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Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas 
digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster, applika-
tioner och andra servicelösningar som påverkar både vårt 

vardags- och arbetsliv. Medborgarnas förväntningar, resursbrist 
och effektiviseringsvinster fungerar som motorer för det föränd-
ringsarbete som nu pågår inom offentlig sektor. Bygglovsproces-
sen är en av de kommunala processer som nu digitaliseras i många 
kommuner. 

Ingen kommun har i dagsläget en fullt digitaliserad bygglovspro-
cess. På sida fem går vi närmare in på vad vi menar när vi talar 
om digital bygglovsprocess Många har digitaliserade delprocesser 
men ofta sker digital arkivering i PDF-format vilket gör data till viss 
del obrukbar. I dag utförs all handläggning i princip på samma sätt 
som på tidigt 1900-tal d.v.s dokument som bygglovsansökningar 
jämförs mot detaljplanen. För att få en fullt ut digitaliserad process 
krävs att all data är heldigital, databasbaserad och kategorise-
rad efter regelsatt strukturerade metadata. Först i ett sådant läge 
närmar vi oss en digitaliserad process där regelstyrd hand läggning 
enligt förinställda parametrar kan göras genom att data från själva 
ansökningshandlingen automatiskt  matchas med specifika krav 
från exempelvis en detaljplan. De  kommuner som kommit långt 
har i dag digitaliserat allt från ansökningsförfarande till meddelan-
deprocess och kommunikation med den sökande. 

Konkreta hinder som lyfts fram handlar om lagfrågor och struktur 
snarare än teknik, även om tekniken i vissa fall också ses som en 
utmaning. Exempelvis saknas definitionsstandarder kring hur data 
ska benämnas, vilket gör att överföringen mellan olika system, 
förvaltningar men även myndigheter försvåras. Ett exempel är att 
byggnadsförvaltningarnas system inte pratar med Skatteverkets 
system i fråga om registrering av fastighetsdata.

Andra utmaningar som lyfts fram är ledarskap, kunskap och 
samordning. Mindre kommuner tenderar ha svårt att skapa sig en 
bild och vision kring digitaliseringen och saknar samtidigt resur-
ser för en helomvandling. Mellanstora kommuner tycks ha kommit 
längst, vilket verkar bero på tillräckliga resurser i kombination med 
ett relativt obyråkratiskt beslutsfattande och en enklare samver-
kan  mellan enheter internt. Detta verifieras även av leverantörs-
ledet. Kommuner som  ligger långt fram tenderar också ha eldsjä-
lar som vågar ut mana gamla uppfattningar kring hur processer ska 
fungera. 

Samordning och samverkan mellan kommunerna uppfattas gene-
rellt som svag. Flera förespråkar en nationellt samlad bygglov-
sportal, som skulle effektivisera och innebära en likformighet för 
bygglovsprocessen i hela landet. Kommunerna efterfrågar också 
bättre guidning och användarvänlighet för privatpersoner på 
Boverkets hemsida, exempelvis genom visualisering eller slussning 
till rätt sektion.

1. SAMMANFAT TNING

De kommuner som kommit långt 
har i dag digitaliserat allt från ansök

ningsförfarande till meddelande
process och kommunikation med 

den sökande
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Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliserin-
gens möjligheter enligt visionen om ett hållbart digitalise-
rat Sverige. Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och 

där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med medborgare och företag. Det ställer krav på digital 
kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och 
digital infrastruktur. Inom samhällsbyggnadsområdet har Lantmä-
teriet ett utpekat ansvar att tillsammans med Boverket leda arbetet 
för en smartare samhällsbyggnadsprocess med ökat bostadsbyg-
gande i fokus inom ramen för Digitalt först – smartare samhällsby-
ggnadsprocess. Uppdraget genomförs i samverkan med SKR och 
Länsstyrelserna

Lantmäteriet slutredovisade sin rapport Lantmäteriet slutredovi-
sade sin rapport "Digitalt först" - För en smartare samhällsbygg-
nadsprocess i slutet av 2018. I samma veva beslutade regerin-
gen om en ny digitaliseringsstrategi med målsättningen att Sverige 
ska bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. 
Kort därefter inrättades digitaliseringsmyndigheten DIGG för att 
samordna och driva arbetet framåt. Denna kraftsamling tyder på 
det offentligas tydliga inriktning mot att utveckla förvaltning och 
samhällsbyggnadsprocesser digitalt. 

På uppdrag av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) sammanfa-
ttas i denna rapport, svar på följande frågeställningar 

• Vilka digitaliseringsprojekt/initiativ pågår?
• Varför genomförs projekten/initiativen och vilka 

samhällsproblem eller nytta är det kommunen vill möta/lösa/
uppnå? 

• Vilka aktörer ligger långt fram och hur långt fram ligger   de 
när det gäller digitalisering?

• Hur delas kunskaperna på bästa sätt?
• Vilka är de största hindren mot den digitala utvecklingen 

inom bygglov? Hur har de som ligger långt fram jobbat med 
digitaliseringen?

• Vad önskar våra medlemmar att SKR ska prioritera inom  
digitaliseringen av bygglovsprocessen?

Rapporten fokuserar på att sammanfatta svaren till ställda frågor 
inom bygglovsområdet och inom ramen för bygglovsprocessen 
som definieras av kraven i plan- och bygglagen (PBL). Detta inne-
bär att ingen djupdykning gjorts kring kopplingar till andra områ-
den inom den offentliga förvaltningen, utan endast vidrörts i den 
mån det varit aktuellt för fallet. 

Vidare har rapporten fokuserat på att få fram en handfull goda 
exempel att behandla snarare än en full kartläggning av alla olika 
initiativ då möjligheten att genomlysa samtliga 290 kommuner 
inte funnits. Som kontrollgrupp för goda exempel har ytterligare 
kommuner intervjuats för att få en bredare analys av vad de fram-
gångsrika kommunerna faktiskt

2. BAKGRUND
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I förstudien till rapportgenomförandet har kommuner och aktörer 
som kommit långt i sin digitala bygglovsprocess identifierats 
genom samtal med bland annat leverantörer, genomlysning av 

material samt referenser från olika kommunkontakter. I tabellen 
nedan sammanfattas både kommuner som identifierats som viktiga 
att få med i rapportunderlaget och ett antal referenskommuner. 

Faktainsamlingen som ligger till grund för rapporten är hämtad 
från intervjuer som genomförts såväl fysiskt som via länk med de 
kommuner som redovisas nedan. När det gäller kommuner som 
kommit långt i sin digitalisering lyfts ett antal av dem som tagit vissa 
innovativa steg för att förenkla antingen den interna eller externa 
hanteringen kring bygglovet. Vidare har intervjuerna kompletterats 
och validerats genom att en enkät skickats ut via SKR att få en 
bredare förståelse kring utmaningarna kommunerna står inför när 
det gäller digitalisering av bygglov. Informationen har även disku-
terats och verifierats via Länsstyrelsens digitaliseringsråd.
Då rapporten primärt baseras på kvalitativa data genom interv-

juer och genomförandet skett perioden juli-oktober har det setts 
som en nödvändighet att avgränsa antalet intervjuobjekt Totalt 
har representanter för 14 kommuner intervjuats och komplette-
rats med fem djupgående intervjuer med tekniska huvudleveran-
törer till kommunerna. För att komplettera underlaget har referen-
sintervjuer gjorts med två experter på digitalisering inom offentlig 
sektor.

Intervjuerna genomfördes med Bollebygd kommun, Borås stad, 
Gällivare kommun, Helsingborgs stad, Karlskrona kommun, Lerum 
kommun, Nacka kommun, Norrtälje kommun, Skövde kommun, 
Umeå kommun, Uppsala kommun, Örebro kommun, Uddevalla 
kommun och Östersunds kommun. Vidare intervjuades även leve-
rantörerna Microsoft, Sokigo, Prosona, EDP, Preera samt 
expertpersoner från Göteborgsuniversitet. 

3. RAPPOR TGENOMFÖRANDE
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För att förstå digitalisering och om ett arbetssätt är digitaliserat 
eller inte är det på sin plats med en definition av begreppet. 
En definition av digitalisering är att material av skilda slag 

omformas för att kunna bearbetas med hjälp av en dator ¹.  Analog 
information omvandlas till binär kod, det vill säga ettor och nollor, 
för att på olika sätt kunna bearbetas maskinellt.

Verklig digitalisering sparar inte information som bilder eller 
PDF-dokument utan som just data. Det är en viktig skiljelinje när 
vi pratar om digitaliseringens verkliga fördelar. Myndigheten för 
digitalisering, DIGG, beskriver detta som att nya innovativa lösningar 
gör det möjligt att göra mer än att ersätta pappersblanketter 
med PDF-dokument ². Det handlar om att helt stöpa om hur det 
offentliga interagerar med det privata, såväl företag som enskilda 
personer. Här pratar vi om transformation som kännetecknar 
övergången från det som vanligen benämns som e-förvaltning till 
en helt digital förvaltning. Digitalisering handlar om att utnyttja 
den digitala teknikens möjligheter för att till exempel automatisera 
en manuell process, ofta med avsikt att effektivisera och snabba 
på genomförandet ³.

Ekonomistyrningsverket (ESV) som fram till 2017 hade ansvar för 
de statliga myndigheternas digitalisering lyfter fram syftena med 

digitalisering. ESV har konstaterat att det finns tydliga samband 
mellan effektivitet och digitalisering. Effektivitet kan delas upp i 
intern och extern effektivitet. Intern effektivitet är en utveckling 
av den egna organisationens interna arbete och processer, för att 
exempelvis skapa förutsättningar för att kunna åstadkomma mer 
på ett snabbare och enklare sätt. Med extern effektivitet avses 
här, förenklat uttryckt, kvaliteten på de tjänster och övrig service 
som verksamheten levererar till sina målgrupper. Digitaliseringen 
bör ta sikte på både den interna och den externa effektiviteten.

För att förstå om digitaliseringen inom bygglovsprocessen 
skapar nytta måste man utgå från det ursprungliga målet med 
digitaliseringen. Enligt regeringens digitaliserings strategi är syftet 
med digitaliseringen av offentlig sektor att kunna erbjuda ”enklare, 
öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren 
befinner sig i Sverige eller i utlandet”. Målet är att erbjuda en 
likvärdig eller bättre lösning för såväl medborgare som andra 
intressenter till en lägre kostnad. Detta är också i linje med det 
så kallade tjänstedirektivet som syftar till att minska administrativt 
krångel inom EU 4.

1 (NE Nationalencyklopedin AB, 2019)

2 (Myndigheten för digital förvaltning, 2019)

3 (Ekonomistyrningsverket, 2018)

4 (Europaparlamentet, Europeiska Unionens råd, 2019)

4. VAD ÄR DIGITALISERING OCH VAD SK A VI  HA DEN TILL?
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Det är plan- och bygglagen som tillsammans med bland annat plan- och byggförordningen stipulerar processen för bygglov, vilken 
sammanfattats av Boverket i elva punkter utifrån med borgarens perspektiv enligt nedan. Det är denna process kommunerna har 
att hantera inför en kommande digitalisering.

Det går att finna exempel på digitalisering i de flesta av processtegen samtidigt som det är svårt att peka på exempel där man ser en 
full heltäckande digital process någonstans. Rent praktiskt kan bygglovsprocessen utifrån kommunens perspektiv sammanfattas i fyra 
arbetsmoment:

5. BYGGLOVSPROCESSEN – VAD SK A DIGITALISERAS?

KOMMUNIKATION
Kommunicera med så-
väl sökande som övriga 
kommunala enheter och 
berörda parter.

ADMINISTRATION
Exempelvis ankomstregist-
rering, framtagande av ar-
kivdokument och material 
för handläggning etc.

BESLUT
Beslut fattas av 

handläggare eller 
byggnadsnämnd.

PRÖVNING
Jämföra bygglovsansökan med 

detalj planer och utvärdera/
analysera utefter lagstiftning 

och praxis.

1. Fråga byggnadsnämnden om du behöver bygglov
2. Skicka in ansökan och alla handlingar
3. Byggnadsnämnden gör en första granskning
4. Du får ett mottagningsbevis
5. Byggnadsnämnden prövar din bygglovsansökan
6. Byggnadsnämnden beslutar om ditt bygglov
7. Byggnadsnämnden håller ett tekniskt samråd
8. Du får ett startbesked
9. Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök
10. Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd
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De kommuner som identifierats som goda exempel har lyckats digitalisera flera del-
processer kring bygglov eller på annat innovativt sätt adderat extern och/eller intern 
nytta. Kännetecknande för flera av de goda exemplen är att de haft en grundtanke 

om att effektivisera verksamheten internt och på så sätt få igenom fler handlagda ärenden per 
handläggare.

