arbetssätt har varit utgångspunkten för arbetet. Det innebär i praktiken 

att arbetet bedrivits utforskande i iterationer, där nästa steg anpassas efter insikter och 

kunskap som byggs upp. Ledstång för arbetet har varit Innovationsguiden från SKR, som är 

starkt präglad av tjänstedesignsmetodiken (www.innovationsguiden.se).  

 

I arbetet med att förstå både den interna och den externa kartan har behovet av att skapa en 

mer sammanhållen, digital service till vårdnadshavare framträtt tydligt. Därför föreslår 

arbetsgruppen att information, e-tjänster och olika system/kanaler för kommunikation mellan 

skola/hem samlas i en och samma digitala plattform – Sundsvalls kommuns skolportal.   

 

Skolportalen kan beskrivas som en röd tråd genom barnens skolgång. Skolportalen är en 

självklar del av mötet med Sundsvalls kommuns förskola/skola, där information och 

administration finns samlat, anpassat och överblickbart på webben.   

 

En öppen del informerar om Sundsvalls kommuns förskolor och skolor, om arbetssätt och 

rutiner och om aktuella frågor. I inloggat läge får vårdnadshavare överblick över sina barn, 

ansökningar och beslut, samt riktad information. 

 

Förslaget om en skolportal ska ses om en visionär, framtida möjlighet - ännu något löst i 

konturerna. Nästa steg är att arbeta igenom olika funktioner, testa konceptet, kvantifiera  

resursåtgång och nyttor och prioritera kommande utvecklingssteg.  

  

http://www.innovationsguiden.se/


 

 

 

2 Inledning 

2.1 Bakgrund och problembild 

Under sommaren 2020 genomförde studenterna Malin Storkamp och Hampus Lundberg ett 

sommarjobb inom Mittuniversitet Internship (fd. Higher Ambition Internship) där de 

utforskade möjligheterna kring en framtida digital skolstart för Sundsvalls kommun.  

 

Hypotesen var att skolstarten ofta är rörig för vårdnadshavare, med mycket information att ta 

del av och blanketter som ska lämnas in, allt i en blandning av olika digitala och analoga 

kanaler. En utmaning framförallt med pappersblanketter och information på papper är 

dessutom att mycket kommer bort på vägen från skolan till hemmet.  

 

Studenterna föreslog en samlad digital tjänst där alla relevanta delar som rör skolstarten 

samlades på en enkel plats som utgår från varje elevs behov och därmed enbart visar relevant 

information för respektive vårdnadshavare. 

 

Med startpunkt i studenternas arbete initierades detta utvecklingsärende (20-40). För att 

säkerställa att utvecklingen av en ny lösning utgår från vårdnadshavares verkliga behov har 

dock uppdraget varit att backa tillbaka till en bredare behovsanalys, samt att ta höjd för 

vårdnadshavares hela resa genom skolan.   

 
Utifrån det bredare greppet såg arbetsgruppen tidigt behovet av att omformulera 

utmaningen/uppdraget från att ta fram ett förslag på en samlad digital tjänst för skolstart, till att 

söka lösningar på hur vi kan förenkla skoladmin för vårdnadshavare, dvs att det blir lätt att göra 

rätt.  

 

2.2 Metod och omfattning / avgränsning 

Ett innovationsfrämjande arbetssätt har varit utgångspunkten för arbetet. Det innebär i praktiken 

att arbetet bedrivits utforskande i iterationer, där nästa steg anpassas efter insikter och 

kunskap som byggs upp. Ledstång för arbetet har varit Innovationsguiden från SKR, som är 

starkt präglad av tjänstedesignsmetodiken (www.innovationsguiden).  

 

I utvecklingsärendets arbetsgrupp har följande personer ingått:  

 

• Sara Isakas, verksamhetsutvecklare DiggInn/KSK 

• Linda Hedblom, projektledare och tf. IT-samordnare Barn och 

utbildningsförvaltningen 

• Christina Wiklund, administrativ samordnare Barn och utbildningsförvaltningen 

• Camilla Nygård, skoladministratör Barn och utbildningsförvaltningen 

  
 

 

 

 

http://www.innovationsguiden/


 

 

 

I det ursprungliga utvecklingsärendet beskrivs uppdraget som följer:  

 

• Analysera och fastställa behovet hos vårdnadshavare 

• Kartlägga vilken information och vilka processer som faktiskt bör ingå i en digital 

skolstart. 

