Kartor
Komplettera textinnehållet med andra format

Filmklipp
Illustrationer
Ytor som tydligare visar skilnad mellan
meny, huvudinnehåll och sekundärt
innehåll

Använd grafiska designen för att förtydliga
webbplatsens element

Gör innehållet lätt att förstå

Ge grundläggande information och
kontaktvägar på den vanligaste
invandrarspråken i kommunen.

T esta visuell förstärkning av
målgruppsingångar

Placera länk till översättning närmare det
översatta innehållet

Grundläggande information och
kontaktvägar på de officiella
minoritetsspråken

Vill kunna ta till sig webbplatsens innehåll på sina villkor.

Ge länkar i brödtext en klarare färg så att
kontrasten blir större.
Öka läsbarheten

Lägg innehållsförteckningar överst på långa sidor
T ydligare separerade delar i och feedback i vänstermenyn
Validera all kod mot W3C

Gör webbplatsens innehåll åtkomligt i de
vanligaste webbläsarna (desktop, laptop,
mobil, hjälpmedel) och i olika
fönsterstorlekar.

Vill att kommunens stöd och
myndighetsutövande delar ska finnas där
jag är

Facebook

Alla användare randvillkor

Mobilversion av webbplatsen
Ej telefontider
Chatt med någon som sitter där

Näringslivskontoret sköter detta

Berätta vilket omfång olika sök på
orebro.se har med ledtexter till fälten.
Förtydliga söket - förväxlas med google idag

Undvik att visa två sökfält samtidigt - idag
är det för lätt att råka söka i fel fält
Färre dokument

Grund struktur

All viktig info på första sidan för varje del i strukturen.

Uppdatera innehållsstrukturen

Behovsbaserad struktur

Vill ha god och snabb service så att jag
kan utveckla min verksamhet

Företagslots?

Visa upp centralt på på startsidan
Lyft fram kontakt mer centralt på
innehållssidor (ej högerkolumn)

Skapa webbdelen av kommungemensamt
servicecenter - en väg in

En tillståndsguide som utgår från
företagartyp, tillståndswizard

T ext chatta

Underlätta sökningen av diverse tillstånd

Svar om mottaget där process och
svarstid beskrivs

Videochat

Språkversioner av viktig information
Utbildningar för företagare gärna i kalender

Låta "gammalt" ligga kvar - ska vara "har
redan varit"taggad

Skapa bra landningssidor från sökmotorer

Ge personlig service - de har inte tid att leta/vänta

Entreprenörkonsulenter som hjälper entreprenörer

Exempel: www.staffantorp.se och
http://mediaqueri.es/

Bra url:er

Vill snabbt och enkelt hitta det jag söker

Snabbt hitta rätt person att kontakta

Gå från idé till verklighet (t.ex en festival),
men vill slippa ha kontakt med tjugoelva
personer. hellre EN kontaktperson, en
lots.

Skapa grundlayout enligt "responsive
design" så att webbplatsen ser bra ut i
olika skärm- och fönsterstolekar

Skriv kortfattat och lättfattligt

Gör det enkelt att referera/länka/till
återanvända innehåll T .ex. Lokalmedia
Riktade aktiviteter för mig som företagare.
Dock inte för ofta

Definiera en gräns för bakåtkompabilitet
och uppsjö av skärmar

Omvänd ordning på informationen

Mindre flufftexter

När man vill förklara runt omkring

Informera om kommunens tjänster och
stöd för företagare

Lista stöd och bidrag företag kan få av kommunen

T elefon

Snabbt och enkelt rätt person
De kan svara när de vill

Epost

Ge exempel på vad som krävs för att bli godkänd

Lista när man behöver ha tillstånd
Kontaktformulär
T illhandahåll avfallswizard/guide för
företagare - Vad och Var

Bilder och filmer, se exemplet
Norrköpings kommuns
livsmedelsinspektioner på Facebook.