Många komplicerade ställningstaganden för såväl medborgare som kommun i kombination 
med en uppsjö variabler och data gör en fullständig digitalisering av bygglovsprocessen till 
en utmanande uppgift. Samtidigt ses just digitaliseringen av bygglov som en nyckel i framtida 
samhällsbyggnadsutveckling. De flesta kommuner som kommit längre i sin digitalisering av 
bygglovsprocessen har riktat in sig på att lösa administration och kommunikation, vilket kan 
ses som naturligt mot bakgrund av fokuset på effektivisering. Effektivisering är det som i 
någon mening är enklast att försvara utifrån ett kommunperspektiv då det har tydliga mätbara 
effekter. De som är allra längst fram har arbetat med att digitalisera och finjustera såväl interna 
som externa processer för bygglov. 

Vilka har kommit långt? 
Hur har de jobbat för  

att komma dit? 

6. KOMMUN EXEMPEL



6 . 1  N A C K A  K O M M U N
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En lättbegriplig guidning på hemsidan med bilder och grafik har 
fått fler att ansöka om bygglov digitalt i Nacka. Men viktigast har 
varit en tidig personlig kontakt med hjälp av ett helt vanligt tele
fonsamtal.

NACKA:

TELEFONSAMTAL  
NYCKELN TILL 
FRAMGÅNG 
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Bygglovsenheten inom Nacka kommun startade sin digi-
taliseringsresa under tidigt 2010-tal genom att konver-
tera detaljplaner från pappersformat till PDF, ett steg som 

bygglovschefen Maria Melcher kallar ”platt digitalisering”. Detta har 
inneburit att Nacka kommun kunnat digitalisera alla detaljplaner 
till den grad att de finns tillgängliga för medborgaren som PDF:er 
genom en karttjänst på kommunhemsidan. Det gör att medborga-
ren får tillgång till viktig information direkt på hemsidan när det är 
dags att göra ansökan om bygglov. Tidigare sköttes denna delpro-
cess genom att medborgaren efterfrågade berörda handlingar och 
fick dem levererade per e-post eller post. Digitaliserings steget i sig 
kan tyckas obetydligt men innebär att digitaliseringen bidragit till 
en effektivisering såväl internt som externt. 

Den platta digitaliseringen har också medfört att man kunnat 
implementera administrativa stöd internt för själva handläggnin-
gsprocessen. För att stärka utveckling och implementering av olika 
stödfunktioner har man satt samman en projektgrupp internt med 
representanter för olika delar av verksamheten som handläggare, 
inspektörer, administratörer och IT-stöd. På så sätt har man lyckats 
kartlägga hela handläggningsprocessen och inte enbart delproces-
ser.

Tredje steget i utvecklingsresan har handlat om att effektivisera 
processen externt. Ett tydligt exempel här är det egna e-tjänstflö-
det som bättre guidar medborgaren till att just skicka in sin ansökan 
digitalt. En fördel med att få in ansökningar digitalt är att man i 
specifika processteg kan automatisera del av kommunikationen 
genom ärendehanterings systemets RPA (Robotic process automa-
tion). Ett exempel är att medborgaren får automatisk återkoppling 
när en handläggare tilldelats ärendet.  

Genom att förfina ansökningsprocessen och arbeta aktivt mot 
invånarna har man i kommunen lyckats gå från 48  procent digitala 
ansökningar till över 75 procent inom loppet av ett år. Det inne-
bär att Nacka hör till landets toppskikt av seende digitala ansöknin-
gar ⁵.  Nacka har aktivt arbetat med att visualisera flödet kring 
ansökningarna. Exempelvis har man investerat i 3D-visualisering 
för att bättre hjälpa med borgaren genom själva ansökningsproces-
sen. Genom att  arbeta med bilder och visualisering som komple-
ment till texter guidas medborgaren samtidigt som det skapas en 
förståelse för hur bestämmelserna fungerar. Inom enheten vill man 
generellt komma bort från fackspråk för att skapa ett bra ansöknin-
gsflöde för den sökande. 

Ali Nabi, utvecklingsledare på enheten, lyfter fram att antalet 
ansökningar via e-tjänsten ökade efter visualiseringen. Han tror 
också att antalet kompletta ärenden kan öka om man gör ansöknin-
gsprocessen mer intuitiv. Bygglovschef Maria Melcher uttrycker 
det som att ”det ska vara lätt att göra rätt”. Bygglovsenheten i 
Nacka har fått flera förfrågningar från andra kommuner om att dela 
sina 3D-visualiseringar. Maria Melcher säger att de inte tagit ställ-
ning i frågan än, då det varit en relativt stor investering, men menar 
att de generellt ser positivt på mer samarbete med andra kommu-
ner och att kunna dela på kostnader. Nacka har även använt mer 
”analoga” hjälpmedel för att öka antalet ansökningar via e-tjäns-
ten. Exempelvis har man ringt upp medborgare som skickat in sin 
bygglovsansökan fysiskt och förklarat varför man önskar ansökan 
digitalt. Argument man lagt fram är bland annat snabbare handlä-
ggning, mindre risk att ärendet fastnar hos en enskild person och 
bättre kommunikation kring ärendet. Detta har medfört att man 
i stället för att skanna in ansökningshandlingar och jobba med 
registrering av ärenden vänt fokus till att hjälpa medborgaren att 
skicka in sin analoga ansökan digitalt. Nacka framhåller att en tidig 
kontakt innebär en bättre upplevelse för med borgaren.

5   (Sveriges kommuner och landsting, 2019)

”Det ska vara lätt att göra rätt.” 
MARIA MELCHER – BYGGLOVSCHEF

 1. Digitala dokument initialt 
 2. Effektivisera processen internt: fokus på arbetssätt och processer 

 3. Effektivisera processen externt: fokus på hur ansökan kommer in
4. Användarvänlighet och kundnöjdhet

Nacka Kommun beskriver sin digitalseringsresa i fyra huvudsteg och tydliggör att 
den tidiga digitaliseringen till stor del hade effektivisering som fokus
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"En lättbegriplig guidning på hemsidan med bilder och grafik har fått 
fler att ansöka om bygglov digitalt i Nacka Men viktigast har varit en 
tidig personlig kontakt med hjälp av ett helt vanligt "telefonsamtal"

Exempel på illustration vid 
ansökan via webben

Framgångsfaktorer Nacka

Representanter för Nacka kommuns bygglovsenhet  lyfter fram 
tydliga politiska beslut som en av huvud anledningarna till 
den lyckade digitaliseringen. Andra viktiga faktorer är led-

arskap hos enhets- och verksamhetschefer. Nacka menar 
också att påtryckningar genom lagkrav och nationella initiativ 
har varit viktiga för att få fart på beslutsprocesser. 

När det gäller själva genomförandet fattade enheten tidigt be-
slutet att rekrytera en verksamhetsutvecklare i  stället för att 
rekrytera fler administratörer eller hand läggare för att ta hand om 
ytterligare bygglovsansökningar. Det har lett till att man kunnat 

fokusera på att utveckla kritiska processteg och digitalisera, vil-
ket också fått effekten att man kunnat handlägga fler lov på färre 
handläggare. 

Inom bygglovsenheten har man tydligt fokus på att få in ansök-
ningarna digitalt eftersom det avgör såväl en effektiv process 
som god service till kommuninvånaren. Här lyfter man fram sin 
visualiserade ansökningsgrafik som en viktig del, men kanske 
än mer det faktum att man ringt upp den sökande och förmått 
hen att göra om processen digitalt. 
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När det stod klart att stora delar av kommunen måste flyttas på grund 
av rasrisk i gruvdriftens spår exploderade antalet bygglovsansökningar i 
Gällivare.  Men med ett gemensamt mål, tydliga beslut och effektiv di
gitalisering lyckades kommunen hantera läget – och till och med minska 
handläggningstiderna rejält.

6 . 2  G Ä L L I V A R E  K O M M U N

GÄLLIVARE:

GEMENSAMT MÅL GAV 
EFFEKTIV  
PROCESS 
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Förutsättningarna för digitaliseringsresan i Gällivare kommun 
har varit unika i sammanhanget. Med sina omkring 18 000 
invånare är Gällivare mindre än de flesta andra kommuner 

som kommit långt i sin digitaliseringsresa – men har ändå lyckats. 

Inom kommunen ska samhället Malmberget flyttas på grund av 
rasrisk till följd av hundratals år av gruvdrift. Det innebär bland 
annat att Gällivare kommer att förtätas. Flyttarbetet beräknas 
pågå till 2032. Det har medfört att kommunen tydligt och 
tidigt sett en kraftig ökning av antalet bygglovs ansökningar. 
I runda slängar räknar man med att omkring  3 000 bostäder 
kommer att beröras av flytten och redan omkring 2014 ökade 
antalet inkommande bygglov från 300–400 till 500–700 per år. 

För att klara av situationen insåg man tidigt att hand läggningen 
av bygglov behövde effektiviseras. En del av lösningen blev att 
arbeta med digitalisering och man har lyckats hantera läget utan 

att personalstyrkan utökats speciellt mycket. 

Gällivare har i dag relativt sett få ärenden som kommer in via ordi-
narie postväg – omkring 10 procent av det totala antalet. 30–40 
procent av ärendena kommer in via e-tjänsten Mitt bygge och 
resten per e-post. 

Det unika med Gällivare är också att man lyckats få ner 
handläggningstiderna rejält. Kommunen ligger i topp bland 
 Sveriges kommuner när det gäller tid från kompletta handlingar till 
beslut. När antalet bygglov nästan fördubblades runt år 2014 låg 
handläggningstiden på mellan 60 och 90 dagar. Två år senare var 
man nere på 15–20 dagar. Inom bygglovsenheten har man aktivt 
arbetat med att se över arbetsprocesser och överföra arbetssätt 
digitalt. 

”Politiker, chefer, tjänstemän – till
sammans med medborgarna har 
alla haft samma målbild då de varit 
tvungna, varför det skyndats på.”

Framgångsfaktorerna som lyfts fram inom kommunen  handlar 
framförallt om tydliga politiska beslut. Effektivitet har 
varit nödvändig då man står inför en tvingande samhällsom-

vandling med flytt av stora delar av kommunen. ”Politiker, chefer, 
tjänstemän – tillsammans med medborgarna har alla haft samma 
målbild då de varit tvungna, varför det skyndats på.”

En annan del av framgången handlar om att man dokumenterat 
arbetssätt, rutiner och checklistor och på så sätt  identifierat 

onödiga administrativa steg som sedan effektiviserats. 
Hade man inte tydligt dokumenterat hade man inte vetat vad de 
trånga sektorerna funnits. 

En del i framgången handlar också om att man digitaliserat doku-
mentationen och använder anteckningssystem som uppdateras i 
realtid och delas medarbetarna emellan.

Framgångsfaktorer Gäll ivare
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I Norrtälje kan nyanställda handläggare hantera bygglovsärenden 
 redan på sin andra arbetsdag.  Tydliga guider och smarta ärendehan
teringssystem ger en  effektiv organisation – och en genomsnittlig 
handläggningstid på blott sex dagar.

6 . 3  N O R R T Ä L J E  K O M M U N

NORRTÄLJE:

TYDLIGHET OCH RUTINER 
GER SNABBA BYGGLOV
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Norrtälje kommun bytte verksamhetssystem 2010 och 
genomförde samtidigt en organisationsförändring. 
En prövande process för såväl kommunanställda som 

bygglovssökande. Handläggningstiderna för bygglov ökade rejält 
och det fanns inga tydliga rutiner kring hur ärenden skulle hante-
ras. 

Politikerna gav den dåvarande direktören för bygg- och miljöenhe-
ten i uppdrag att effektivisera verksamheten för att få bukt med de 
långa handläggningstiderna. I samband med det startade Norrtäl-
jes digitaliseringsresa. 

Viktigt i sammanhanget var att en nyckelperson på enheten, en 
stabschef, brann för digitalisering och drev frågan hårt. När enhe-
ten i samma veva bytte ärendehanteringssystem öppnades ett 
fönster för att ”börja om från början” med digital systematisering 
och struktur. 

Resultatet blev ett nytt digitalt kvalitetssystem utformat utifrån 
enhetens arbetssätt. Alla steg i processen från inkommen hand-
ling till beslut kartlades noggrant med avsikt att  effektivisera: var 
kunde man kapa tid, var fanns processer som inte behövdes, hur 
kunde man få ett ärende att gå snabbare mellan olika instanser? 

För att få kontroll och säkerställa att de nya rutinerna följdes inför-
des ett system för inrapportering av avvikelser. Samtliga avsteg 
skulle rapporteras in för att förhindra onödiga stopp i maskine-
riet. Systemet innebar en rejäl omställning för medarbetarna. 
Ledningen hade svårt att förmedla hur avvikelserapporteringen 
bidrog till en bättre verksamhet och känslan hos många medarbe-
tare var att man ”anmälde” en kollega. Man försökte komma runt 
problemet genom att låta alla anmälningar om avvikelser gå via 
stabs chefen, men trots det tog det tid innan systemet acceptera-
des. I dag fungerar det emellertid som det ursprungligen var tänkt 
– brister och rutiner som inte fungerar rapporteras in och följs upp 
systematiskt.