• Ta fram en prototyp eller konceptuellt förslag till lösning för skolstarten 2021 

• Ta fram arkitektur för lösningen  

 

Under arbetets gång har dock fokus och omfattning svängt, dels utifrån det bredare grepp som 

utvecklingsärendet föreslår, dels utifrån lärdomar som gjorts och beroenden till andra 

utvecklingsområden och utmaningar inom BoU. Leveransen stannar därför vid ett konceptuellt 

förslag för kommunikation skola-hem, samt några förslag om initiala steg för att driva arbetet 

vidare.   

 

 

 

  



 

 

 

3 Nulägesbeskrivning 

 

3.1 Den interna kartan 

I Barn och utbildningsförvaltningen finns en rad olika system och rutiner för att administrera 

elever, ansökningar, beslut med mera. Information till vårdnadshavaren från förskola/skola 

sker främst i V-klass, som ersatt School Soft som digital kommunikationsplattform. Flera e-

tjänster har utvecklats - eller är på gång - i kommunens egen e-tjänsteplattform Open-e (till 

exempel ansökan om skolskjuts och specialkost). Inom förskolan tillhandahåller 

adminsystemet (IST Admin) flera e-tjänster för vårdnadshavaren.   

 

Användandet av e-tjänster och V-klass förutsätter svenskt personnummer och e-legitimation 

(BankID eller Freja eID) hos barn och/eller vårdnadshavare. Cirka 1,2 % av eleverna i 

kommunal grundskola saknar svenskt personnummer. 

 

Nedan följer en övergripande beskrivning över skoladminstrativa rutiner och system, uppdelat 

på förskola, förskoleklass samt grundskola. Av tidsskäl har en avgränsning gjorts mot 

gymnasiet.  

 

Ett parallellt utvecklingsärende (20-39) har under våren arbetat med att kartlägga BoUs 

systemflora och interna dataflöden. Vi hänvisar till det arbetet för en djupare förståelse för 

den interna kartan.  

 

3.1.1 Förskola 

3.1.1.1 Ansökan och placering 

4 509 barn finns just nu i kommunal förskola och pedagogisk omsorg. Antal placerade barn är 

som högst i maj-juni varje år. Största delen av ansökningar om förskoleplats görs via e-tjänst.  

 

Handläggning av förskoleplatser görs av placeringshandläggare (central funktion BoU) i 

systemet IST Administration. I IST Admin finns en rad e-tjänster för vårdnadshavare:  

 

• Ansökan förskoleplats 

• Tacka ja/nej till erbjuden plats 

• Ändra omfattning vistelsetid 

• Säga upp förskoleplats 

• Ändra inkomst 

 

Information och länk till e-tjänster i IST Admin finns på sundsvall.se.  

 

3.1.1.2 Inskolning och kontakt med förskolan 

När erbjuden plats accepterats och inskolning närmar sig informerar förskolan 

vårdnadshavare via brev i brevlådan om inskolningstider mm (välkomstbrev).  



 

 

 

 

Vid förskolestart (första inskolningsdagen) aktiveras barnet i V-klass. Information/ 

kommunikation kring praktiska och pedagogiskt frågor sker därefter via V-klass (samt via 

fysiska anslag och papper), exempelvis veckobrev, lämna barnets schema mm.  

 

Administrativa förändringar, som till exempel ändrad omfattning eller uppsägning av plats 

ska vårdnadshavaren dock hantera via IST Admins e-tjänster.  

 

Vissa förskolor hämtar in kontaktuppgifter via pappersblankett i ryggsäcken vid läsårsstart, 

men inte alla.  

 

En komplicerande detalj är att i väntan på förskolestart finns inte barnet V-klass. Pedagoger, 

som vanligtvis hanterar förskolans barn i V-klass behöver därför tillgång till IST Admin, för 

att kunna planera för barnets inskolning.  