Anmäla fel
Möjliggör fler kontaktsätt

SMS

Vill /Ska snabbt hitta rätt kontakt
Ge exempel på godkända och
underkända fall

Beskriv hur tillsyn görs

Ska följa kommunens regler

Status på mitt ärende, lite som en
påminnelse, liknelse vid tandläkaren

Chat
Kommunens bloggar
Facebook

Beskriv konsekvenser om man inte följer
regler eller saknar tillstånd.

T witter

Motivera varför regler och förordningar finns

Kontakt på varje sida på webbplatsen

Lyft fram kontakt och politiker

Statistik och fakta
Örebro som etabableringsort

Vad är vi duktiga på här i Örebro?

6. Företagare

Informera om styrkor med Örebro

Presentera kortfattat styrkor med den
kommunala servicen i Örebro

Gör kontakt-boxens placering och
beteende lättbegripligt

Visa vilka planer/samråd/byggnationer
som finns i närheten
- Enkelt att hitta tillstånd för om-och tillbyggnad

Gör det enkelt att hitta mark och lokaler
som passar ett företags behov

Lista vilka upphandlingar som kommunen
gör just nu/har gjort och hur företag kan
delta.

Möjlighet att tipsa/dela/berätta för andra om en tjänst

Vill starta upp en verksamhet

Ska känna till den service som
kommunen ger

Länk till ALMI med information om hur det
går till när man rekryterar hos

Berätta på facebook om att specifika
tjänster finns ex "Nu kan du sjukanmäla
på webben"

Marknadsföra e-tjänster på Facebook

Information om rekrytering

Presentera nätverk och organisationer

Länka till relevanta stöd och kontaktytor
för företagare i Örebro

Lista företagsnätverk och
företagarföreningar

Referenspersoner för nyföretagare

Marknadsför webben och e-tjänsterna i
befintliga kontaktpunkter

Successtories för företag

Förälder: När man sjukanmäler - lägg in
ett meddelande på telefonsvararen som
tipsar om att tjänsten också kan göras på
webbplatsen dygnet runt.

Öka antalet e-tjänster

Ge argument och exempel på hur bra
kommunen är för företagare

Få kortfattad information skickad till sig
med nyhetsbrev (post och e-post)

Lägg tjänster överst på understartsidor
Vill veta vad som är på gång inom
näringslivsutveckling inom kommunen

Guida fram till e-tjänsterna

Arrangera fysiska möten för att knyta och
underhålla kontakter
Samla flöden från Örebrokompaniet,
Närkes allehanda, Collectum ,
Skatteverket mfl på ett ställe

Konferenser
Sammahang där jag som företagare kan
synas eller erbjuda mina tjänster

Evenemangskalender om vad som
händer i kommunen (Örebrokompaniet)
Filtreringsbar

Fixa platshållare för framtida e-tjänster,
hur kan man guida till dem på bästa sättStartsida, navigationen, sök, direktingång,
google
Mina sidor - som samlar alla e-tjänster
och status i mina ärenden.

Önskar en enda kanal

"Som en promotionbåt på webben 365 dagar om året"

Eventuella förberedelser som behöver
göras innan användning av en e-tjänst

Ge pedagogisk information om e-tjänsterna

1. Nyttjaren

Vill nätverka och få kontakter med andra företagare

Beskriv översiktligt processen kring en e-tjänst
Se till att nyttokalkyler, effektkartor,
målgruppstänk görs

Vill utföra och följa ärenden på webben

Se över ärendeprocesser

Marknader

Digitalisera blanketter (men se över processen)
Ska tillhandahålla praktikplatser

Användarcentrerad process
Stötta utvecklingsarbetet med e-tjänster

Boka biljetter

Stötta förvaltningarna med kunskaper om
medborgarnas behov.
Användningstesta alla tjänster innan lansering

Sortera på typ av evenemang

Alla e-tjänster ska avslutas med en
nöjdhetsfråga: "Hur enkelt var det att
ansöka om XXX via orebro.se? 1-5" och
fritexts-kommentarsruta. Visas även om
man avbryter att utföra tjänsten.