Redan under 1990-talet började man i Norrtälje scanna in alla 
dokument i den förvaltning som då hade hand om bygglov. I 
den nya organisationen 2010 fortsatte man med samma rutin. 
Papperskopior slängs genomgående efter tre månader. Det är inte 
särskilt uppseendeväckande i dag, men i digitaliseringens ungdom 
var det en tämligen kontroversiell inställning.

2012 köpte bygglovsenheten in den digitala e-tjänsten ”Mitt 
bygge” som innebar att man kunde ansöka om bygglov på kommu-
nens hemsida. När ansökan nådde bygglovsenheten krävdes emel-
lertid ändå manuell hantering, då alla uppgifter fick knappas in för 
hand av registrator. Norrtälje var vid den här tidpunkten ”delvis 
papperslösa”. 2016 tog man ytterligare ett steg när man började 
med digitala återkopplingar och meddelanden. 

I dag ansöker mellan 50 och 60 procent om bygglov digitalt i Norr-
tälje. Anledningen till att siffran inte är högre förklaras bland annat 
av en äldre befolkning.

Enheten har sedan två år ett internt ärendehanteringsverktyg som 
med olika färgkoder visar status för olika bygglovsärenden. Syste-
met ger en bättre översyn, sparar tid, ger handläggarna förutsätt-
ningar till bättre bedömningar samt säkerställer att inga ärenden 
hamnar mellan stolarna. I dag är mediantiden för ett bygglovsä-
rende – från inkommen handling till att det granskats – i snitt sex 
dagar i Norrtälje. Den korta handläggningstiden utgör ett gott 
exempel på Norrtälje enhetens allmänna inställning till digitalise-
ring.  Så här uttrycker bygglovschefen Johan Andersson det: ”Vi 
håller fokus på kunden. Den utveckling vi gör ska komma kunden 
till nytta. När vi effektiviserar internt ska det medföra vinster för 
kunden.”

”Vi håller fokus på kunden. Den ut
veckling vi gör ska komma kunden till 
nytta. När vi effektiviserar internt ska 

det medföra vinster för kunden.”
JOHAN ANDERSSON – BYGGLOVSCHEF
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När det gäller feedback kring den digitala ansöknings processen 
uppmanas alla bygglovssökande inkomma med kommentarer. Den 
allmänna bilden är att de sökande inte upplever den digitala ansök-
ningsprocessen ”så krånglig som man trott”. Men fokus framåt är 
trots det att förenkla tjänsten ytterligare och göra den mer använ-
darvänlig. All inkommen feedback diskuteras på avdelningsmö-
ten varje vecka. Förslag som anses värda att agera på fördelas till 
olika medarbetare. Gäller det förslag av mer allmän karaktär kan 
kommunens e-strateg eller kommunjurist få ansvaret. Förslagen 
följs senare upp för att visa hur de tagits om hand och skapat värde 
i verksamheten. Alla goda kommentarer från nöjda sökande lyfts 
också fram för att skapa stolthet bland medarbetarna.

När det gäller digitala arkiv ligger Norrtäljes byggarkiv med 
tekniska handlingar uppe offentligt. Andra typer av handlingar, som 
bygglovsbeslut, måste begäras ut via kommunens kontaktcenter. 
Framåt kommer Norrtälje att satsa på arkivering med hjälp av RPA, 
Robotic Process Automation; ett arbete som inleds till hösten. 
Problemet när man ligger långt framme digitalt som Norrtälje är 
emellertid att det inte alltid finns färdiga lösningar hos leverantö-
ren för det man vill utveckla, som i det här fallet arkiveringen. Man 
får förlita sig på egna ”lösningar” eller försöka ligga på, kravställa 
och invänta leverantörens utveckling. Ett annat problem i samman-
hanget är att Norrtälje är en av 109 kunder till den leverantör man 
har i dag. Det är inte självklart att just Norr täljes önskemål hörsam-
mas.

För Norrtäljes bygglovsenhet är det viktigt att framhålla sitt helt 
digitala arbetssätt. Det anses så viktigt att man redan vid anställ-
ningsintervjuer betonar att man som medarbetare inte bara förvän-
tas acceptera det digitala arbetssättet utan också bidra till utveck-
lingen av det och ge förslag till förbättringar. ”Man jobbar med 
sin kärnverksamhet och man jobbar med verksamhetsutveckling”, 
säger bygglovschef Johan Andersson. Samtidigt anses det viktigt 
att ha en person som har huvudansvar för digitaliseringsutveck-
lingen – i Norrtäljes fall e-strategen. I dag finns i kommunen till och 
med en helt egen organisation för digitaliseringen, med system-
förvaltare på varje enhet som jobbar med digitaliseringsfrågor på 
daglig basis.

Bygglovschefen Johan Andersson betonar att det är extra  viktigt 
att jobba enligt standarder i takt med att allt fler uppgifter automa-
tiseras. ”Alla måste göra samma sak och det måste finnas tydliga 
guider.” Här menar Norrtälje att de lyckats väl. Så här säger kommu-
nens e-strateg Niclas  Nygren: ”Den snabba inskolning vi har visar 
på vår framgång. Vi har skapat tydliga och klara processer internt 
som gör att nyanställda snabbt kommer in i ärenden och handlägg-
ning. Redan dag två kan nya handläggare börja ta enklare ärenden 
eftersom vi tagit fram användarvänliga digitala guider.”

De framgångsfaktorerna som lyfts inom Norrtälje är att 
man genomfört noggranna kartläggningar av arbets-
processerna, med fokus på effektivisering, och låtit dem 

ligga till grund för de digitala lösningarna. Ett stadigt och 
ständigt fokus på kunden, alltså den bygglovssökande, är en 
viktig ledstjärna för all digital utveckling i Norrtälje. Hur föränd-
ringen kan komma kunden till nytta är det som leder utvecklingen.

I linje med detta tas också feedback från bygglovssökande upp 
på ett systematiskt sätt och goda synpunkter omsätts i verk-

lighet. Medarbetarna på bygglovsenheten förväntas dels jobba 
med sina kärnuppgifter, dels bidra till verksamhets utveckling. 
En digital mognad och ett intresse för utveckling är en nödvändig-
het. Detta innebär att stor vikt läggs på intern kompetens för att 
driva utveckling. 

Standarder, rutiner, guider och tydliga processer är nyckeln 
till en effektiv digitalt baserad verksamhet. 

Framgångsfaktorer Norrtälje
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Själv är bäste digitaliseringsdräng på bygglovsenheten i Skövde. 
Med energi, tålamod, ihärdighet  och egna lösningar har kommunen 
legat i konstant framkant för digital bygglovshantering i drygt ett 
 decennium.

SKÖVDE:

DRIV OCH EGNA LÖSNIN-
GAR PLACERAR SKÖVDE I 

FRONTEN

6 . 4  S K Ö V D E  K O M M U N
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Skövdes bygglovsenhet var 2006 fylld av plastfickor med 
handlingar som valsade runt och i värsta fall försvann, i bästa 
fall återfanns på någon kollegas bord. En teknikintresserad 

sektorchef och en bygglovschef på jakt efter ett nytt ärendehan-
teringssystem resulterade i att det två år senare fanns ett sådant 
på plats – men det saknades kunskap och insikt både kring vad 
det kunde användas till – och hur. 2009 fick bygglovsenheten i 
uppdrag från nämnd och förvaltning att ”bli digitala”. Vilket på den 
tiden var liktydigt med scannade PDF:er i stället för plastfickor. 
Där och då antog man utmaningen att digitalisera bygglovsproces-
sen mot bakgrund av följande resonemang: ”Om vi kan digitalisera 
administrationen av bygglov kan vi digitalisera vad som helst.”

Arkivet var första anhalten. Nödvändiga handlingar digitalisera-
des utifrån en nyskapad diarieplan. Här hade Skövde nytta av det 
faktum att man redan under 1990-talet börjat skicka in handlin-
gar till ett företag där de scannades in. En acces databas skapa-
des i ett tidigt skede för att kunna ta fram handlingar och ritnin-
gar. 2012 infördes det nya digitala arkivsystemet, där medborgare 
kunde komma åt ritningar och handlingar digitalt. Redan från start 
fanns utmaningar och oklarheter relaterade till personuppgifter. Får 
alla som begär det ta del av alla handlingar? En anmälan som gjor-
des efter en begäran prövades vid och ledde till en hållning där 
Skövde bestämde sig för att inte visa slutdokument som innehöll 
personuppgifter. Dagens GDPR-lag ger heller inga raka svar på hur 
personuppgifter ska hanteras. ”Det finns inga bra ramverk alls för 
detta.” Bygglovsenheten menar också på att nya lagar på området 
ofta leder till mer administration snarare än att ge vägledning. 

Initialt var idén med ett digitalt arkiv inte enbart digitaliseringsbetin-
gad. Det handlade också om att spara pengar. Att slippa lokalhyran 
för ett skrymmande analogt bygglovsarkiv gav snabbt ekonomiskt 
resultat. En bit in i processen med  digital arkivering insåg dock 
medarbetarna vilka enorma tidsbesparingar det fanns potential 
för i bygglovsprocessen om man kunde få till stånd en digital plats 
för alla handlingar som skulle sparas. Men vid den här tidpunkten 
fanns tekniska hinder – hårdvaran hängde inte med mjuk varan, helt 

enkelt. Redan från start insåg Skövde vikten av standardiserade 
arbets sätt. Genom att utgå från befintliga strukturer och bygga den 
nya databasen utifrån det, med namn och benämningar man tidi-
gare använt vid enheten bibehållna, fanns ett gemensamt språk och 
en bekant struktur som underlättade implementering. 

Skövde arbetade tätt med sin tekniska leverantör. Man la fram 
önskemål och leverantören utvecklade lösningar. I början, när 
få kommuner jobbade digitalt, gick det lätt och snabbt att få 
önskemålen uppfyllda. Med åren ökade digitaliseringen och därmed 
också konkurrensen. ”Man kan säga att vi drev utvecklingen från 
början – i dag driver leverantören och kommuner i uppstartsfa-
sen den.” Fördelen med dagens läge är att man slipper många stora 
kostnader. Nackdelen är att kommuner som inte ligger så långt fram 
digitalt kan ha önskemål som inte leder till sådan utveckling som 
digitalt etablerade kommuner har nytta av alla gånger. 

På bygglovsenheten i Skövde framhåller man att tekniskt 
 intresserade eldsjälar varit viktiga för den digitala utvecklingen. 
Men även det faktum att chefer, förvaltning och nämnd tillåtit en 
process där misslyckanden setts som ett oundvikligt inslag. Det har 
också funnits ett konstant stöd från politik och ledning för en fort-
satt digital utveckling på enheten trots att resten av kommunen inte 
jobbade aktivt med det. 

Bygglov som e-tjänst stötte initialt på motstånd i Skövde. När enhe-
ten först ville lansera en e-tjänst 2006 motsatte sig kommunens 
IT-avdelning initiativet. Året efter hade bygglovs enheten emellertid 
byggt en egen lösning med  tekniskt stöd av sin leverantör. Det var 
en bra väg att gå, menar  Skövde, som kunde utforma tjänsten precis 
som de ville ha den och genom att använda en leverantör dessu-
tom fick tillgång till teknisk support. 2010 och 2011 fick IT-avdel-
ningen i kommunen en egen e-strateg som tittade på och inspire-
rades av bygglovs enhetens digitalisering. E-strategen insåg snabbt 
behovet av utveckling. Att administrera en handling i bygglovspro-
cessen krävde exempelvis bortåt 40 klick. Dagens e-tjänst funge-
rar bättre både för handläggare och bygglovssökande, som kan följa 

”Om vi kan digitalisera administratio
nen av bygglov kan vi digitalisera vad 

som helst.”
SUSANNE JOHANSSON – VERKSAMHETSUTVECKLARE
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sitt ärende steg för steg. Vid varje nytt steg i processen meddelas 
den sökande via mail.

Skövde lyfter fram sin autonomi som en framgångsfaktor. Genom 
att själva hålla i taktpinnen och bestämma ramar och standarder har 
man känt en frihet att kunna utveckla och förändra efter behov. ”Vi 
har alltid kunnat sätta oss ner och diskutera vad vi vill göra och vad 
som är kundnyttan. Vi har inte varit styrda av något.” 

Ett steg som ofta allmänt nämns i diskussioner om framtida digita-
lisering på området är en digitalisering av detaljplaner. Här menar 
dock Skövde att visualiseringar och styrdokument kommer att 
kunna ersätta detaljplaner i digital form. ”Vi kommer inte att jobba 
så här i framtiden. Det arbete vi gör nu kommer förmodligen inte 
att kallas för digitalt arbetsflöde. Vi skrapar bara på ytan.”