 

3.1.1.3 Individuella behov/ansökningar 

Utifrån behov kan vårdnadshavare sedan göra följande ansökningar: 

 

• Utökad tid i förskolan (särskilda skäl)  

Ansöks via kommunens egenutvecklade e-tjänst (Open-e, inte IST Admin). Vid beslut ändras 

omfattning i IST Admin och kommuniceras till vårdnadshavaren via IST Admins Mina sidor.  

 

• Särskilda behov 

Vårdnadshavare till barn med särskilda behov ansöker om insatser via kommunens blankett. 

En e-tjänst i Open-e platform är under utveckling.  

 

• Specialkost 

För ansökan om specialkost i förskolan finns en nyutvecklad e-tjänst (Open-e), som ägs av 

BoU, men förvaltas av Sundsvalls Mat & Måltider.   

 

Ansökan måste förnyas årligen.  

 

3.1.2 Förskoleklass 

3.1.2.1 Skolplacering 

Alla barn har rätt till en plats i en kommunal skola och har en så kallad hemskola utifrån sin 

folkbokföringsadress. 1000 – 1100 elever börjar i kommunal förskoleklass varje år i 

Sundsvall. Skolplacering görs i januari av skoladministrationen (central funktion BoU, 

utplacerade på skolor) i adminsystemet Extens och fysiska skolplaceringsbrev skickas ut till 

vårdnadshavare.  

 

Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om plats i en annan skola, kommunal eller 

fristående, för sitt barn, vilket cirka 10% gör. För ansökan om byte av förskoleklass finns en 

e-tjänst (Open-e). Sista ansökningsdag är 28 februari.  

 



 

 

 

3.1.2.2 Individuella behov/ansökningar 

Utifrån behov gör vårdnadshavare sedan följande ansökningar vid olika tidpunkter:  

 

• Fritidsplats 

Ansökan och handläggning görs i samma system som förskolan - IST Admin. Den stora 

majoriteten av alla ansökningar görs via e-tjänsten.  

 

Vid skolbyte måste fritidsplats sägas upp/ansökas om på nytt, vilket många vårdnadshavare 

missar.  

 

• Skolskjuts 

En egenutvecklad e-tjänst (Open-e) för ansökan om skolskjuts finns, som används vid 

majoriteten av ansökningar (>90%).  

 

Ansökan måste göras senast 30 april för att vara garanterad skolskjuts till skolstarten.  

 

Skolskjuts beviljas för olika tidsperioder, när olika årskurser har olika regler. Skoladmin 

skickar ofta ett påminnelsebrev när ansökan är på väg att gå ut.  

 

• Specialkost  

En egenutvecklad e-tjänst (Open-e) för ansökan om specialkost finns (densamma som för 

förskolan). 90 % av ansökningarna kommer via e-tjänsten, med en topp vid skolstart och sen 

vår.  

 

Ansökan måste förnyas inför varje skolstart.  

 

• Modersmålsundervisning 

Ansökningsblankett (PDF), lämnas till mentor eller postas till Centrum för flerspråkigt 

lärande (CFL). Ansökan ska lämnas in senast i mitten av juni.  

 

Aktiv uppsägning av modersmålsundervisning måste göras. 

 

3.1.2.3 Skolstart och vidare kontakt med skolan 

När starten i förskoleklass närmar sig informerar skolan vårdnadshavare via brev i brevlådan 

om tider mm (välkomstbrev).  

 

Vid skolstarten finns alla barnen samlade i skolans V-klass och information/ 

kommunikation kring praktiska och pedagogiska frågor sker därefter via V-klass (samt via 

fysiska anslag och papper), exempelvis veckobrev, boka utvecklingssamtal, lämna barnets 

schema mm.  

 

Ingen koppling finns mellan ovan nämnda e-tjänster och V-klass.  

 



 

 

 

3.1.2.4 Elevhälsan 

Vid start i förskoleklass tar elevhälsan över barnet från BVC. Elevhälsan har ett eget 

verksamhetssystem kallat PMO. Vid skolstart hämtar PMO elevinfo från adminsystemet 

Extens. Informationen behöver dock kompletteras (bland annat med uppgifter om barnets 

tidigare vårdcentral), vilket görs av personal via kontakter med vårdnadshavare (föräldramöte, 

papper i ryggsäcken, sms etc.).  

