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EN FÖRETAGSPRESENTATION AV PROSONAGRUPPEN AB

Välkommen 
till Castors 

utvecklarteam!
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FÖRETAGSFAKTAFÖRETAGSFAKTA

PROSONAGRUPPEN ABPROSONAGRUPPEN AB  bildades år 2000 och bildades år 2000 och 
består av 13 st medarbetare. Merparten av våra består av 13 st medarbetare. Merparten av våra 
medarbetare har arbetat länge inom företaget medarbetare har arbetat länge inom företaget 
där våra verksamhetskonsulter samt VD har lång där våra verksamhetskonsulter samt VD har lång 
erfarenhet från att själva arbetat inom offentlig erfarenhet från att själva arbetat inom offentlig 
verksamhet på olika styrande positioner där verksamhet på olika styrande positioner där 
Prosona är leverantör.Prosona är leverantör.

Antalet kunder är ca 60 stycken och består av Antalet kunder är ca 60 stycken och består av 
medelstora och små kommuner där både miljö- och medelstora och små kommuner där både miljö- och 
byggförvaltningar ingår. Nio av dessa kommuner har byggförvaltningar ingår. Nio av dessa kommuner har 
dessutom Castor med övergripande kommunlicens. dessutom Castor med övergripande kommunlicens. 

UTVECKLAT AV SÅDANA SOM DIGUTVECKLAT AV SÅDANA SOM DIG  En stor anledning till att En stor anledning till att 
Castor är så uppskattat i ett 60-tal kommuner runt om i landet Castor är så uppskattat i ett 60-tal kommuner runt om i landet 
är att våra kunder varit med och utvecklat systemet de senaste är att våra kunder varit med och utvecklat systemet de senaste 
30 åren via vår användarförening. För vem vet bättre än du 30 åren via vår användarförening. För vem vet bättre än du 
vad som faktiskt underlättar arbetsdagen för dig, dina kollegor, vad som faktiskt underlättar arbetsdagen för dig, dina kollegor, 
kommunens politiker, företag och medborgare? Det är ju först kommunens politiker, företag och medborgare? Det är ju först 
när proffs på utveckling och användande samarbetar som vi får när proffs på utveckling och användande samarbetar som vi får 
ett riktigt effektivt system.ett riktigt effektivt system.

DET ENDA DIGITALA SYSTEM SOM BEHÖVSDET ENDA DIGITALA SYSTEM SOM BEHÖVS  Castor är det enda Castor är det enda 
system som behövs för ett komplett digitalt flöde på din arbets-system som behövs för ett komplett digitalt flöde på din arbets-
plats. Systemet håller högsta tekniska nivå, är öppet för att kopplas plats. Systemet håller högsta tekniska nivå, är öppet för att kopplas 
samman med andra system och innehåller mängder med smarta samman med andra system och innehåller mängder med smarta 
funktioner som gör det lätt för dig och dina kollegor att göra rätt. funktioner som gör det lätt för dig och dina kollegor att göra rätt. 
I Castor finns också färdigpaketerade e-tjänster för en effektiv I Castor finns också färdigpaketerade e-tjänster för en effektiv 
medborgarservice dygnet runt.medborgarservice dygnet runt.

Vi kan Vi kan 
det här!det här!
Vad sägs om att vi underlättar arbetsdagen för dig, dina kollegor, kommunens politiker, Vad sägs om att vi underlättar arbetsdagen för dig, dina kollegor, kommunens politiker, 
företag och medborgare? Det arbetet kan vi påbörja nu direkt. företag och medborgare? Det arbetet kan vi påbörja nu direkt. 
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ÄRENDE OCH DOKUMENTHANTERING

Castor är ett komplett ärende- och dokumenthanteringssystem för Castor är ett komplett ärende- och dokumenthanteringssystem för 
kommunal verksamhet. Det är moduluppbyggt och konfigurerbart kommunal verksamhet. Det är moduluppbyggt och konfigurerbart 
för att kunna passa olika behov. Med Castor säkerställer ni ordning för att kunna passa olika behov. Med Castor säkerställer ni ordning 
och reda och att ärenden handläggs inom avsedd tid. Med Castor och reda och att ärenden handläggs inom avsedd tid. Med Castor 
kan ni också digitalsignera dokument.kan ni också digitalsignera dokument.

Exempel:Exempel: • E-post • Skanning • Drag & Drop  • E-post • Skanning • Drag & Drop 
• Dokumenthantering med digital stämpling (E-diarium)• Dokumenthantering med digital stämpling (E-diarium)

NÄMNDHANTERING

Ärenden bereds och kopplas till schemalagda nämnddatum. Ärenden bereds och kopplas till schemalagda nämnddatum. 
Beslutsunderlag och kallelse sammanställs och presenteras direkt Beslutsunderlag och kallelse sammanställs och presenteras direkt 
för politikerna i kommunportal och surfplatta. Castor skapar ett för politikerna i kommunportal och surfplatta. Castor skapar ett 
protokoll per automatik. Beslutsutdragen skrivs automatiskt tillbaka protokoll per automatik. Beslutsutdragen skrivs automatiskt tillbaka 
till ärendet.till ärendet.