Tydlighet, framförallt i form av ett tydligt ledar-
skap, menar bygglovsenheten är det allra vikti-
gaste för att komma framåt i en digital utveckling. 
Enbart genom tydlig ledning kommer alla medar-
betare att jobba mot samma mål. I dag ligger foku-
set på digitalisering naturligt hos medarbetarna 
på enheten i Skövde. Man jobbar med en digital 
förbättrings tavla där medarbetarna kan lämna förslag, man anor-
dnar workshops kring ämnet och diskuterar förändring och förbä-
ttringar löpande. Kulturen på arbetsplatsen präglas av öppenhet, 
tålmodighet och förändringsbenägenhet. För att nå dit har en tydlig 
ledningskommunikation varit avgörande. Ett klart budskap, hela 
vägen och i alla sammanhang, har banat vägen för en kultur som 
främjar utveckling. Med en väl utvecklad digitalisering på bygglov-
senheten jobbar man i dag snarare med att förvalta och standar-
disera än att sträva mot nya mål – dock utan att stävja nya idéer. 
Varje vecka diskuteras förslagen på förbättringstavlorna. Idéerna 
utvärderas och ansvar fördelas. Det grundläggande målet för en he-
tens arbete står dock alltid fast: en nöjd bygglovssökande och en 
rättssäker process med beslut baserade på fakta.

När det gäller feedback från bygglovssökande menar enheten 
att de har förbättringspotential. Det finns i dag inget strukturerat 
system för att fråga de sökande hur de upplevt processen även om 
vissa delar mäts och utvärderas. Ett skäl är tekniska begränsningar. 

Skövde har idag många delar av bygglovsprocessen digitaliserad, 
från inkommen handling till beslut och arkivering. Men det finns 
andra delar i samhällsbyggnadsprocessen som inte är digitala, 
bland annat på grund av lagstiftningen kring personuppgifter samt 
tekniska svårigheter med att koppla samman olika system.
Beslut skickas numera ut automatiskt med hjälp av en RPA-lösning. 
Det sparar enheten åtta timmar per månad och anställd. Överlag 
har digitaliseringen sparat både tid och pengar. Till exempel har 
man inte behövt rekrytera fler handläggare över tid.

En praktisk faktor för framgång som Skövde framhåller är att man 
valt att anställa två registratorer. Att låta dem registrera alla ärenden 
gör att inga ärenden hamnar fel, vilket leder till en effektiv process 
och en bibehållen struktur. ”Man pratar ibland om att centralisera 
en sådan uppgift och det ser vi som en farhåga. Man måste förstå 
sammanhanget och verksamheten.”

Framåt önskar Skövde en gemensam plattform – möjligen driven 
av SKR – där kunskap om digitalisering kan delas och utmaningar 
i form av till exempel svårtolkade lagar kan diskuteras gemensamt. 
”Hellre det än att starta visionärsprojekt.” Standardisering är ett 
annat önskemål, så att till exempel alla utskick till bygglovssökande 
följer samma mall.

Beslut skickas numera ut automatiskt med 
hjälp av en RPAlösning. Det sparar enheten 

åtta timmar per månad och anställd

Framgångsfaktorer för Skövdes bygglovsenhet är framförallt 
ett tydligt ledarskap, som skapar riktning och samma-
nhållning. En kultur som kännetecknas av högt i tak och ger 

utrymme för misstag är också viktigt. Att strukturerat arbeta 
med standarder redan från start är en annan viktig framgångs-
faktor.

Tekniskt intresserade eldsjälar som driver på utvecklingen har 

också varit en förutsättning för digitaliseringsresan. Bygglovse-
nheten i Skövde har jobbat aktivt och tagit många egna initiativ 
för att driva på utvecklingen. Men samtidigt sökt tekniskt stöd 
hos sin leverantör och därmed fått tillgång till teknisk support.

Att låta registratorer registrera alla ärenden ser Skövde som ett 
viktigt sätt att upprätthålla struktur och effektivitet.   

Framgångsfaktorer Skövde
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Är du helsingborgare och vill bygga ett plank eller en mur? Då kan 
du använda kommunens bygglovsapp ”Får jag lov?” för att ta reda 
på om du behöver ansöka om bygglov eller klarar dig utan. 

6 . 5  H E L S I N G B O R G  S T A D

HELSINGBORG:

APP FÖR MUR  
OCH PLANK GER  

SNABBA SVAR
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Det var bara ett par år sedan som man på Helsingborgs 
kommuns bygglovsenhet började scanna in papper-
sansökningar om bygglov. I dag hanteras inga ären-

den på papper. Processen har gått relativt fort trots att man inte 
haft en uttalad strategi för hur digitaliseringen ska gå till. Så här 
säger bygglovschef Ingegerd Persson: ”Vi började i liten skala med 
grupper som jobbade digitalt. Vi har inte haft någon plan eller stra-
tegi utan testat oss fram. Det har fungerat bra för oss.” 

En viktig faktor har varit att det funnits stöd för digitalisering poli-
tiskt. Numera finns det till exempel en särskild digitaliseringsavdel-
ning inom kommunen som tar fram tjänster och produkter. Bland 
annat åt bygglovsenheten, som enligt Ingegerd Persson ”legat lite 
efter på e-tjänster”. I dag sköts vissa av processerna på enheten 
digitalt. Det finns ett verktyg som används internt, visuell styrning, 
som underlättat arbetet för bygglovshandläggarna genom att synli-
ggöra var alla bygglovsärenden befinner sig i processen. Framåt 
hoppas man även kunna använda verktyget externt, för att kunna 
ge sökande en tydligare bild av vad som skett och kommer att ske 
med deras ärende. Enheten använder sig även av en robot som 
automatiskt skickar meddelanden till de sökande vid vissa steg: när 
handlingarna registrerats, när de granskats, när de fått en handlä-
ggare och när det kommit en remiss. Det har lett till betydligt färre 
telefonsamtal och mail från sökande kring ärenden vilket i sin tur 
leder till mindre administration för handläggarna.

En tydlig positiv effekt av digitaliseringen inom enheten är att 
handläggningstiderna för bygglovsärenden gått ner. I dag ligger 
snittet på drygt 13 dagar från komplett ansökan. Här framhåller 
man dock även lagändringen om tidsfrist och reducering av avgift 
som en positivt bidragande orsak. Digitaliseringen drivs framåt 
både genom enhetens egna idéer och leverantörernas produktut-
veckling. Ett av de mest framgångsrika digitala initiativen på enhe-
ten har tagits fram internt: appen för plank och mur.6 

Där kan helsingborgare som vill bygga ett plank eller en mur ta reda 
på om deras bygge kräver bygglov eller inte. Appen är välanvänd 
– 67 procent av alla som söker lov för mur eller plank använder 
appen. Sett till alla bygglov söks 50 procent av dem i dag digitalt. 
En insats som gjordes i våras för att öka andelen var att helt sonika 
plocka bort bygglovsblanketten från kommunens hemsida. De som 
vill ha en fysisk blankett måste gå vägen via kommunens kontakt-
center. Det gäller även om man vill få ut handlingar i fysisk form. 

Enheten har också jobbat med att förenkla språket i mallar och 
instruktioner enligt parollen ”vanliga ord framför lagparagrafer”. 
Här ser man dock en utvecklingspotential, också i det att man i 
högre utsträckning skulle kunna jobba med bilder.

Feedback jobbar man med bland annat genom att låta företagare 
som ansökt om bygglov beskriva hur de upplevt lovprocessen och 
vilka förändringar de önskar.  Det har funnits ett motstånd mot 
vissa steg i digitaliseringsresan på enheten, framförallt vid de till-
fällen medarbetarna inte direkt och tydligt tyckt sig se den direkta 
nyttan med förändringen. Men överlag har utvecklingen gått bra. 

En viktig anledning till det är att hela enheten deltar i möten som 
berör utvecklingen av digitala tjänster, men också att chefen för 
enheten drivit på frågan om digitalisering, stöttat i processen och 
avsatt resurser – det finns till exempel i dag en person på enheten 
som driver de digitala frågorna på heltid.

När det gäller inspiration, omvärldsbevakning och samverkan med 
andra kommuner deltar Helsingborg bland annat i kommunträffar, 
mässor som FSBS, samt kurser och konferenser inom området. De 
har också haft besök av andra kommuner som tittat på hur man 
i Helsingborg jobbar digitalt, och även lånat ut handläggare som 
delat med sig av sina kunskaper till andra kommuner. 

”Vi började i liten skala med 
 grupper som jobbade digitalt. Vi 

har inte haft någon plan eller stra
tegi utan testat oss fram. Det har 

fungerat bra för oss.”
INGEGERD PERSSON – BYGGLOVSCHEF

6 (Får jag lov | Ansökan om bygglov för mur och plank, 2019)
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Framåt hoppas Helsingborg kunna digitalisera grannhörandet 
i ännu högre utsträckning. Redan i dag sker vissa delar digitalt. 
Berörda grannar får ett vykort med upplysningar om att en granne 
sökt ett bygglov samt information om hur man kan titta på handlin-
gar och yttra sig via e-tjänsten. 

Helsingborgsenheten önskar vidare att detaljplanerna skulle digita-
liseras i högre utsträckning, så att sökande enklare kan hitta infor-
mation och dessutom testa sig fram genom att laborera med exem-

pelvis husmodeller. Andra önskemål är en nationell riktlinje att 
förhålla sig till när det gäller frågan om att kunna godkänna medde-
landen och grannhöranden som inkommer i digital form. 

Något annat man önskar är att automatiserade processer tillåts inte 
bara för meddelanden och svar utan även för beslut i enklare ären-
den, som kring till exempel eldstäder eller OVK (obligatorisk venti-
lationskontroll).

Framgångsfaktorer Helsingborg

I Helsingborg har man valt ett flexibelt arbetssätt för digitalise-
ringen genom att prova sig fram och anpassa efterhand. Man 
har vidare valt att automatisera delar av ansökningsprocessen, 

vilket minskat arbetsbelastningen för medarbetarna på enheten 
då de sökande löpande genom processen får automeddelanden 
via mail. Ännu en viktig insats är att man tagit bort bygglovs-

blanketten från hemsidan och skapat en app för bygglovs-
frågor som rör mur och plank. Helsingborg menar vidare att poli-
tikernas positiva inställning till en digital utveckling varit viktig, 
liksom en drivande chef och tillräckliga resurser – i dag jobbar 
en person heltid med digitalisering på enheten.



DEN DIGITALA BYGGLOVSPROCESSEN  - 22

På bygglovsenheten i Uppsala har etjänsten Bygglovhjälpen under
lättat bygglovsprocessen för både handläggare och sökande. Nu vill 
enheten ta ytterligare steg mot ett mer digitaliserat arbetssätt.

6 . 6  E N  K O M M U N  M E D  P O T E N T I A L :  U P P S A L A

UPPSALA:

INFORMATIV 
E-TJÄNST ETT BRA 

FÖRSTA STEG
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Uppsalas digitaliseringsresa började i mitten av 2010-
talet med att system utvecklades för att skapa adminis-
trativa lättnader med fokus på den interna effektivite-

ten. Kommunens enhetschef för bygglovshandläggning Yvonne 
Fredriksson menar att de system man köpt fokuserat på att ge 
administrativt stöd snarare än att stödja handläggaren. Det visade 
sig inte räcka. Yvonne Fredriksson: ”Oavsett hur mycket vi lycka-
des digitalisera internt såg vi att kompletteringsärendena växte”. 
Medborgare och sökande hade fortfarande svårt att förstå proces-
sen och de handlingar som krävs vid en ansökan om lov. Det fick 
bygglovsenheten att inse vikten av att arbeta med det externa; 
guida medborgaren och på så sätt stärka kvaliteten på de handlin-
gar som kom in. Med siktet inställt på att förbättra den externa 
användarupplevelsen sjösattes projektet Bygglovhjälpen. Bygglo-
vshjälpen är en e-tjänst som ska göra det lättare för medborgarna 
att göra rätt vid ansökan om bygglov och leda till att fler ansöknin-
gar är kompletta från start.7  

Uppsalas bygglovsenhet ser bygglovsområdet som otroligt 
komplext, där den som söker information lätt blir förvirrad av den 
enorma mängd data som finns, bland annat på Boverkets hemsida. 
Sökande har ofta svårt att hitta lättbegriplig information. Detta 
hoppas man kunna lösa med Bygglovhjälpen. I den digitala tjäns-
ten guidas den sökande genom proceduren för att få rätt tillstånd 
för en om-, till- eller nybyggnad. I Bygglovhjälpen ges information 
om huruvida ett visst projekt är bygglovspliktigt eller inte, vilka 
handlingar som krävs och hur de ska se ut. I e-tjänsten kan man 
lägga in ärenden som förbereds men ännu inte skickats in. Bygglo-
vhjälpen berättar också om projektet kräver ansökan om lov eller 
anmälan. Är detta fallet förmedlas i e-tjänsten information anpas-
sad till projektet och det är även möjligt att få stöd för att färdigs-
tälla en ansökan eller anmälan och skicka in den. Tjänsten är både 
ett planeringsverktyg och en informationshubb som aktivt slussar 
den sökande rätt.