 

En e-tjänst för medgivande av vaccination är på gång, via PMO. Liksom en digitisering av 

den hälsoblankett som idag skickas med i ryggsäcken.  

 

3.1.3 Grundskola  

Efter året i förskoleklass tar grundskolan vid. Barnet behåller sin skolplacering och de flesta 

vårdnadshavare uppmärksammar troligtvis inte övergången särskilt mycket. V-klass fortsätter 

vara informationskanal. Ovan nämnda e-tjänster används vid behov under grundskoletiden.  

 

Vissa skolor hämtar in kontaktuppgifter via pappersblankett i ryggsäcken vid läsårsstart, men 

inte alla. Informationsbrev inför terminsstart skickas också ut av vissa skolor, men inte alla.  

 

I äldre årskurser används en pappersblankett för att signera lån av dator, en blankett som ska 

signeras av både vårdnadshavare och elev.  

 

Uppskattningsvis byter 10-15% av eleverna grundskola i någon form, på grund av flytt in/ut 

ur kommunen eller på grund av byte till/från en friskola. Idag görs ansökan om/uppsägning av 

plats i kommunal grundskola via en blankett (PDF). Ny e-tjänst för detta är på gång under 

2021.  

 

 

3.2 Den externa kartan – vårdnadshavares behov 

Med syfte att skapa en djupare förståelse för användarperspektivet har 25 intervjuer med Uti 

Fokus i samtalen har varit att förstå behov och bakomliggande orsaker, inte att få konkret 

återkoppling eller sätta betyg på verksamheten. Värden, insikter, frågor, problem och idéer utifrån 

vårdnadshavarens perspektiv har eftersökts.  

 

Samtal har varit utforskande, med öppna frågor om kommunikation skola-hem, samt mer 

specifika frågor om skoladministration och informationskanaler.  

 

Området vi utforskat är stort och brett område, med många olika typer av användare. I det 

förhållandevis lilla underlaget finns dock flera mönster och gemensamma trådar. Analysen av 

intervjuerna kan sammanfattas i ett antal områden, se nedan.   

 

3.2.1 Trygghet – det allra viktigaste för vårdnadshavaren 

 

”Om jag inte känner mig trygg som förälder, kommer jag inte tycka skolan är bra.” 

 



 

 

 

Trygghet kunde identifieras i alla samtal som det mest centrala värdet för vårdnadshavare. Hur 

trygghet upplevs och uppnås kan variera, men kan sammanfattas i fyra dominerande områden:  

 

 

• Det personliga mötet 

Det personliga mötet bygger trygghet. Att jag som vårdnadshavare känner till och har en 

möjlighet att skapa en relation med pedagoger och annan personal mitt barn möter. Ju yngre 

barnen är, desto viktigare.    

 

Den personliga kontakten måste dock nödvändigtvis inte bygga på fysiska möten, vilket blivit än 

mer tydligt under coronapandemin. Filmklipp, videomöten, möjligheten att ta del av och 

interagera via social medier mm förs fram som alternativ till att lära känna både plats och 

personal.  

 

”I det här speciella läget hade det varit positivt om även vi föräldrar hade fått ett kortare 

videosamtal med mottagande lärare … vi föräldrar vill ju ha en uppfattning om läraren också” 

 

 

• Proaktivt agerande 

Proaktivt agerande från skolan bygger trygghet. Att skolan fångar saker tidigt, bjuder in, 

informerar i mycket god tid och förbereder nästa steg. Vissa vårdnadshavaren upplever att de 

behöver anta en roll som projektledare gentemot skolan och på egen hand söka information, driva 

frågor och koordinera aktiviteter – annars skulle inget hända.  

 

”Vi gick runt och väntade på att skolan skulle bjuda in” 

 

• Löpande information 

I en tid av ett ständigt pågående informationsflöde förväntar sig de flesta vårdnadshavare löpande  

information från skolan om vad som hänt och vad som kommer att hända. Föräldramöten och 

utvecklingssamtal fyller sitt syfte, men behöver kompletteras med kontinuerlig generell 

information om skolan och specifik information om ens barn för att skapa trygghet.  

