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Serverat är ett pilotprojekt som syftar till att testa lösningar för att minska
och förenkla företagens uppgiftslämnande i ett digitalt ekosystem som involverar såväl myndigheter med den nationella digitala infrastrukturen som
kommuner med behovet att samordna sin utveckling både mellan kommuner och myndigheternas lösningar. Pilotarbetet testas i den regeltunga restaurangbranschen för att hitta lösningar som ska kunna utökas till fler
branscher. Under 2017 breddades uppdraget till att även omfatta delar av
besöksnäringen.



(förenkla det här stycket) Nyttan för företagen med lösningarna inom Serverat är att det minskar den tid det tar för företagen att ta reda på vilka tillstånd som behövs och vilka aktörer som behöver kontaktas. Serverat minskar även den tid det tar för företagen att söka efter korrekt information för
att veta hur ansökan ska göras. Behovet av kompletteringar i ansökningsprocessen minskar. Standardiserade e-tjänster gör att det blir det enklare
att lämna uppgifter. Förifyllda uppgifter från den sammansatta bastjänsten
sparar även det tid för företagen. Genom guiden och checklistan på verksamt.se får företagen lättillgänglig och kvalitetssäkrad information. Guiden
och checklistan bidrar även till att skapa förutsättningar för att handläggare
ska kunna ge en mer heltäckande och bättre service. Genom den korrekta
informationen till företagen, e-tjänsterna och den sammansatta bastjänsten
får kommunerna mer kompletta och korrekta ansökningar. Detta bidrar till
att frigöra tid som kommunerna kan använda till bättre service och kortare
handläggningstider.



I förlängningen ser vi att när det finns standardiserade integrationer från etjänsterna till företagens verksamhetssystem minskar risken ytterligare för
att kommunerna får in felaktiga uppgifter i sina verksamhetssystem. Dessutom sparar kommunerna tid på att överföringen av information sker helt
digitalt. Detta bidrar till bättre förutsättningar för mer korrekta beslut. Status och återkoppling till företagen i checklistan bidrar till att minska den tid
företagen lägger ner för att ta reda på status för ärenden respektive på att
invänta beslut. Genom ett helt digitalt kommunikationsflöde via mina meddelanden ökar tillgängligheten och tidsåtgången minskar.



Genom att ta fram standardiserade e-tjänster, som hämtar information från
den sammansatta bastjänsten och är integrerade med kommunernas verksamhetssystem för fler tillstånd och ansluta fler kommuner, ökar Serverats
bidrag till att förenkla uppgiftslämnandet och korta det tid det tar tills företaget har alla relevanta tillstånd på plats.



Genom att inkludera fler branscher är det fler företag som kan ta del av de
olika nyttor Serverat erbjuder. När fler kommuner ansluter till samtliga
komponenter i Serverat ökar antalet företag som kan ta del av nyttorna
inom Serverat.
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Serverat har bidragit till att identifiera behov av ändrade regler och ändrad
regeltillämpning. Genom fortsatt arbete med metoden kan fler förslag på regelförändringar och regeltillämpning, som kan leda till enklare och mer
ändamålsenliga och kostnadseffektiva regler, tas fram.
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