”Får vi in medborgarna rätt från början i en 
bygglovsprocess får vi kortare handläggnings

tider och snabbare beslut.”
YVONNE FREDRIKSSON – ENHETSCHEF FÖR BYGGLOVSHANDLÄGGNING

Uppsala har högt ställda politiska mål för digitaliserin-
gen – kommunen har avsatt 13 miljoner kronor till att driva 
olika digitaliseringsprojekt. För att lyckas med digitaliserin-

gen menar bygglovsenheten att det är avgörande att det blir enkelt 
för medborgaren att göra rätt, då det som konsumerar i särklass 
mest resurser är ofullständiga ansökningar. Kommunens chef från 
bygglovseheten Yvonne Fredriksson säger så här: ”Får vi in medbor-
garna rätt från början i en bygglovsprocess, eller egentligen 
redan i planeringsstadiet, blir vår hantering smidigare. Vi får kortare 
handläggningstider och snabbare beslut.” Genom att klargöra hur 
information kommer in tror sig enheten kunna lägga mer tid på 
att faktiskt handlägga ärenden och arbeta tätare med de sökande. 
Denna effektivisering menar man bör kunna leda till mer resurser 

till verklig digitalisering. Yvonne Fredriksson framhåller att man 
till viss del fortfarande arbetar analogt. ”Även om vi får in ärenden 
och handlingar i digital form är PDF:erna analoga och vi fortsätter 
jobba på ett ’analogt’ sätt. Mitt önskemål är att vi hittar och utve-
cklar smarta lösningar som är digitala på riktigt.”

I en bygglovsprocess ska information i bygglovsansökan ofta 
jämföras mot annan befintlig information. I dag finns den informa-
tionen ofta i PDF-form eller nedskriven i detaljplaner som inte går 
att hämta upp digitalt. Man får därmed jämföra med så kallat ”dött 
material”. Yvonne Fredriksson:
”Detta innebär i praktiken att handläggare jobbar på samma 
analoga vis som på 1990-talet.”

Framtidsutsikter Uppsala

7  (Bygglovshjälpen - Uppsala kommun, 2019)
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Ett jämförande gott exempel på långtgående digitalise-
ring inom det offentliga är Uddevalla kommuns socialför-
valtning som under flera år har arbetat med digitalisering 

av olika arbetsflöden. Kommunens socialförvaltningschef Roger 
Granat lyfter fram den demografiska utvecklingen i kommunen 
som det främsta incitamentet för digitalisering. Med en åldrande 
befolkning, färre i arbetsför ålder och befolkningstillväxt krävs en 
mer långtgående digitalisering för att klara av såväl krav på  service 
till medborgarna som effektivt utnyttjande av skatte medel. Fram 
till 2030 prognostiserar man att ha 2 000 färre personer i arbets-
för ålder samtidigt som man räknar med att ”80-plussare” kommer 
att öka med ungefär 7 000 personer. Detta är kommunens stora 
utmaning.

Inom socialförvaltningen i Uddevalla började man fundera på hur 
man skulle lyckas få färre personer att utföra mer. Roger Granat 
menar att detta är en överlevnadsstrategi: ”Även om vi har pengar 
kommer vi inte ha folk att anställa”. Förvaltningen har sedan ett 
par år tillbaka arbetat aktivt med att låta en robot genom RPA 
(Robot Process Automation) automatisera manuella och adminis-
trativa flöden för att frigöra kapacitet för kärnuppgifter. Detta kan 
emellertid vara en känslig fråga internt, då personal påverkas, men 

enligt Roger Granat handlar det i en växande kommun som Udde-
valla snarare om att behålla personalstyrkan och låta medarbe-
tarna arbeta med mer intressanta arbetsuppgifter. Han ger också 
som exempel lärare som har mycket administration bara kring att 
registrera elevers närvaro i olika system: ”Kan vi få till att adminis-
trationen minskar för läraren kanske hen kan undervisa en lektion 
till i veckan”. Enligt en genomlysning som PwC gjorde våren 2019 
har kommunen potential att spara 50–100 miljoner per år genom 
att digitalisera och automatisera med hjälp av RPA fram till 2030. 

Inom socialförvaltningen finns flera konkreta exempel på automa-
tiseringar och vad de lett till. Till exempel har man låtit roboten 
gå igenom vissa leverantörsfakturor på upp till 14 000 rader och 
på detta sätt kunnat konstatera felaktigheter som inneburit vins-
ter på runt 250 000 kronor räknat på årsbasis. Ett annat exempel 
är resursfördelningen till hemtjänst aktörer. Här fanns tidigare en 
person som räknade samman underlagen manuellt vilket uppska-
ttades till 15 dagars arbete per månad. Genom att automatisera 
processen och låta roboten jobba har man fått ner tidsåtgången till 
4 timmar. Andra områden som automatiserats inom hemtjänsten 
är schema läggning, debitering av olika avgifter, kontroller för utbe-
talning av olika stöd med mera. 

UDDEVALLA SOCIALFÖRVALTNING:

FÄRRE GÖR MER  
NÄR ROBOTAR BIDRAR
En åldrande befolkning har lett till rejält ökade utmaningar för Udde-
valla kommuns socialförvaltning.  Att låta robotar utföra vissa arbets-
uppgifter blev en del av lösningen.

”Kan vi få till att administrationen 
minskar för läraren kanske hen kan un
dervisa en lektion till i veckan.”

ROGER GRANAT – SOCIALFÖRVALTNINGSCHEF

6 . 7  I N S P I R A T I O N :  U D D E V A L L A  S O C I A L F Ö R V A L T N I N G
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När man tittar på möjligheterna framåt ser man potential i 
att använda olika AI-motorer inte enbart för att automatisera 
återkommande processer, utan för att låta tekniken självstän-
digt även behandla ingångsdata och ta beslut. Just nu utvärderas 
möjligheten att låta en AI-styrd chattbot ta över den administra-
tion sjuksköterskor gör i samband med säsongsinfluensavaccine-

ring av cirka 1 200 personer. I dag ska sköterskan först vaccinera, 
sedan registrera i journalen för att sedan skriva ut och fylla i en 
A4-blankett som skickas till avgiftshandläggare för vidarefakture-
ring till den vaccinerade. Med sammankopplingen av en chattbot 
och RPA finns möjligheten att allt detta sker automatiskt genom att 
sjuk sköterskan registrerar ett enda kommando i chattboten. 

Man ser flera olika förklaringar till att man lyckats med digi-
taliseringen inom socialförvaltningen i Uddevalla med 
fokus på RPA. Det man lyfter fram som viktiga faktorer 

är tydliga beslut och ett ledarskap som har  intresse och tar 
ansvar för den digitala utvecklingen. Det är två viktiga förkla-
ringar till varför digitaliseringen inom social förvaltningen i Udde-
valla med fokus på RPA lyckats. 

När den digitala utvecklingen sker är det viktigt att den som driver 
både har verksamhetskunskap och förståelse för vad tekniken 
kan göra, liksom modet att våga digitalisera och automati-
sera. Det kan handla om att agera trots att det finns en otydli-
ghet kring vad som är tillåtet, eller om att ta beslut som kan kännas 
obekväma eftersom de påverkar organisationen. 

Framgångsfaktorer Uddevalla socialförvaltning
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Majoriteten av de kommuner som har en  e-tjänst arbe-
tar aktivt med att få en högre andel av ansökningarna 
att komma in digitalt. Det visar såväl enkätsvar som 

intervjuer. Ett exempel är Nacka kommun som medvetet arbetat 
med att slussa in ansökningar digitalt – andelen digitala ansöknin-
gar via e-tjänsten närmar sig nu 80 procent av det totala antalet. 
Även i Östersund har arbetet burit frukt. Under 2019 ökade ande-
len ansökningar via e-tjänsten från 45 till närmare 75 procent. 
Kommunerna svar på frågan om hur de arbetar med att öka använ-
dningen av e-tjänster visar att de två mest använda sätten att 
marknadsföra e-tjänsterna, och därmed öka användningen, är via 
kommunens hemsida samt vid direktkontakt och korrespondens 
med kunder.  Relativt vanligt är också att annonsera och informera 
i lokal tidning och sociala medier.

Andra initiativ och åtgärder som nämns från kommunalt håll har 
varit att lämna rabatt på bygglovstaxan när man söker via e-tjäns-
ten eller att man flyttar bak eller till och med tar bort blanket-
terna från hemsidan. Helsingborg valde under en period att ta bort 
ansökningsblanketten för bygglov helt från sin hemsida. Några 
större hinder eller protester uppkom aldrig, varför e-tjänst är det 
enda möjliga sättet att söka bygglov på. Det finns dock fortfarande 
en möjlighet att ansöka om lov genom blankett genom kommu-
nens kontaktcenter som slussar vidare till bygglovschefen. Även 
initiativ som öppet hus, instruktionsfilm och att kundcenter infor-
merar förekommer.

Av 108 svarande kommuner svarade 72 % att de arbetar aktivt 
med att öka andelen ansökningar via e-tjänsten.8  Av kommenta-
rerna till svaren har svaren kunnat segmenteras till hur man arbe-
tar för att öka användningen av e-tjänster.
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I svaren framkommer ytterst få exempel på att man har mätt och utvärderat vad de olika kanalerna har gett för 
effekt. Det är kanske något man borde undersöka närmare på för att kunna styra resurserna rätt.

 6 . 8  V A D  L I G G E R  B A K O M  F R A M G Å N G E N ?

Hur har de som ligger långt fram med digitaliseringen 
jobbat? Vem eller vilka har varit drivande? Handlar det 
om enskilda entusiastiska eldsjälar, verksamheten, led-
ningen eller politiken?

HUR ARBETAR NI FÖR ATT ÖKA ANVÄNDNINGEN AV E-TJÄNSTEN?

8 (Sveriges kommuner och landsting, 2019)
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I takt med den digitala utvecklingen har även rekryteringsbehoven 
förändrats. Många kommuner ser redan att behovet av adminis-
tratörstjänster minskar. Dessa tjänster har i stället mynnat ut i 

arbetsuppgifter som stärker kvaliteten och den dagliga processen i 
lovhanteringen – eller så har de helt enkelt  för svunnit. Vid nyrekry-
tering betonas helhetsansvaret så att det blir tydligt att man som 
anställd arbetar med sina kärn uppgifter som hand läggare, inspek-
tör, arkitekt och så vidare, men också tar ansvar för verksamhetsu-
tveckling och ser det som en roll. Detta kräver att medarbetaren är 
trygg i en IT-miljö och kan arbeta med digitala verktyg för att åsta-
dkomma resultat. 

Att handläggarna, inspektörerna eller arkitekterna är tekniskt trygga 
innebär inte att de driver och verkställer frågor kring digitalisering 
ute på bygglovsenheterna. Majoriteten av de intervjuade kommu-
nerna, och speciellt de kommuner som kommit långt, har tillsatt en 
särskild kompetens t.ex utvecklare eller strateg, med en bakgrund 
i eller ett särskilt driv för IT-relaterade frågor. Många påpekar att 
det för att få resultat krävs att de som tilldelas en sådan roll är 100 

procent dedikerade till utvecklingsfrågor kring digitalisering/IT och 
att tjänsten inte delas på exempelvis 50 procent handläggning och 
50 procent utveckling. Samtidigt lyfter man fram att en person i 
en sådan roll måste ha kunskap om bygglovsprocessen och hur 
förändringar påverkar den. Beroende av organisationens storlek 
har även sättet att organisera enheterna betydelse. Större kommu-
ner anger att deras organisation innehåller flera stödverksam heter 
som agerar som övergripande innovationskraft och bidrar med 
kunskap och förslag på verktyg i eventuella bygglovsprocesser.

Att arbeta med kompetensutveckling inom digitalisering är vanligt 
i kommuner som ligger i framkant. Vidare framgår att kommuner 
som lyckats digitalisera och framförallt effektivisera sin bygglovs-
process varit duktiga på att dokumentera sina arbetssätt digitalt. 
Genom att ha rutiner och processer digitalt nedskrivna öppnas 
möjligheten för att snabbt dela information. Det lägger en bra 
grund för snabb inskolning av nya medarbetare. Gällivare lyfter 
fram detta som en viktig anledning till att man lyckats korta handlä-
ggningstiderna.

Ett tydligt ledarskap är den enskilt mest avgörande faktorn för 
att lyckas med ett långsiktigt utvecklingsarbete. Det gäller 
såväl det politiska ledarskapet som ledarskapet på tjänste-

mannanivå. Majoriteten av de kommuner som intervjuats nämner 
någon form av övergripande kommunal strategi som gett enhe-
terna både incitament och förhållningssätt för att bli helt digitala. 
Dock har den digitala strategin inte alltid brutits ner till konkreta 
målsättningar på enheterna. Vissa tillfrågade kommuner som 
kommit längre har däremot haft digitala strategier på enhetsnivå. 

Ett tydligt ledarskap går som en röd tråd genom framgångsrika 
enheters målinriktade arbete. Ett digitalt arbetssätt är något som 
beslutas från kommunledningen med en tydlig utgångspunkt i att 
processer och utveckling ska bygga på den digitala strategin och 
grunden. För Skövde har tydligt ledarskap och driven ledarförvalt-
ning inte varit en roll utan ett verktyg. 