Skilj på rubrik och typ av evenemang
Sortera på tid (idag, torsdag, denna vecka...)
Sortera på målgrupp (barn, ungdom, äldre...)

Länka till sammanställning av aktuella
evenemang i Örebro (även mobilt)

Aktuellt, allomfattande och uppdaterat
utbud av evenemang

Sortera på område/plats

Svar som ger återkoppling om förväntad processtid

Möjliggör plats-filtrerad lista som visas på
annan sida (t.ex. lokalsida)

Vill se status på sitt ärende

Lägga upp evenemang som events på Facebook
Vad händer i närheten just nu

Ändra placeringen

Marknadsför andra tjänster på sista sidan
i varje e-tjänstflöde (utloggad-sida eller
motsvarande)

Mätpunkter:

- Enkelt att hitta mark- och lokalsökning på webbplatsen

Ändra beteendet

Ändra utseendet

Visa vem som äger tomter och fastigheter.

Svar om att kommunen tagit emot ärendet
Möjlighet att följa ett ärende

Mobilt

t.ex Ansöka om tillstånd X - 1500 kr,
parkering 300kr, ansöka om plats till Y kostar inget.

Möjligör prenumeration på
evenemangskalendern

Vill se eventuella kostnader som finns för en service

Redovisa kostnad för varje service

Markerad faktaruta på berörda sidor

Vad kan jag göra där
Öppentider
Hur tar man sig dit
Faciliteteter: parkeringar, mat, vatten, toaletter

Protokoll
Information om anläggningen

Vidareutv eckling av orebro.se:

Karta över anläggningen/området

Visa sökbart utbud av anläggningar,
exempelvis fritidsgårdar, motionsspår,
skridskobanor

Se aktuella händelse som kan påverka
min aktivitet (t.ex ombyggnad, festival,
privathyrt, dåligt väder)
Öppen för alla att rapportera in på plats,
t.ex. kommentarfält.

Vill planera sin konsumtion (på lite sikt eller just nu)

"Service med medborgarperspektiv"

Går idag på respektive skolas webbplats.

T a del av sitt barns planering
T a del av sitt barns resultat
T a del av vilka aktiviteter som sitt barn har deltagit i
Kontrollera sitt barns närvaro/frånvaro

Ge teasers i form av filmsnuttar som visar
upplevelsen kring olika kulturevenemang,
platser etc.(Örebrokompaniet?)

5. Kultur och fritid konsument och
producent

Inspirera till nya, oprövade aktiviteter

T ipsar "Andra som tittat på det här har även..."
Schema för vad som händer

Sorterbar
Filtrerbar

Språkversioner på föreningsinformation

Rapportera sjukfrånvaro

Föräldraportal/Skolwebb
Vill ha insyn och hålla sig ajour med
barnets utveckling

E-postprenumeration

3. Ök ad delaktighet och engagemang

Vill hitta föreningar

Ge hjälp att dra igång verksamhet

Mätpunkter : Hur effektmålen bör mätas finns i Mätplanen

Lista kontaktuppgifter till rätt personer på kommunen

Samlad prenumeration för alla kontakter
jag har med kommunen

Datum för skolstart och skolavslutning
Kontaktlistor med telefonnummer och
e-post till föräldrarna i klassen.

Kunna kontakta de andra föräldrarna i
klassen/gruppen

T illhandahålla listor
Göra

Även vanligt i söket på webbplatsen

Skolskjuts
Skolstartsinriktade sidor
Busskort

2. Förälder (skola)

Enhetligt utseende och struktur på alla
skolors webbplatser
Ansöka om plats

Sökbar och bokningsbar lokallista och
tider med tillgänglighet

Skapa e-tjänster
Gör det enkelt att hitta lokal till sin verksamhet

Prenumerera på lediga lokaler och luckor
i bokningschema

Går att göra till en del skolor?