 

”Viktigt för oss är löpande information och dialog om vad som händer på skolan” 

 

• Tydlighet 

Tydlig information och kommunicerade förväntningar skapar trygghet. Att det är lätt hitta, 

begripa och göra rätt.  

 

”Fick ringa in för att få koll på läget. Minns att vi funderade på  

om det blev rätt. Vad händer nu då? Blir det rätt nu?” 

 

3.2.2 Stor variationsbredd ger mycket skilda upplevelser  

 

I intervjumaterialet är det tydligt att vårdnadshavares upplevelser skiljer sig väldigt mycket åt, 

beroende på vilken förskola/skola ens barn går på. En minsta gemensamma nämnare för 

Sundsvalls kommuns skolor är svår att identifiera.  

 



 

 

 

Rutiner, kommunikationsstruktur, användning av V-klass, kvalitetsarbete, mottagning av nya 

elever mm varierar stort.   

 

”Jag har erfarenhet av flera olika skolor och märker att  

mycket beror på rektorn och personalen på just den skolan.” 

 

3.2.3 Låg digital kompetens/självförtroende bland personal 

I några av samtalen återkommer en upplevelse av att personal i förskola/skola inte riktigt kan 

eller vågar använda den teknik och de digitala kanaler som finns. Andra intervjupersoner 

vittnar om att användandet av V-klass och andra digitala kanaler/system/verktyg är beroende 

av några få kunniga och engagerade medarbetare.  

 

På vissa förskolor leder det här bland annat till att schema lämnas in både i V-klass och på ett 

papper som lämnas till personalen. 

 

”Vi har bett om digitala föräldramöten, men upplever en rädsla hos personalen för det” 

 

”Personalen verkar inte kunna V-klass så bra och då är det ju  

svårt för dem att använda det.” 

 

3.2.4 Låg digital kompetens/självförtroende bland vårdnadshavare 

Det är inte heller så att alla vårdnadshavare obehindrat navigerar i system och digitala 

informationskanaler. Många är ovana IT-användare. Språk- och kulturbarriärer bidrar 

ytterligare till ett lågt digitalt självförtroende. Flera tycker att stöd saknas från skola/personal i 

hur exempelvis V-klass används av vårdnadshavare.  

 

Lösningen på många håll blir att tillgängliggöra information på anslag och papper som 

överlämnas. Vilket i sin tur irriterar de IT-vana, som vill att det digitala används fullt ut.  

 

”Vad jag minns fick vi föräldrar inte någon vidare introduktion till systemet heller. 

Det bara kom och så fick man klara sig bäst man kunde.” 

 

”Problemet är att det är både analogt och digitalt nu 

– var ska jag kolla, vad gäller?” 

 

3.2.5 Mycket information, men ofta rörigt och introvert  

De flesta vårdnadshavare vittnar om att information och besked från förskola/skola är tydligt 

och bra – när de väl får tag på den. Kommunens hemsida sundsvall.se upplevs som rörig, med 

usel sökfunktion (Google är den bästa ingången för att hitta rätt).  Även om det man behöver 

veta finns där, är det svårt att hitta rätt. Tid läggs på att sortera och navigera och prova olika 

sökord (skoltaxi, skolskjuts, skolbuss).  

 

Även V-klass upplevs delvis som rörigt och svåröverskådligt, särskilt för de med flera barn.  

 



 

 

 

”Det finns tillräckligt med information på hemsidan, 

men man måste kunna hitta dit – det är problemet” 

 

”Nu är info lite undangömd” 

 

3.2.6 One size does not fit all  

Vårdnadshavare är inte en homogen grupp. Det finns en stor variation i informationsbehov 

etc., trots det är information och ansökningsprocesser inte målgruppsanpassade i någon större 

grad. Flera intervjupersoner gav uttryck för att kärnfamiljsnormen tycks råda.  