Örebro nämner att ett digitalt arbetssätt inte längre är en fråga 
utan ett faktum och krav. ”I de övergripande kommunala målen 

och strategierna liksom budgeten står det tydligt att digitalise-
ring är vårt sätt att arbeta”, säger bygglovs chefen Petra Åhlund. 
Norrtälje menar att en digital utveckling premieras och finns med i 
medarbetarsamtalen, där en av målsättningarna handlar om utve-
ckling, avvikelser och förbättringsförslag. Att arbeta digitalt i Norr-
tälje innebär att vara med i förändringen, vara transparent med 
avvikelserna och ge förslag till förbättringar. 

Framgång förutsätter att arbetsplatsen och kulturen tillåter strä-
van efter att utvecklas. Mandat och tid är något samtliga kommu-
ner gett utrymme för i sina processer. Det krävs en plan för vad 
som ska utföras och hur mycket tid det ska ta. Att pröva nya idéer 
innebär en risk för snedsteg och felbedömningar. Det anses vara 
av stor vikt att klimatet tillåter sådana händelser och att det finns 
en hög grad av inkludering för hela enheten i det gemensamma 
arbetet. En kommun beskriver sin framgång så här: ”En normalt 
sett problematisk brist på kunskap har vänts till att skapa en framå-
tsyftande kultur som gjort det enklare att ge sig in i något nytt och 
okänt.”

 6 . 8 . 1  L e d a r s k a p  o c h  s t y r n i n g

 6 . 8 . 2  R e k r y t e r i n g  o c h  k o m p e t e n s
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Utvecklingsarbete och förbättringar ska ske med fokus på de 
grupper som nyttjar de tjänster och den service kommu-
nen förfogar över. Därför är utvecklingsarbetet en kärnu-

ppgift för de kommuner som aktivt arbetar med förändring och 
förbättringar av tjänsterna.

Helsingborg har aktivt arbetat med sin tjänsteutveckling med ett 
utifrån och in-perspektiv och tagit reda på vad kunden, alltså den 
faktiska användaren av e-tjänsten, har för behov och utvecklat 
utifrån det. Även Nacka har haft ett liknande förhållningssätt när 
det gäller e-tjänsten, där det mynnade ut i att man visualiserade 
mer av ansökningsprocessen. 

En grundläggande faktor är att arbetet sker nära de medborgare 
och sökande som använt tjänsten, och att kontinuerlig feedback 
på verksamhetens service och leverans tas emot och granskas. Av 
denna anledning har kommuner infört funktioner som gör det möjligt 
att ta emot feedback. Systemen kan skilja sig åt. Vissa kommuner 
använder de integrerade lösningarna i ärendehanterings systemen 
medan andra har köpt fri stående program som sedan integreras 
med verksamhetssystemet. 

Detta ger kommunerna en möjlighet att aktivt och i realtid få infor-
mation om medborgarnas användarupplevelse och kvaliteten på 
den leverans de mottagit. Detta kan ske efter att ett bygglov har 
beviljats, vid startbeskedet eller vid slut beskedet. De sökande har 
även möjlighet att lämna en egen kommentar kring sin upplevelse 
och förslag till förbättringar. Kommuner som infört den här typen 
av snabb återkoppling framhåller att verktygen leder till att  juste-
ringar och förbättringar gjorts varje månad utifrån användares 
synpunkter och insikter. Verktyget används även för att synliggöra 
positiva kommentarer från dem som använt tjänsterna eller varit 
en del i lov processen. Feedbacken motiverar alla som arbetat och 
arbetar varje dag med att skapa samhällsnytta och värde i arbetet 
de utför. Dialogen sker också tvär gående över enhetsgränserna på 
förvaltning och kommun. 

Några kommuner har även riktat insatser direkt mot medborgare 
och aktörer genom att erbjuda ”kurser” om hur man ansöker och 
hur processen ser ut. Genomslaget har visat sig störst hos dem 
som söker fler än en gång, som exempelvis konsulter, arkitektbolag 
och andra större aktörer. 

Ett sätt att få samtliga medarbetare att arbeta mot samma mål 
är att arbetet synliggörs. Ett sätt är att arbeta med visuell 
styrning. Visuella styrningen innebär att processerna görs 

synliga på exempelvis en digital skärm. Ärendehanteringsprocesser, 
antalet ärenden, antalet kompletteringar, handläggningstider och 
tiden från ansökans ankomst till det att föreläggande om komple-
ttering gjorts, är några av de processer som samtliga på enheten 
ges visuell tillgång till. Det finns även ett flertal kommuner som har 
en öppen ekonomi. Medarbetarna kan följa intäkter, kostnader och 
resultat. Detta har gett positiv effekt genom ett aktivt ansvarsta-

gande och insikten av sambandet mellan ekonomi och verksamhe-
tens funktion. Genom den visuella styrningen har även sårbarheten 
minskat då handlingar inte faller mellan stolarna. Genom en över-
gripande insikt om enhetens handlingar är det enkelt att följa vem 
som har ett ärende och vilken ärendestatus det har. 

Visuell styrning har alltså inte enbart blivit ett chefsverktyg, utan 
gjorts tillgängligt för samtliga medarbetare. Alla har full insyn i de 
faktorer som påverkar verksamheten och som genom förändringar 
och förbättringar således kan ge en nyttoeffekt.  

 6 . 8 . 3  V i s u e l l  s t y r n i n g

 6 . 8 . 4  U t v e c k l i n g s a r b e t e  o c h  f ö r b ä t t r i n g a r
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Förutom olika ärendehanteringssystem så framkommer inom 
kommunerna alltfler olika kommunikationssätt och stöd-
system som hjälper kärnverksamheten på olika sätt. Många 

kommuner har redan övergått från olika lokala klientspecifika 
installationer av program till molnbaserade vilket också smidiggjort 
det digitala arbetet. Med molnbaserade installationer stärks föru-
tsättningarna för att samtliga enheter arbetar med samma version 
av programvaran. Detta ger nya möjligheter för uppföljning, arbe-
tssätt och kommunikation som sträcker sig över både enhets- och 
kommungränser. Konkreta exempel på detta är att man idag i real-
tid kan arbeta gemensamt på ett och samma dokument i ett och 
samma ordbehandlingsprogram. Olika chattprogram och delade 
anteckningar är andra exempel på samarbetsprodukter vars huvu-
duppgift är att underlätta samarbete och främja produktivitet i 
organisationer och företag.

Exemplen som kommer från kommunerna är värda att nämnas då 
de visat på goda effekter vad gäller samarbete såväl internt som 
externt. Verktygen har även gett möjlighet för digitalt arbets-
sätt som innebär att berörda kan följa upp kommunens övergri-
pande kommunikation, statistik, handläggningsrutiner och policyer 
oavsett var de sitter. En av intervjuade förklarade det som att ”jag 

kan vara informerad om vad som pågår på arbetsplatsen i realtid, 
utan att faktiskt närvara”. Detta möjliggör också nya arbetssätt och 
skapar förutsättningar för att göra kommunerna till mer attraktiva 
arbetsgivare. 

Som ett exempel har Uddevalla kommun använt ett chattprogram 
för att skapa en kanal mellan bygglovsenheten och kontaktcenter, 
vilket dels kvalitetssäkrat svaren som når båda parterna samt att de 
med svaren lyckats bygga upp en databank som senare kommer att 
användas till en så kallad ”chatt-bot”. 

Bluebeam är ett annat förekommande verktyg som omnämns i 
intervjuerna. Programmet ger möjligheter till digital mätning och 
beräkning av ritningsunderlag. Umeå kommuner har framfört att 
de arbetar i samtal med leverantören för att integrera Svensk Stan-
dard i systemet för att på ett automatiskt sätt avgöra om tillgän-
gligheten i delar av rum vid en bygglovsgranskning bland annat 
uppfyller kraven på tillgänglighet. Andra exempel som omnämns är 
TracTrix och Adobes egna verktyg för mätning.  

 6 . 8 . 5  D i g i t a l a  v e r k t y g  s o m  g e t t  e f f e k t 

”Jag kan vara informerad  
om vad som pågår på  
arbets platsen i realtid  
utan att faktiskt närvara.” 
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ANTAL PROCENT

Ja

Nej

Vet ej

Total

112

125

9

246 100%

46%

51%

4%

I enkäten som skickades av SKR ställdes frågan om kommunerna 
på ett strukturerat sätt delade sina erfarenheter kring digital 
utveckling av bygglovshantering med andra kommuner

Av totalt 246 svarande var det 46 % som svarade ja medan 51 % 
svarade nej. Kommunerna fick även möjlighet att lämna kommen-
tar på svaret. 79 kommuner (vid tidpunkten 2019-10-26) svarade 
på frågan. 

 6 . 8 . 6  H u r  d e l a s  k u n s k a p e r n a  p å  b ä s t a  s ä t t ?

Kommentarerna visade att det fanns flera forum för utbyte. 
Följande sätt noterades: Bygglovsalliansen, Samarbete med 
angränsande kommuner, Byggsamverkan Västra Götaland, 

Stadsbyggnadsbenchen, R10, SKR chefsträffar, mailkommunika-
tion samt konferensen för föreningen Sveriges bygglovsgranskare 
och byggnadsnämndssekreterare. 

Två av de större nätverksforumen som identifierats är bygglov-
salliansen och byggsamverkan Västra Götaland. 

Bygglovsalliansen
Bygglovsalliansen är en intresseorganisation med 16 Stockhol-
mskommuner som samverkar kring bland annat bygglovs processen, 
kompetensutveckling, effektivitet och nöjda kunder. Arbetet ska 
bidra till Stockholmsregionens utveckling genom att säkerställa en 
snabb och rättssäker bygglovs process samt förse regionen med 
kompetenta medarbetare. Viktigt är också att arbeta med gestalt-
ningsfrågor och säkerställa bygglovshandläggarnas delaktighet i 
detaljplane arbetet.

Byggsamverkan
Byggsamverkan Västra Götaland är ett samarbete mellan kommu-
nala samhällsbyggnadskontor i Västra Götaland och Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län. Genom att samverka över kommungrän-
serna inom bygglovsprocessen är målsättningen att medborgare 
och byggbolag ska få likvärdiga svar oberoende av vilken kommun 
de söker bygglov i. Samverkan ska ge goda exempel på hur plan- 
och bygglagen tolkas och på så sätt underlätta det dagliga arbe-
tet. Genom snabbare och effektivare bygglovsprocesser blir 
länets kommuner bättre rustade inför ett ökat bostadsbyggande. 
Det övergripande målet för Byggsamverkan Västra Götaland är 
att verka för en god bebyggd miljö vid lokalisering, utformning, 

byggande och förvaltning. I dag ingår 47 kommuner i samverkan. 
Många av de intervjuade kommunerna nämner samma forum. 
Bland annat nyttjar kommunerna Bygglovsalliansen och Stockholm 
Business Alliance för samverkan och benchmarking kring olika 
delar av verksamheten. Frågor som digitalisering, ekonomi och 
organisation diskuteras. Användar föreningarna är andra forum 
som nämns. Dessa bygger på att leverantörerna bjuder in sina 
”kunder” till flerdagars konferenser där inspel om framtid och nya 
produkter visas upp. Under sådana dagar har kommunerna möjli-
ghet att  träffas och diskutera gemensamma utmaningar och fram-
gångar. Vidare visas goda exempel upp. 

Ett gemensamt problem är att goda exempel och  material förb-
lir lokala eller regionala. Kommunerna framhåller att SKR:s tidigare 
initiativ med exempelvis mallar och kartläggning av lovproces-
sen varit uppskattat. På senare tid har dock inga liknande initia-
tiv genomförts. Det saknas en nationell plattform och ett forum 
för plan- och byggfrågor och digitalisering. Kommunerna upplever 
att de plattformar som finns i dag, som Lantmäteriet, Dela digitalt 
och DIGG dels är för stora att greppa, dels upplevs som innehåll-
smässigt ostrukturerade då samtliga verksamhets områden omfa-
ttas. Kommunerna ger uttryck för att det finns ett stort behov 
av en plattform som samlar de goda exemplen, men som också 
tar upp gemensamma problemformuleringar som kan diskuteras 
kommunöverskridande men som inte alltid bör lösas av kommu-
nerna enskilt utan ses över nationellt.  

De forum som i dag existerar vänder sig inte till samtliga tjäns-
temän och chefer utan riktar sig oftast till specifika titlar som utve-
cklare eller chefer för en viss verksamhet. För att få effekt behöver 
samtliga få tillgång till en gemensam plattform.

DELAR NI PÅ ETT STRUKTURERAT SÄTT ERFARENHETER KRING DIGITAL UTVECKLING AV BYGGLOVSHANTE-
RINGEN MED ANDRA KOMMUNER?
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Det finns idag ingen kommun som kunnat identifieras med 
en heldigital bygglovsprocess, det vill säga att samtliga 
handlingar hanteras binärt från ansökan till beslut. 

Samtliga kommuner har någon form av ärendehanteringssystem 
och flera av de kommuner som kommit långt i sin digitalisering har 
även en e-tjänst uppsatt.