Går kanske?

Schema

Delaktighet och engagemang genom att öppna upp för mer input och
mer dialog med medborgarna i v ardagen
- Synpunkter och felanmälan är synliga på webben
- Ökad nöjdhet med svar, svarstider och bemötande på inlämnade
synpunkter
- Ökad extern spridning av innehållet på webbplatsen

T illhandahåll en uppdaterad och aktuell
föreningslista/register

Föreningslathund. Skapa föreningswizard
Lättläst info om hur man startar förening

2. Ökad öppenhet och insyn
Insyn i kommunens arbete, beslut, data och dokument
- Ökat utbud och ökad användning av kommunens beslutsdokument,
inspelade möten och öppna datamängder

Veckobrev

Länka till lista aktiviteter för föräldralediga
(evenemangskalender),

Färdig filtrering i örebrotowns
evenemangskalender

Säga upp plats
Ändra plats

Ska använda servicen som erbjuds via webben

Ge svar på vanliga frågor om fakturor från
barnomsorg och skola

Lista hur mycket stöd man kan få och för vad

Vill starta och driva en förening (producent)

Hur söker man pengar
Ej behöva veta vilken typ av förening

Bara om man vet vad de heter idag.

Kontaktinfo för skolpolitiker

Utföra mina ärenden och få sv ar på mina frågor
- Ökad användning av och nöjdhet med innehållet och tjänster
- Ökad tillgänglighet i fler plattformar och på mina villkor

Nedladdningsbara kartor över
motionsspår, cykel, skidspår

Stående "service" och mer enstaka händelser.

Föräldraråd

Kontaktinfo för skolrepresentanter

1. Ökad tillgänglighet och förbättrad service

Visa status / skick / "dagsform", på
anläggningar / platser (t.ex. tunn is,
nyspårat, eljussen tända, konstsnö)

Enkelt att skriva ut, dela, visa i mobilen

Elevråd

Relation till Servicecentret.

T a del av och påverkar skolans inre arbete

Skolmatris med filtreringsfunktion

Informera om stöd/stipendier som kan sökas

Finns långa kvalitetsredovisningar idag.
Både egna och nationella

Ge möjlighet att jämföra skolor

Enklare att ansöka genom e-tjänst eller
förenklad blankett

Läsa inför ansökan
Möjlighet att lägga in sina egna
evenemang i Evenemangskalender på
Örebrotown.se
Möjlighet att lägga till och redigera i
Föreningslistan

Barnomsorgsmatris med
sorteringsfunktion

Ge möjlighet att jämföra barnomsorg

Förklara olika inriktingar

Gör det enklare att nå ut med sitt utbud

Visa processen på ett pedagogiskt sätt ex
illustrera processen
Vill hitta / hjälpa till att hitta en bra
förskola/skola åt sina barn

Gör det enkelt och tydligt vilket område
jag/anhörig tillhör

Beskriv hur urval eller placering i
skola/förskola fungerar.

Berätta när/hur lång tid det tar.
Visa vilka skolor/förskolor som hör till min
stadsdel, vart kan jag ställa mig på kö till.

Visa kötid för olika boenden
Vad kan/får man ta med sig dit vid inflytt?

Vilka finns

Vad gör de på dagarna?
Hur fungerar det praktiska

Lägg in kartor på informationssidor

Ge möjlighet att läsa på om olika
alternativ och valmöjligheter

Vilka tider får man komma och hur?

Karta

Presentera information om varje boende
Informera om Öppna förskolan

Bilder på rum/lägenheter, dagrum,
utemiljö, huset, etc.

Öppettider

Informera om boendealternativ så att
anhöriga kan hitta bra boenden

Info kring servicen

Ritningar
Exemplet snöröjningen: Vart är
snöplogen nu och när kommer den till
mig.