Exempel:Exempel: • Beslutsunderlag • Digital kallelse • Beredning • Beslutsunderlag • Digital kallelse • Beredning
• Digitalt protokoll • Expediering• Digitalt protokoll • Expediering

VERKSAMHETSMODULER

Castor är moduluppbyggt och dynamiskt för att anpassas till olika Castor är moduluppbyggt och dynamiskt för att anpassas till olika 
verksamheter. Castor uppfyller behovet av att kunna hantera verksamheter. Castor uppfyller behovet av att kunna hantera 
många typer av ärenden oavsett förvaltning, allt från komplexa många typer av ärenden oavsett förvaltning, allt från komplexa 
fastighetsrelaterade objekt till enklare ärenden. fastighetsrelaterade objekt till enklare ärenden. 

Exempel: Exempel: • Postlista • Miljö (t ex tillsyn och debitering) • Bygglov • Postlista • Miljö (t ex tillsyn och debitering) • Bygglov 
• Alla typer av anmälningar • Alla typer av ansökningar• Alla typer av anmälningar • Alla typer av ansökningar

E-TJÄNSTER

Med konceptet e-kommun erbjuder vi högeffektiv Med konceptet e-kommun erbjuder vi högeffektiv 
medborgarservice åt svenska kommuner dygnet runt . Detta medborgarservice åt svenska kommuner dygnet runt . Detta 
skapar en modern mötesplats för medborgarna/företagare. skapar en modern mötesplats för medborgarna/företagare. 
All kommunikation med kommun och statliga myndigheter sker All kommunikation med kommun och statliga myndigheter sker 
inom ramen för en digital myndighet.inom ramen för en digital myndighet.

Exempel:Exempel: • Bygglov • Miljö • OVK • Plan • Bostadsanpassning  • Bygglov • Miljö • OVK • Plan • Bostadsanpassning 
• Miljöskydd • Hälsoskydd • Livsmedel • Dricksvatten• Miljöskydd • Hälsoskydd • Livsmedel • Dricksvatten

Castor är förberett för export till externt e-arkiv, enligt Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS).

1992
Personal från RBF bildar 
InformationsTeknik AB 

med inriktning på 
kommunalt diarie- och 

ärendehanteringssystem.

1994
KPM DigitalStudio AB 

bildas. Företaget bildas 
med inriktning på 

databashantering på 
webben samt 3D-grafik.

1998
Samarbete mellan 

de två bolagen 
InformationsTeknik AB 

& KPM DigitalStudio AB 
inleds.

2000
Prosonagruppen AB

bildas genom en 
sammanslagning av 
de båda bolagen.

VÅR LÅNGA HISTORIA I KORTHET
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RESURSER FÖR 
LEVERANS 

VÅR ORGANISATIONSPLAN – EN KOMPLETT MÅLTID

Grunden i vår organisationsplan är att förverkliga utvecklingsmål och att hitta en balans mellan olika individers egna drivkrafter till en helhet. Sambandet 
mellan strukturer, grupper och verksamhet ska därav beaktas i vårt sätt att arbeta. Vi skulle kunna jämföra det med en riktigt god hamburgare.  

STÖDFUNKTIONER
Ekonomi, HR och 
Kommunikation

TEKNIK
Teknik & IT 

SUPPORT 

SYSTEM-
UTVECKLING
Programmering

ÄGARE / VD
Styrelse / Ledningsgrupp

TEAMLEDARE

KUND
Marknad

PRODUKT
Utveckling

PROSONAGRUPPENS VD HAR ORDETPROSONAGRUPPENS VD HAR ORDET

Vi insåg tidigt att den digitala världen är det man måste Vi insåg tidigt att den digitala världen är det man måste 
sträva efter. Med Castor kan vi erbjuda våra kunder just det, sträva efter. Med Castor kan vi erbjuda våra kunder just det, 
mindre papper och mer tid över för annat, i ett överlägset mindre papper och mer tid över för annat, i ett överlägset 
system som ständigt strävar efter att bli ännu bättre.system som ständigt strävar efter att bli ännu bättre.  

Med 30 år av verksamhetskunskap och erfarenhet vet vi att Med 30 år av verksamhetskunskap och erfarenhet vet vi att 
användarvänlighet bygger på enkelhet som indirekt ger verksamhets-användarvänlighet bygger på enkelhet som indirekt ger verksamhets-
nytta. Det i sin tur skapar konkurrensfördelar, tidsbesparingar, nytta. Det i sin tur skapar konkurrensfördelar, tidsbesparingar, 
effektiva medarbetare och inte minst nöjda medborgare.effektiva medarbetare och inte minst nöjda medborgare.

