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Tjänstförklaring av Skattekollen.se för
Kungsörs kommun
Bakgrund:
Skattekollen är ett webbaserat verktyg som på ett kommunikativt och
pedagogiskt sätt låter kommuninvånare att se exakt hur dennes skattepengar fördelar
sig mellan de kommunala ansvarsområdena. På så sätt kan kommunen tydligare
informera sina invånare om sitt uppdrag, ekonomi och verksamhet.
Syftet är att fylla en informationslucka och för kommunen använda ett nytt sätt att
kommunicera kommunens ansvarsområden och vilka kostnader som är kopplade till
dessa.

Idag på Kungsor.se
Skattekollen har tittat närmare på hur Kungsör idag presenterar information om hur
invånarnas kommunalskatt fördelar sig inom verksamheten.
På Kungsor.se klickar invånarna på ”Kommun & politik” för att sedan kunna välja
menyvalet ”Ekonomi – budget och årsredovisning”. Väl där ges ett antal alternativ
där invånarna kan läsa om budgeten eller ladda ner årsredovisningen, men dock
krävs en del av användaren att titta igenom och förstå en mångsidig PDF. Om man
som invånare öppnar årsredovisningen ges ingående beskrivning av ramarna och
målen, men ger den ger inte någon övergripande bild eller är förståelig av alla.
Sammanfattningsvis är det väldigt svårt för invånarna att skaffa sig en tydlig bild av
hur kommunen väljer att fördela pengarna inom verksamheten och samtidigt förstå
vilka tjänster/service som ges inom respektive fördelningsområde.

Hur Kungsör kan använda Skattekollen
Skattekollen används för att tydligare informera invånarna om hur kommunalskatten
fördelar sig mellan kommunens ansvarsområden. Tack vare att användaren anger sin
lön visas fördelningen på en mer personlig nivå än exempelvis en bruten hundralapp
eller procentfördelning. Det gör att man tar till sig informationen i mycket högre
utsträckning. Klickar användaren på fördelningens rubriker dyker dessutom mer
information om vad som exakt ryms inom området upp. På så sätt kan man förklara
tydligare den bredd som kommunen har och även exempelvis länka användaren
vidare till de mål som finns uppsatta för kommande år.
Utöver att tydligare informera invånarna om den faktiska fördelningen kan
Skattekollen användas inom andra delar av verksamheten. I skolans
samhällskunskap kan Skattekollen vara ett bra pedagogiskt verktyg där eleverna kan
undersöka kommunens alla ansvarsområden och i längden kanske själva försöka
bygga en egen kommunbudget. På samma sätt kan Skattekollen användas för
nyanlända och även när exempelvis ekonomiavdelningen ska beskriva kommunens
ekonomi för andra delar av kommunen.
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Två alternativ:
Det finns två grundläggande alternativ för hur Kungsör kan implementera och
använda sig av Skattekollen. Båda alternativen bygger på samma tekniska plattform
men med skillnaden att under ”alternativ 1” implementeras Kungsör på
Skattekollen.se och under ”alternativ 2” implementeras Skattekollen på Kungsor.se.
Alternativ 1 (se exempel på http://www.skattekollen.se/osthammar):
•

Fördelningen implementeras på Skattekollen.se. Kungsör bestämmer
själva vilka och hur många rubriker som den ska delas upp i.

•

Korta texter beskriver varje område för att tydliggöra och undvika
missförstånd. Kungsör skickar förslag på texter till Skattekollen och en
viss anpassning av formuleringar och längd ingår för att passa sidan.
Kungsör är självklart välkomna att be Skattekollen om hjälp med
förslag på texter.

•

Länkar hänvisar besökaren tillbaka till Kungsor.se för mer
information. Vilka länkar och mer information som Kungsör vill
publicera bestämmer kommunen själv, men Skattekollen kan bidra
med förslag och agera som samtalspartner.

•

Skattekollen levererar grafikpaket, med banners och ”analog version”
till Kungsör där banners kan publiceras på exempelvis Kungsor.se och
analog version i exempelvis årsredovisning/budget eller
invånarutskick.

Alternativ 2 (Se exempel på http://www.stockholm.se/skattekollen):

	
  

•

Skattekollen ”bäddas in” på Kungsor.se genom en widgetlösning.

•

Det grafiska uttrycket anpassas genom färg och typsnitt för att passa
in i Kungsörs grafiska profil. När beställning mottagits tar
Skattekollen fram skissförslag och skickar till Kungsör för
kvalitetsgranskning.

•

Samma funktioner som i ”Alternativ 1” ingår.
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Kostnad:
Samarbete mellan Kungsörs kommun och Skattekollen.se
Alternativ 1:
•
•
•
•
•

Grafisk produktion av sida
Produktion av grafikpaket till Kungsör
Second opinion på korta områdesförklaringar och länkar
Kodning och implementering av sidan
Lanseringsstöd

Summa

15 000

Alternativ 2:
•
•
•
•
•
•

Kontakt med IT-ansvariga, kommunikation och ekonomi
Anpassning av design utefter kommunens grafiska profil
Inbäddning på Kungsor.se
Mobilanpassning för smarta telefoner
Frivillig implementering även på Skattekollen.se
Delar angivna inom Alternativ 1 ingår även

Summa

30 000

Notera att kostnader är exkl. moms.

Vid ett nytt år och uppgifterna måste uppdateras sker detta till en kostnad av 10 000.
Då ingår uppdatering av siffrorna, eventuella textändringar, drift/säkerhet, samt
statistikrapporter.

Kontaktperson:
Filip Hadenius - grundare av Skattekollen.se
filip@skattekollen.se
0735 00 12 00
Frejgatan 44
113 26 Stockholm
LH Information AB
Organisationsnummer 556326-1634

	
  