På respektive boendes sida
På en översiktssida för jämförselse

Socialstyrelsens mätningar av
äldreboenden

Skriva ut disclaimer om vad som mäts och
eventuella skevheter.

Gör det möjligt att granska / jämföra
kvaliteten på ett boende

Publicera mätningar av kvalitet direkt på webbplatsen

Bemöt och markera saker där många
anmälningar redan kommit in med
direktinformation.

Vill hjälpa sina anhöriga

Uppmana till att titta på redan
rapporterade ärenden. Hänvisa till redan
gjorda svar

Önskar mätningar över tiden istället för
ögonblicksmätningar

T ill eget redskap
T Ill sociala medier
Gör det enklare att se om att andra har
frågat och fått svar i "min" fråga

Informera om dagcentra på förstasidan för målgruppen

Ge möjlighet att felanmäla via karta

Informera om Dagcentra

Annonsera om evenemang riktade till
äldre i Evenemangskalender och länka dit
från Äldre sidorna

Informera om sysselsättning för äldre

Ge möjlighet att felanmäla via mobil

Enkelt att felanmäla,

Redovisa eventuella kostnader

Underlätta vidareinformering

Minimera vad som måste fyllas i

Demens - cykel över tiden
Äldreguide

Informera om vilka förberelser anhörig
och äldre kan/bör göra inför inflytten,

4. Anhörig/Äldre

Ge besked när ärendet är hanterat/klart

Vill bidra, hjälpa till eller påpeka felaktigheter
Berätta om möjligheten att framföra
ärenden av personlig karaktär direkt till en
person istället för via webbformulär.

Annonsera externt om nätverk och
anhörigcentrum
Lyft fram nätverk för anhöriga

Rutin för att kategorisera vad som kan
klassificeras som webb eller kan åtgärdas
genom webben.

Berätta hur man får hjälp med
boendeanpassning, såsom räcken etc
Kontaktuppgifter till hjälpmedelscentralen
Information om kriterier för att få dessa typer av hjälp

Lyft fram info om hjälpmedel och tjänster
t.ex. trygghetslarm, aktunummer och
rollatorer

Ge tydlig feedback på att man lyckats
lämna sin synpunkt och informera om hur
det kommer att hanteras, vad nästa steg
kommer att bli

Ge återkoppling när man skickat in en synpunkt
Vill ha stöd att förstå och hantera
situationer som kan uppstå

Visa per månad

Anhörigcentrum på webben

Påvisa möjligheten att bo kvar hemma

Uppmana till att anmäla något specifikt i
samband med informationssidor.

Redovisa vilken kritik och
förbättringsförslag som kommit in och
veta HUR kommunen kommer arbeta för
att åtgärda det.

Redovisa tydligt kostnader för olika stöd
och tjänster så att det är enkelt att
uppskatta sina kommande utgifter

Räknesnurra
Prisexempel på olika hjälpmedel och tjänster.

Kontextuell felanmälan - anmälfunktion
tillgänglig på fler ställen.

Gör det enkelt att lämna och få svar på
felrapportering, klagomål, synpunkter

Stor text
Informera om hur åldersrelaterade
sjukdomar och tillstånd kan arta sig.

Möjlighet att skicka med foto

Större fritextfält

T ydligt anmälningsformulär

Lättutskrivna sidor
Generera pdf för flera sidor på en gång

Exempel, tips hur man hantera situationer.

Automatiskt lägga in GPS-koordinater

Gör det möjligt att se vilka synpunkter,
idéer, felanmälan, beröm och klagomål
som kommit in

Äldre ska få hjälp med att bo hemma längre

Gör det möjligt att lämna idéer för att
utveckla kommunen

Redovisa eventuella kostnader

Danska exemplet: www.ideoffensiv.dk
Möjlighet att kommentera innehåll på orebro.se

Aktiviteter

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Gör det möjligt att ge synpunkter om
webbplatsens innehåll.