Vi tillhandahåller utbildning, support och konsulttjänster för en Vi tillhandahåller utbildning, support och konsulttjänster för en 
effektiv kommunal verksamhet. Allt vårt arbete bygger på ett nära effektiv kommunal verksamhet. Allt vårt arbete bygger på ett nära 
samarbete med kunder och partners. Våra systemlösningar har högsta samarbete med kunder och partners. Våra systemlösningar har högsta 
tekniska nivå och är öppna för att kopplas samman med andra system. tekniska nivå och är öppna för att kopplas samman med andra system. 

Vi har en egen support kopplad till systemet och har återkommande Vi har en egen support kopplad till systemet och har återkommande 
seminarier och utbildningar för att ge dig som kund de bästa seminarier och utbildningar för att ge dig som kund de bästa 
förutsättningarna att få tillgång till Castors fulla potential. förutsättningarna att få tillgång till Castors fulla potential. 

Som fristående bolag samarbetar vi gärna med andra leverantörer Som fristående bolag samarbetar vi gärna med andra leverantörer 
för att flexibelt kunna möta kundens behov.för att flexibelt kunna möta kundens behov.
Kort sagt är vi ett stabilt företag Kort sagt är vi ett stabilt företag 
som jobbar med flexibla lösningar. som jobbar med flexibla lösningar. 
Allt efter kundens önskemål. Allt efter kundens önskemål. 

Nina EdenvikNina Edenvik
VD ProsonagruppenVD Prosonagruppen

Vi har under flera år infört och konverterat Vi har under flera år infört och konverterat 
ca fem till tio ärendehanteringssystem per ca fem till tio ärendehanteringssystem per 
år. Allt från projektplanering, installation, år. Allt från projektplanering, installation, 
konvertering, utbildning fram till skarpt konvertering, utbildning fram till skarpt 
införande. införande. 

Parallellt med dessa nya införanden pågår också Parallellt med dessa nya införanden pågår också 
utveckling uppdelat i förvaltnings-, ny- och vidare-utveckling uppdelat i förvaltnings-, ny- och vidare-
utveckling samt bugg- och prestandaförbättring.utveckling samt bugg- och prestandaförbättring.

Vem som gör vad i ett enskilt projekt beslutas Vem som gör vad i ett enskilt projekt beslutas 
utifrån kundens behov innan projektet startas upp. utifrån kundens behov innan projektet startas upp. 
Prosona har alltid en utsedd projektledare som Prosona har alltid en utsedd projektledare som 
stöttar kunden vid införandet och fördelar arbetet stöttar kunden vid införandet och fördelar arbetet 
internt mellan våra olika funktioner. internt mellan våra olika funktioner. 

När ett införandeprojekt övergår till förvaltning När ett införandeprojekt övergår till förvaltning 
har kommunen utöver kundansvarig möjlighet att har kommunen utöver kundansvarig möjlighet att 
använda sig av vår support som arbetar nära våra använda sig av vår support som arbetar nära våra 
verksamhetskonsulter och utvecklare.verksamhetskonsulter och utvecklare.

Vill du komma i kontakt med någon av våra Vill du komma i kontakt med någon av våra 
referenskunder? Hör av dig så förmedlar vi referenskunder? Hör av dig så förmedlar vi 
kontakten.kontakten.
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Prosonagruppen består av ett gäng kunniga och erfarna personer som brinner för att förenkla vardagen Prosonagruppen består av ett gäng kunniga och erfarna personer som brinner för att förenkla vardagen 
för dig som jobbar med någon form av ärendehantering och diarieföring inom t.ex. offentlig verksamhet.för dig som jobbar med någon form av ärendehantering och diarieföring inom t.ex. offentlig verksamhet.

PROSONAGRUPPEN AB   ꟾ  Adress Rosenforsvägen 1, 633 69 Skogstorp
Växel 016-15 04 30 (vard 8-17, lunch 12-13)  ꟾ  E-post info@prosona.se  ꟾ  Hemsida www.prosona.se

Kalle Wahlström
DELÄGARE

Mikael Sköld
DELÄGARE

Ola Östlund
DELÄGARE

Nina Edenvik
VD

Helene Lundholm
ADMINISTRATIONS-

ANSVARIG

Per Nordenbris
VERKSAMHETSKONSULT

Rasmus Ahlm
VERKSAMHETSKONSULT

Christoffer Autio
UTVECKLARE

Marcus Hermansen
UTVECKLARE

Jan Östlund
UTVECKLARE

Jonas Lindberg
TEKNIK- & 

IT-DRIFTANSVARIG

David Sköld
SUPPORTANSVARIG

Helena Mattsson
KUNDVÅRDANDE 
KOMMUNIKATÖR

VÅR STÖRSTA TILLGÅNGVÅR STÖRSTA TILLGÅNG