Vårdnadshavare kan segmenteras på olika bredd och ledd. En relevant segmentering utifrån 

intervjumaterialet är dock:  

 

• Sammanboende - Skilda/separerade 

• Förstagångsföräldrar – Flergångsföräldrar 

• Uppväxta/boende i Sundsvall sedan länge – Nyinflyttade  

• Utlandsfödda – Uppväxta i Sverige 

”Det känns som att systemet utgår från att vårdnadshavaren bor ihop” 

 

”Vi som nya föräldrar med skolbarn vet ju inte hur det fungerar och  

behöver veta hur man gör med ledighet och sådant!” 

 

3.2.7 Koll på datan – och återanvändning av den?  

Systemfloran och röriga, interna dataflöden återspelas även i samtalen. Flera intervjupersoner 

uttrycker förvåning (och irritation) över att behöva fylla i samma uppgifter gång på gång och 

uppdatera kontaktuppgifter ”lite överallt”. Liksom att information går ut till alla och inte i 

anpassade flöden utifrån tidigare data.  

 

”Uppgifterna finns ju ifyllda av oss i V-klass, varför använder ni dem inte” 

 

”Det vore ju toppen om man kunde logga in och se sina tidigare  

ansökningar, beslut etc. … Då kan jag få en påminnelse på mejlen. Och att  

datan är förifylld, varför ska jag hålla på och fylla i den igen.” 

 

3.2.8 Exempel på vårdnadshavarens resa 

Utifrån intervjuer och arbetsgruppens erfarenhet har tre användarresor ritats upp. De är 

visuella sammanfattningar av vårdnadshavarens upplevelser, funderingar och handlingar i 

samband med att barnet börjar i förskola, förskoleklass/skola samt vid flytt/byte av skola.  

 

Resorna är inga absoluta sanningar, underlaget är begränsat och komplexiteten större än så. 

De ska ses som exempel, som kan ge vägledning i fortsatta diskussioner och fortsatt 

utvecklingsarbete.  

 



 

 

 

 
 
Bild 1: Vårdnadshavarens resa – förskola 

 

 

 
 
 

Bild 2: Vårdnadshavarens resa – förskoleklass/grundskola 

 

 



 

 

 

 
 
Bild 3: Vårdnadshavarens resa – flytt/byte av skola  

  



 

 

 

4 Lösningsförslag - Skolportalen 

I arbetet med att förstå både den interna och den externa kartan har behovet av att skapa en 

mer sammanhållen, digital service till vårdnadshavare framträtt tydligt. Därför föreslår 

arbetsgruppen att information, e-tjänster och olika system/kanaler för kommunikation mellan 

skola/hem samlas i en och samma digitala plattform – Sundsvalls kommuns skolportal.   

 

Nedan följer en beskrivning av Skolportalens möjliga funktioner och några enkla 

prototypskisser. Förslaget ska ses om en visionär, framtida möjlighet - ännu något löst i 

konturerna. Nästa steg är att arbeta igenom olika funktioner, testa konceptet, kvantifiera  

resursåtgång och nyttor och prioritera kommande utvecklingssteg.  

 

4.1.1 Beskrivning 

Skolportalen kan beskrivas som en röd tråd genom barnens skolgång. Skolportalen är en 

självklar del av mötet med Sundsvalls kommuns förskola/skola, där information och 

administration finns samlat, anpassat och överblickbart på webben.   

 

En öppen del informerar om Sundsvalls kommuns förskolor och skolor, om arbetssätt och 

rutiner och om aktuella frågor. I inloggat läge får vårdnadshavare överblick över sina barn, 

ansökningar och beslut, samt riktad information. 

 
Bild 4: Skolportalen – en röd tråd genom barnens skolgång 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skolportalen bygger på fyra ledord, för att möta vårdnadshavarnas behov och förväntningar:  

  

• Personligt  

• Proaktivt  

• Tydligt 

• Kontinuerligt 

 

Utgångspunkten i Skolportalen är att information ska vara sorterad och anpassad till 

användaren. Information ska serveras till användaren i form av proaktiva utskick och 

påminnelser/notifieringar. Skolportalen ska erbjuda användaren självservice 24/7, där data 

automatiskt återanvänds istället för att hämtas in upprepade gånger.  