Matsedel

Personal börjar/slutar
Andra boende som flyttar in / ut / avlider

Innehållssidor
Registersidor

Förändringar

Rutiner som "hur ofta duschar de", "vilka mattider gäller"

Håll anhöriga uppdaterade genom blogg
och/eller veckobrev för varje boende

T ipsa anhöriga om att prata ihop sig
förväg om hur man ska göra om olika
situationer uppstår.
följs upp varje gång man träffar sin
kontaktperson.

Nyheter

En "tyck till" funktion i slutet av varje sida

Nivå och service

Vill ha insyn i den äldres vardag

Pusha i Facebook/Twitter när kommunen
vill ha in synpunkter i en fråga

3. Engagerad och delaktig

Använd sociala medier som ett sätt att
samla in synpunkter och bemöta åsikter

Vår och omsorgsplan

Finns det tid för detta på boendena?

Berätta vad som byggs/rivs i närheten och
förändringar i trafik och infrastruktur.
Vill framföra synpunkter, klagomål på
servicen till utföraren och/eller dennes
chef.

T änk Återvinningscentraler som "en väg
in", så kan kommunen sedan sortera ut
det till respektive "intern ägare" av
hjälpmedlen.

Lista vad som händer i ett område

Vill veta vad händer i närheten av mig
(mitt boende / företag / dagis / skola /
äldreboende etc)
Lista platser och visa på karta var man
kan lämna in allt man har lånat.

Ska lämna tillbaka lånade hjälpmedel
(idag upplevs det som oklart och rörigt
hur man ska göra)

Lyfta fram det specifika om man vill få deltagare
Dela upp översiktsplanen i delar
Idé: Använda samma plattform som för intranätet?

T agga upp innehållet med geografisk tillhörighet
Oberoende av förvaltningsspecifika
områdesindelningar.

Skapa igenkänning genom en enhetlig
indelning av områden
Ge möjlighet att prenumerera på en
geografisk del av kommunens nyheter.

Gör politikersök mer framträdande och
enklare att använda

Vill kunna framföra sin åsikt till och ha
dialog med ansvariga politiker

Exempel enkätfunktionen i Facebook

Bevaka och bemöt det som skrivs/sägs
om kommunen i sociala medier och
bemöta (både centralt och ute i
verksamheten)

RSS
Mail
Lista politiker utifrån parti och
ansvarsområde och geografisk tillhörighet

Ge möjlighet att tycka till om av
politikerna utvalda frågor.
Gör det möjligt att kontakta enskild politiker
Visa politikers twitterflöde på webben
Möjlighet att kunna följa ett pågående ärende

Videosända möten.
Publicera dokument i hela kedjan från
förarbete, beslutsdokument

Vill ha insyn i kommunens
beslutsprocesser (innan, under och efter)
och finanser

Gör det möjligt att ta del av allt offentligt
(som är gjorts/skrivits i en fråga/ärende
eller i ett politiskt beslut i en nämnd).

Kommenterbart
Länka ihop dokument i samma ärende
Sökbart
Exempel: Beslutunderlag, protokoll,
Nämndhandlingar

Redovisa kommunens budget på
sammanfattat och begripligt sätt, grafik
Presentera det politiska året översiktligt
Vill veta vilka rättigheter jag har i min roll
som... i min kontakt med kommunen

Beskriv kortfattat och begipligt rättigheter och skyldigheter

Inventera kommunens datamängder och
bedöm vilka som är lämpliga att publicera
Ska ha möjlighet att förädla kommunens
datamängder och exempelvis kunna
bygga tjänster på den.
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Publicera datamängderna på ett
strukturerat sätt
Sprid i lämpliga kanaler att att
datamängderna är publika

En del av sidmallar. T.ex. markerad faktaruta.

Exemplet Nacka "jättebjörnlokor":
http://www.nacka.se/web/kontakt/synpunkter_felanmalan/felanmalan/Sidor/default.a s p x