Att införandet av e-tjänster och andra digitala verktyg gett ökad 
effektivitet hos kommunerna är ett faktum. I stort sett samtliga 
Sveriges kommuner har påbörjat den digitala resan i någon form. 
Dock har inte alla anammat samtliga modul lösningar och imple-
mentering av e-tjänster. 44% av de totalt 252 svarande i SKR:s 
enkät anger att de i dag har en e-tjänst.

De kommuner som inte anser sig ha uppnått någon effektivise-
ring kring genom e-tjänsten pekar på problem med att integrera 
tjänsten med befintliga handläggningssystem och arbetssätt. Det 
blir ytterligare ett system att jobba i och ha koll på, både analogt 
och digitalt. Det medför mycket handpåläggning och extra admi-
nistration. Några kommuner tar även upp skäl som att man inte 
kan e-signera och skicka ut digitala beslut, att e-arkiv saknas 
och att kvaliteten på inkomna dokument i vissa fall är dåliga. 

Det som kan tyckas vara anmärkningsvärt är att relativt många 
kommuner saknar e-tjänst. Redan 2017 framgick det av Teknik-
företagens kartläggning att endast i tre av tio kommuner var det 
möjligt att söka bygglov med e-legitimation. Övriga har mer eller 
mindre pappersbaserade ansökningsprocesser. I endast 54 av 290 
kommuner var det möjligt att följa sitt ärende.9 

PÅ VILKET SÄTT HAR INFÖRANDET AV E-TJÄNSTEN EFFEKTIVISERAT HANTERINGEN AV BYGGLOVSÄRENDEN? 

Av de kommuner som har en e-tjänst så svarade 108 kommuner på 
frågan om man bedömer att e-tjänsten effektiviserat hanteringen 
av bygglovsärenden, 64 % av dessa svarade Ja på denna fråga 
och resterande 36 % nej eller vet ej. Minskad administration 
i form av pappers- och posthantering bedöms som den största 

effektiviseringsvinsten av e-tjänsten. Kundnöjdheten synes också 
ha ökat genom införandet av e-tjänst. Detta kan antas bero på 
de förbättrade kommunkationsvägarna med de sökande - de får 
en bättre återkoppling, snabbare kommunikation och transparens i 
handläggningsprocessen. 

ANTAL PROCENT

Ja

Nej

Total

110

142

252 100%

44%

56%

ANTAL PROCENT

Ökad kundnöjdhet

Ökad kvalitet i beslutsunderlagen

Ökat antal kompletta ansökningar

Minskad pappers- och posthantering

Förbättrad överblick över ärendeflödet

Annat, ange vad:

37

16

18

64

21

22

54%

23%

26%

93%

30%

32%

7. EX TERN EFFEK TIVITE T GENOM E-ANSÖK AN

HAR KOMMUNEN EN E-TJÄNST FÖR BYGGLOVSANSÖKAN?

Med e-tjänster avses en lösning där ansökan görs digitalt och uppgifterna direkt 
hamnar i ärendehanteringssystemet. Att endast ta emot ansökan via e-post räknas 
alltså inte som en e-tjänst.

Flera svarsalternativ är möjliga

9   (Teknikföretagen, 2017)
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56% av de responderande kommunerna sak
nar i dag en etjänst för bygglovsansökan.

8. UTMANINGAR VID ARBE TE T MED AT T DIGITALISERA BYGGLOVSPROCESSEN

I SKR:s enkät har kommunerna fått svara på vad de anser hindrar 
digital utveckling och automatisering inom bygglovsproces-
sen. Juridiska hinder och osäkerheter kring vad man får göra 

inom rådande lagstiftning utgör ett betydande hinder för många 
kommuner. Bilden bekräftas av de kommuner som medverkat i 

denna rapport. De kommuner som deltagit i den fördjupade inter-
vjun har därutöver också kunnat beskriva de områden som kan 
utgöra eller redan utgör ett hinder mot digitalisering. 

8 . 1  L a g s t i f t n i n g  o c h  j u r i d i k  –  e n  u t m a n i n g

JURIDISKA UTMANINGAR

5%
8% 8%

21%

14%
26%

18%

Digital signering (beslut)
Digital arkivering
Digital expediering (informationsbrev)

Digital stämpling (ankomst)
Digital kommunicering
Digital delgivning (beslut)
Automatiserade beslut

65% av kommunerna har svarat nej eller vet ej på frågan om de stött 
på juridiska hinder eller juridisk osäkerhet kring digitalisering eller 
automatisering. Enkätsvaren visar vidare att 56% av de responde-
rande kommunerna i dag saknar en e-tjänst för bygglovsansökan 
samtidigt som över 50% svarar nej på frågan om de digitaliserat 
andra delar i handläggningen av bygglovsärenden. De flesta har 
alltså varken digitaliserat eller upplever sig ha stött på hinder. Det 

innebär att det finns en viss risk att utmaningarna är större än vad 
enkät svaren visar eftersom det kan finnas ett samband mellan dem 
som svarat nej och vet ej. Det går inte att utesluta att de som 
svarat nej eller vet ej är del av kohorten som inte digitaliserat sina 
processer i sådan utsträckning att juridiska utmaningar stötts på. 
Av den anledningen kan antalet som stöter på hinder inom områ-
det öka ju längre de kommer i den digitala transformationen.

Utifrån kommuners följdkommentarer har i diagrammet nedan huvud utmaningarna delats in i sju olika 
kategorier.
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Området arkivering utgör enligt kommunernas svar trolig-
tvis det största hindret. Enkäten gav inte uttryck för de 
juridiska utmaningarna mer än att GDPR identifierades 

som gemensam faktor. Intervjuerna gav dock stöd för detsamma 
vid tolkning av de statistiska sifforna. 

Flertalet kommuner som påbörjat digitalisering av sina arkiv har fått 
bromsa utvecklingen i takt med att en osäkerhet växt fram. Bristen 
på information och ramverk om GDPR har gjort att kommunerna i 
vissa delar av processen stannat upp helt. Flertalet har öppnat sina 
ritningsarkiv, vilket tillgängliggör en hel del information för allmä-
nheten. Beslutsdokument innehållande personuppgifter lämnas 
däremot inte öppna för allmänheten då det kräver en sekretess-
prövning innan för att hanteras korrekt. 

Målsättningen för kommunerna uttrycks vara att samtliga handlin-
gar i möjligaste mån ska vara öppna för allmänheten. På detta sätt 
ges samtliga aktörer och medborgare tillgång till dokument och 
beslutsunderlag tillhörande en fastighet eller ett särskilt lov. En av 
de intervjuade kommunerna har ställt frågan om det torde vara 
möjligt att publicera beslut om lov på sin egen hemsida i stället för 
att ta vägen via post och inrikes tidningar. Man frågar sig om beslut 
om bygglov kan vara sådan handling som faller inom sekretess. 

För de mindre kommunerna som saknar juridisk kompetens är 
osäkerheten övergripande, och dessa önskar vägledning för arki-
vering i sin helhet. 

Inom områdena digital signering och stämpling av beslut samt 
arkivering (slutarkiv/mellanarkiv/ritningsarkiv) anger en majoritet 
av kommunerna att dessa områden utgör ett större juridiskt 

hinder för den digitala ut vecklingen. Hindret består främst av 
osäkerhet kring tolkningen av nuvarande lagstiftning och inte av 
teknik som kan möjliggöra processen. I frågan om digital signering 
stärks påståendet att det handlar om osäkerhet eftersom en stor 

del av kommunerna också svarat att de redan i dag använder sig 
av digital signering. Samtidigt är det otydligt vad som faktiskt utgör 
en giltig digital signatur i ett beslut från en kommun. Räcker det 
att den enskilda handläggarens namn står på dokumentet eller 
bör signaturen i sig verifieras med exempelvis e-legitimation? Det 
finns samtidigt frågetecken kring vilka alternativ som skulle hålla 
vid exempelvis en överprövning.  

8 . 1 . 1  D i g i t a l  a r k i v e r i n g

8 . 1 . 2  D i g i t a l  s i g n e r i n g  ( b e s l u t )
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8 . 1 . 3  D i g i t a l  k o m m u n i c e r i n g  o c h  d e l g i v n i n g

Vad det gäller digital kommunicering till sökande och gran-
nar är det främst grannhörande som varit i fokus hos 
kommunerna. Med digital kommunicering avses i detta fall 

möjligheten att kommunicera med berörda parter i ett ärende, vars 
uppgifter som exempelvis e-post inte ursprungligen finns registre-
rade. Flertalet av de intervjuade kommunerna har hittat nya otradi-
tionella sätt att kommunicera med grannar, som minskar utskicken 
av pappersakter och ledtiderna i lovprocessen. Grannar upp manas 
i ett hörande genom ett utskickat vykort logga in på en e-tjänst, 
där uppgifter, handlingar och information om ärendet återfinns. 
Vidare har de berörda möjlighet att via e- tjänsten lämna yttrande 
om den aktuella ansökan. Tillväga gångssättet  får närmast betrak-
tas som en effektivisering av den analoga processen, och inte som 
en heldigital lösning. 

Digital delgivning innebär i detta fall att genom myndighetspost 
delge den sökande eller berörd part beslutet. I både intervjuer och 
enkät framkommer att kommunernas gemensamma problem är 
tolkningen av delgivningslagen. Frågan gäller främst möjligheten 
att genom myndighetspost delge berörd part. Vidare följer frågan 
kring när en part får ses som delgiven beslutet. 

Det är viktigt att ansvariga myndigheter klargör frågan om när en 
sökande eller berörd kan anses vara delgiven i de fall kommunika-
tionen sker digitalt, som exempelvis genom Kivra eller myndighe-
tspost. 

Dataskyddsförordningen, GDPR innebär ett stort osäkerhetsmo-
ment för många kommuner. Lagen är relativt ny och oprövad varför 
det finns få vägledande domar att förhålla sig till. Inom bygglov-
sområdet knappt några – om ens någon. Kommunerna utrycker 
behov av tydliga ramar och vägledning för vad som är tillåtet och 
när digitala utskick som grannhörande eller digital delgivning av 
exempelvis beslut utgör strid mot gällande lag och, i sådana fall, i 
vilket skede. 

För att kommunicering skall ske heldigitalt har ett flertal kommu-
ner lyft specifika frågor inom området som utgör hinder för digita-
lisering av området:
1. Klargörande i frågan om digital delgivning
2. Risker för att GDPR träder in och överträds vid publice  

ring av beslut
3. Kommunicering och utskick av beslutshandlingar
4. Sambandet mellan uppgift om personnummer och    

bygglov/delgivning

8 . 1 . 4  A u t o m a t i s e r a d e  b e s l u t

Automatiserade beslut tas upp som ett hinder för att nå digi-
tala och automatiska processer. Här uttrycks dock ingen 
osäkerhet vilket beror på att det tydligt framgår av lagstift-

ningen att det inte är tillåtet inom kommuner och regioner. Detta 
har SKR tydligt kommunicerat via både webbplats och nyhetsbrev. 
Statliga myndigheter har dock möjlighet att implementera automa-
tiskt beslutsfattande i sina processer och SKR har därför under en 

tid drivit på för en ändring i lagen som gör det möjligt för kommu-
ner och regioner att utveckla sina processer på detta sätt. I februari 
2020 beslutade regeringen att utreda huruvida detta är möjligt och 
hur en sådan författningsändring i så fall skulle se ut. Resultatet av 
utredningen ska rapporteras senast den 24 mars 2021.  

8 . 1 . 5  Ö v r i g t

Gemensamt för leverantörer och kommuner är att varje 
lagförändring skapar nya administrativa uppgifter och 
utmaningar. Förändringarna innebär inga nya standarder 

eller ramar för digitaliseringen utan kräver istället mer vägledning. 

Kommunernas påkostade RPA-lösning som bygger på färdiga 
processer medför ytterligare problematik. Dessa behöver förändras 
i takt med att förändringar i lag och förordning görs.  Ett önskemål 
från de intervjuade kommuner är att se över personnummer som 
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Leverantörerna har en liknande syn på frågan om automatiska 
beslut genom robotteknik. Lösningen finns redan men imple-
menteringen hindras av gällande lagstiftning. Vidare uttrycks 

att kommunerna är osäkra med anledning av GDPR. Frågor som ”är 
det lagligt, får vi göra så, vad säger GDPR” förekommer frekvent. 
Även digital stämpling tas upp och en intervjuad leverantör undrar 
om det ens krävs digital stämpel. 

En önskan från leverantörerna är en tätare kommunikation med de 
statliga myndigheterna. Kommunernas krav på att leverantörerna 

lever upp till samtliga befintliga och kommande lagkrav är höga. 
Leverantörer upplever lagförslag som endast är ute på remiss som 
i viss mån problematiska. Det är kostsamt för en systemleverantör 
att bygga funktioner på spekulation kring huruvida en lag träder 
i kraft eller inte. Det krävs tydligare och tidigare information från 
ansvariga myndigheter samt vägledning och forum där gemen-
samma frågor kan diskuteras. Vissa initiativ har tagits men det kan 
bli bättre på det här området.