 

En sammanhållen digital service förutsätter att befintliga (och kommande) e-tjänster och 

verksamhets-/adminsystem integreras mot plattformen. Utformningen är inte specifik för 

Skolportalen, utan är en del av Sundsvalls kommuns målbild för en möjliggörande digital 

infrastruktur (se https://utveckling.sundsvall.se/blog/en-mojliggorande-digital-infrastruktur-

for-kommuner/).  

 

På samma sätt går utvecklingen av Skolportalen i linje med kommunens övergripande API-

strategi (se https://utveckling.sundsvall.se/it-strategi/api-strategi/)  

 

4.1.1.1 Skolportalen.sundsvall.se – lättillgänglig information på webben 

Medan myndighetsinformation finns kvar på sundsvall.se samlar skolportalen.sundsvall.se 

information om förskolor och skolor, om arbetssätt och rutiner och om aktuella frågor. Det är 

skyltfönstret på webben för Sundsvalls kommuns skolor.  

 

Informationen bör vara samlad och sorterad utifrån skolgångens olika faser, med tydliga 

ingångar.  

 

En kartfunktion för att hitta förskolor/skolor i närheten av en plats eller inom vissa 

geografiska områden är efterfrågat. Den funktionen finns i den befintliga, 

kommungemensamma tjänsten Välkommen hit (https://www.valkommen-

hit.se/sv/sundsvall/start), som kan kopplas ihop med Skolportalen efter vidareutveckling och  

kvalitetssäkring.  

 

En funktion för att enkelt själv ta reda på skolplacering utifrån bostadsadress är också 

efterfrågad av vårdnadshavare. En funktion som skulle avlasta skoladmin, som idag hanterar 

många frågor om det.  

https://utveckling.sundsvall.se/blog/en-mojliggorande-digital-infrastruktur-for-kommuner/
https://utveckling.sundsvall.se/blog/en-mojliggorande-digital-infrastruktur-for-kommuner/
https://utveckling.sundsvall.se/it-strategi/api-strategi/
https://www.valkommen-hit.se/sv/sundsvall/start
https://www.valkommen-hit.se/sv/sundsvall/start


 

 

 

 
Bild 5: Startsida Skolportalen 

 

 



 

 

 

 
 

 

Bild 6: Kartdata i ett användarvänligt gränssnitt 

 

4.1.1.2 Logga in och få koll på läget 

Med en personlig inloggning kan vårdnadshavare logga in till portalens Mina sidor. Där finns 

en översikt över vårdnadshavarens barn, status på eventuella ansökningar och insatser (ex. 

specialkost) samt information från förvaltning och barnens respektive skolor i tydligt 

uppdelade flöden.  

 

Meddelanden om ansökningar, beslut, välkomstbrev, information inför terminsstart mm kan 

allt samlas i Skolportalen, med automatiskt genererade utskick till vårdnadshavarens 

registrerade e-postadress eller digitala brevlåda.  

 

Checklistor och andra planeringsverktyg (exempelvis kalender och årshjul) kan användas 

både av personal och vårdnadshavare för att tydliggöra vad som händer och när det händer, 

samt vad som behöver förberedas (exempelvis inför skolstart).  

 

E-tjänster och andra system som är relevanta för vårdnadshavaren (exempelvis V-klass) nås 

enkelt via portalen.  

 



 

 

 

 
Bild 7: Översikt i Mina sidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bild 8: specifik information för respektive barn i inloggat läge  

 

 

Skolportalen bör vara responsiv, för att fungera lika bra på alla olika typer av enheter (dator, 

surfplatta, mobiltelefon).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bild 9: Inloggning från mobilen 

 

 

4.1.1.3 Proaktiva utskick och automatiska påminnelser 

 

För att tillmötesgå vårdnadshavares behov av anpassad information i tidigt skede bör 

Skolportalen ha funktionalitet för automatiserade utskick och påminnelser. Utskick kan styras 

utifrån användarens preferenser till hens digital brevlåda (exempelvis Min myndighetspost 

eller Kivra), en registrerad e-postadress eller till telefonen via SMS-utskick.  

 

Genom att använda data som finns i olika system kan vi agera proaktivt och servera 

information vårdnadshavare annars behövt söka efter själva i olika kanaler (eller kanske 

missat). Till exempel skulle vårdnadshavare till ett barn som fyller ett år kunna få en hälsning 

i sin digitala brevlåda, med information om hur man ansöker om förskoleplats och lotsas in 

till Skolportalen.  

 

Med koll på datan kan också Skolportalen skapa automatiska påminnelser när det exempelvis 

är dags för en ny ansökan om skolkjuts eller om den ena vårdnadshavaren missat att signera 

vaccinationsmedgivandet i tid. Den administrativa belastningen internt skulle med andra ord 

kunna minska kraftigt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1.2 Resursåtgång (tidsuppskattning och kostnader) 

Att utveckla Skolportalen kommer att kräva olika typer av resurser. Som exempel kan nämnas 

kommunikatör, lösningsarkitekt och UX-designer. Liksom personer med kunskap om 

arbetssätt, rutiner och nuvarande system och lösningar (verksamhetskunskap kort sagt).  

 

Idén är i ett för tidigt skede för att göra en närmare uppskattning av resursåtgång och lämnar 

det som en rekommendation till fortsatt arbete (se nedan).  

 

4.1.3 Tidplan och beroenden 

Idén om en skolportal är tätt sammanlänkad med flera andra initiativ, frågor och vägval inom 

Barn och utbildningsförvaltningen. Den kan därför inte behandlas separat, i ett eget stuprör, 

utan måste vara en del av förvaltningens helhetstänk kring att driva verksamhetsutveckling 

med hjälp av teknikens möjligheter.   

 

Beroenden finns bland annat till ovan nämna utredning av dataflöden, utvecklingen av nya e-

tjänster och vägval kring system som IST Admin och V-klass. Liksom till Sundsvalls 

kommuns nyligen påbörjade arbete med att skapa en möjliggörande digital infrastruktur, 

bland annat genom en API-plattform.  

 

Att göra en tidplan för utvecklingen av Skolportalen är därför inte relevant, förrän 

förvaltningens övergripande riktning och färdplan för digitaliseringsområdet är satt och 

synkad med den kommunövergripande riktningen och färdplanen.  

 

4.1.4 Bedömd nytta 

 

Externt/för vårdnadshavare:  

 

• Ökad trygghet för vårdnadshavare med samlad, individanpassad och proaktiv 

information  

• En kanal istället för flera minskar riskerna för att vårdnadshavare missar information  

• Efterfrågad möjlighet till självservice 24/7  

 

Internt/för organisationen:  

 

• Tydlig, proaktiv information ger färre frågor att hantera för personal 

• Automatiserade påminnelser och möjlighet till självservice för vårdnadshavare ger 

tidsbesparing för personal 

• Centralisering av information till ett och samma ställe gör det lättare för olika 

personalgrupper att ta del av och hänvisa till information 

 

Arbetet med att identifiera och kvantifieras nyttor bör fördjupas, för att säkerställa en positiv 

relation mellan nyttor och utvecklingskostnader.  

 



 

 

 

5 Rekommendationer till det fortsatt arbetet 

 

Som nämnts ovan är idén om en skolportal tätt sammanlänkad med flera andra initiativ, frågor 

och vägval inom Barn och utbildningsförvaltningen. Vår rekommendation är därför att 

inkludera tankarna om en samlad digital plattform (skolportal) i det övergripande arbete som 

görs kring riktning och färdplan för digitaliseringsområdet. Utvecklingen av en skolportal 

måste gå i takt med andra utvecklingsinitaitiv och hitta sin plats i helhetspusslet.    

 

Parallellt med ovan bör en fördjupad analys göras av potentiella nyttor (både externt och 

internt) samt resursåtgång för att utveckla olika delar av Skolportalen. Vilka lågt hängande 

frukter finns, som till liten insats skapar svängrum för fortsatt utveckling?  

 

Givet redan nu är att en systematiskt genomgång av nuvarande information och vissa 

administrativa rutiner skulle skapa positiva effekter. Genom att rensa i djungeln på 

sundsvall.se och fortsätta utvecklingen av e-tjänster tas små – och viktiga - steg på vägen mot 

att göra det lätt för vårdnadshavaren att göra rätt.  