8 . 1 . 6  L e v e r a n t ö r e r n a s  s y n p u n k t e r
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Det kommunala självstyret är långtgående och kommu-
nerna har självbestämmanderätt när det gäller hur bygglo-
vsenhet ska organiseras, vilka systemstöd som upphandlas 

och vad som prioriteras. En central del i att digitalisera är att ha 
teknik som är konfigurerad på ett sätt som gör att man har möjli-
ghet att behandla informationen som man önskar.

I enkäten till kommunerna svarar 25% i kommentarsfältet att de 
uppfattar avsaknaden av systemstöd som en utmaning för en 
heldigital process. Då respondenterna till majoriteten består 

av bygglovschefer och enkäten inte säger något om responden-
ternas tekniska kunnande är det utifrån enkäten svårt att utläsa 
huruvida tekniken de facto utgör ett problem eller om det är 
andra faktorer som utgör utmaningar, men som definieras som 
tekniska hinder. Ett konkret exempel  är att ekonomiska ramar 
eller begränsad förståelse för teknikens möjligheter kan göra 
att tekniken uppfattas som ett hinder. Man kan exempelvis ha 
ett speciellt önskemål kring en viss lösning. Om man antar att 

lösningen går att utveckla kan man ändå uppfatta tekniken som 
en utmaning om man saknar ekonomi för utvecklingen eller om 
investeringen i sig inte är lönsam. Då cirka 40% av kommunerna 
svarat att just ekonomi utgör en utmaning får man se det som att 
ekonomi och teknik hänger ihop. Leverantörerna har dock ett nå-
got annat perspektiv. De menar att tekniken i sig sällan utgör ett 
konkret problem. I djupintervjuerna menar flera att standardise-
ring och samordning är nyckeln till en snabbare och mer effektiv 
utveckling av tekniken. 

8 . 2  P r o g r a m  o c h  s y s t e m

UTMANINGAR UTÖVER JURIDIKEN
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I Sverige finns en handfull huvudleverantörer av ärende-
hanteringssystem och e-tjänster. En utmaning med syste-
men som tas upp av både leverantörer och kommuner är att 

det finns en benägenhet att utveckla egna e- tjänster eller dellös-
ningar som komplement till systemen. Ett exempel är Norrtälje 
respektive Nacka som har samma leverantör av både e-tjänst och 
bakomliggande ärende hanteringssystem. Trots att kommunerna 
har samma leverantör har Nacka valt att delvis vända på flödet 
för e-tjänsten vilket medför att de inte har samma lösning som 
Norrtälje. Nacka har lagt resurser på att utveckla en egen tjänst 
med bland annat 3D-bilder och visualisering. På samma sätt har 
det i undersökningen visat sig att Västerås utvecklar ett eget, mer 
användarvänligt flöde för den sökande, vilket är precis det Nackas 
bygglovsenhet investerat medel i. 

Flera av kommun representanterna ser problem med att man ut ve-
cklar olika lösningar för samma uppgift på olika håll och skulle vilja 
se en större samordning kring kravställande och utveckling av 
systemstöd, då det i grund och botten är samma lovprocess som 
ska bearbetas. Exemplet med Nacka, Norrtälje och Västerås tyder 
på att en högre grad av sam ordning skulle kunna leda till lägre 
utvecklingskostnader och skapa förutsättningar för fler kommu-

ner att räkna hem satsningar på digitalisering. En av kommu-
nerna lyfter just samordning som en möjlig lösning på de ekono-
miska ut maningarna: ”Boverket har hur mycket superbra material 
som helst på film etc. De skulle verkligen kunna  producera det 
här visuella lättillgängliga… Att varje kommun ska göra det själv 
är dumt, du hör ju själv, vi har betalat  mycket pengar för de här 
bilderna. Det är helt absurt.”

Fragmenteringen i systemutvecklingen och anpassningen till olika 
önskemål gör att det även uppstår problem när det gäller att inte-
grera e-tjänster och ärendehanterings system med kommunin-
terna system eller andra myndigheters system. Av de kommuner 
som har en e-tjänst visar det sig att de allra flesta har utmaningar 
just i att integrera mot handläggningssystem och arbetsproces-
ser. I stället för att kunna satsa resurser på utveckling framåt avsä-
tts resurser för olika integrationer. Andra svar och orsaker handlar 
om att man inte kan e-signera och skicka ut digitala beslut, att 
e-arkiv saknas och att kvaliteten på inkomna dokument kan vara 
dålig. Det är bara ytterligare exempel på delmoment som behö-
ver lösas för att få en fullt ut digital process och effektiv bygglovs-
hantering.
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Ytterligare en utmaning med egenutvecklade lösningar är 
problematiken med systemunderhåll och uppdateringar. 
290 kommuner och lika många konfigurationer av system 

innebär att såväl leverantörernas egna uppdateringar som lag-
kravstvingande uppdateringar riskerar flytta fokus från utveckling 

till underhåll. Ett tänkbart exempel är när lagkravet om 10 veckors 
behandlingstid kom. Detta innebar sannolikt anpassning av sys-
tem på en del håll då det blev krav på att ha en mätpunkt just kring 
10 veckor samt en ny process för att reducera avgiften om man 
drogs med en handläggningsförsening. 

8 . 2 . 1  A l l a  g ö r  s a m m a ,  a l l a  b y g g e r  o l i k a

VARFÖR HAR E-TJÄNSTEN INTE EFFEKTIVISERAT BYGGLOVSHANDLÄGGNINGEN?
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I kärnfrågan för att lyckas med heldigitala processer nationellt 
hänger frågan om samordning ihop med standardisering. Svenska 
institutet för standarder  definierar en standard som ”en gemen-

sam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder 
är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas 
kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika miss-
förstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.”  

Utifrån denna definition är det tydligt att både kommuner och 
leverantörer efterfrågar standardisering kring en rad områden. 
Man önskar dels en långsiktig tydlighet kring processförfaranden 
för att kunna utveckla ärendehanteringssystemen, men också en 
standardisering kring begrepps definitioner för att få ut nytta av 
data som registreras.

Processförfaranden styrs till stor del av lagar och förordningar i 
termer av ramar och krav. Om lagen stipulerar 10 veckors handlä-
ggning kommer det att kräva utveckling av arbets processer och 
systemstöd för att kunna mäta och hantera detta. Även andra juri-
diska frågor får implikationer på arbetsprocesser, som möjlighet till 
digital delgivning eller automatiserade beslut.  

Begreppsdefinitioner handlar om att benämning av metadata sker 
på likartat vis och att datan är i binär form för möjlig heten till heldi-
gitaliserade processer. Konkreta exempel här kan vara huruvida en 

detaljplan i PDF-format utgör ett digitalt dokument eller om infor-
mationen ska vara maskinellt läsbar. Även olika benämningar på 
samma sak utgör en viktig faktor för att olika system ska kunna 
prata med varandra och för att kunna automatisera eller roboti-
sera vissa processteg. En leverantör tar upp exemplet med Atte-
fallshus: Det kan vara så enkla saker som att man har olika namn 
i olika kommuner eller system för Attefallshus, då en del väljer att 
kalla dem komplementbostadhus.

Ekonomifrågan kring systemutvecklingen hänger tydligt samman 
med standarder och samordning, som är en förutsättning för 
economies of scale. En av systemleverantörerna förklarar det så 
här: ”Standarder måste drivas centralt (Boverket). Utmaningen är 
att bygga för alla olika avarter. Om man har ett mer standardiserat 
förhållningssätt för information kommer det vara enklare för leve-
rantörerna att utveckla systemstöd som är billigare/effektivare/
håller högre kvalitet.”

Utmaningarna kring digitalisering kopplat till standardisering 
bekräftas även i Boverkets rapport från 201710, där man på det 
angränsande området digitala detaljplaner pekar på att standardi-
seringen kräver tvingande bestämmelser för principer kring infor-
mationsutbyte. Det räcker alltså inte med rekommendationer.    

10 (Boverket, 2017)

8 . 2 . 2  S t a n d a r d i s e r i n g  –  F ö r u t s ä t t n i n g a r  f ö r  h e l d i g i t a l a  p r o c e s s e r
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8 . 2 . 3  S a m m a n f a t t n i n g  s a m o r d n i n g  o c h  s t a n d a r d

Vissa kommuner ser en nationellt utvecklad  e-tjänst som 
hanterar hela flödet för inkommande ansökningar, och 
som man kan koppla på sig på, som en lösning. Andra 

ser en lösning i mer samverkan och stöd i upphandling. Genom 
att sam ordna och prioritera utvecklingen av kritisk funktionalitet 
gemensamt skulle man kunna skapa goda förutsättningar för både 
bättre resursutnyttjande och tydligare signal till leverantörerna. 
Det är just denna väg våra nordiska grannländer har gått. I Värld-
sbankens undersökning Doing Business listas varje år en världs-
rankning på en rad områden, däribland bygglov. Danmark rankas 
på fjärde plats när det kommer till bygglovs hantering11, Sverige 
hamnar på plats 31 och Norge på plats 22. Danmarks bygglovs-
process baseras på en gemensam nationell ansökningsportal12, där 
sökande digitalt slussas vidare att skicka in ansökan, som sedan går 
ut till respektive kommun för handläggning. Denna lösning gäller 
för såväl privat personer som företag oavsett kommun, vilket bland 
 annat likställer kraven för hur handlingar utformas och vad som 
krävs för ansökan. Det är troligt att en nationell plattform skulle 
skapa förutsättningar för en rad standardiseringar, men också 

skalbarhet för såväl kommuner som leverantörer. I Danmark var 
startpunkten för resan mot nuvarande system att sex kommuner 
gemensamt gick ihop och drev frågan om gemensam ansöknings-
plattform för dessa sex.13

En annan väg är att samverka i organiserade samarbeten. I Sverige 
finns delvis ett exempel på detta i form av kommuner i Norrbo-
tten som gått samman i vad de kallar en e-nämnd. Den innebär 
att kommunerna gemensamt utvecklar e- tjänster som de kan inte-
grera mot sina verksamhetssystem.

När det kommer till standardisering lyfter såväl kommuner som 
leverantörer en önskan om att få tydligare långsiktiga riktlinjer 
för standarder. Många menar att Boverket till sammans med SKR 
skulle kunna vara bra driftsparter för en sådan samordning.  

11 (The World Bank Group, 2019)
12  (Forside: Byg og Miljø, 2020)
13  (Teknikföretagen, 2017)
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Många kommuner har kommit en bit på vägen på sin digi-
taliseringsresa. Ser man till regeringens digitaliseringss-
trategi ”att kunna er bjuda enklare, öppnare och effekti-

vare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige 
eller i utlandet” har de allra flesta tagit ett eller flera steg mot digi-
tal hantering av bygglovsprocessen. De kommuner som kommit 
längst har digitaliserat arbetsprocesser och flöden och i några fall 
börjat automatisera och använda RPA. Det finns dock stora skillna-
der i hur långt man har kommit. 

När det gäller utmaningar finns ett tydligt mönster i externa och 
interna utmaningar. Interna utmaningar är sådant som kommu-
nerna själva kan påverka och de facto påverkar, som ledarskap, 
organisation och kultur. De kommuner som ligger långt fram har 
arbetat aktivt med dessa frågor och gjort dem till framgångsfakto-
rer. Vissa kommuner har i princip kommit så långt det är möjligt och 
inväntar utvecklingen för de externa utmaningarna. 

Externa utmaningar handlar om sådant kommuner svårligen kan 
påverka och driva själva, som juridik, samordning och standardise-
ring. För att få genomslag av verklig digitalisering krävs att dessa 
frågor samordnas och drivs nationellt. Bland annat ses en tydlig 
efterfrågan från både kommuner och leverantörer på samordning 

kring standarder. De externa utmaningarna blir de verkliga hindren. 
Framförallt verkar samordning och standardisering vara nyckel-
faktorer för att lyckas med digitaliseringen. Standardisering skapar 
både ekonomiska förutsättningar för långsiktig satsning och möjli-
ggör troligen också verklig digitalisering av bygglovsprocessen 
genom att data och arbetsprocesser definieras på samma sätt 
nationellt. Önskvärt är bland annat att fler dokument, som översik-
tsplaner och detaljplaner men även ansökningshandlingar, omvan-
dlas till maskinellt läs bara format. Först då kan full digitalisering 
ske. 

I dag investerar samtliga kommuner i mer eller mindre egna 
tekniska lösningar. Man kan skönja tre tydliga system inriktade sats-
ningar som samtliga kommuner antingen investerat i eller funde-
rar på att investera i. Det handlar om arkivsystem, ärendehante-
ringssystem och e-tjänster. Samtliga tre delar är en förutsättning 
för digitalisering. Ser man till samordningen verkar det finnas ett 
stöd från kommuner för en nationell ansökningsplattform som man 
ska kunna koppla upp sig mot. Detta är den väg som exempelvis 

Danmark har gått. Då Sverige är indelat i betydligt fler kommuner 
än Danmark kan man tänka sig att det skulle krävas att en eventuell 
nationell plattform skulle vara tvingande för att få fullt genomslag
Detta skulle kunna starta som regionala projekt, till exempel mellan 
Norrbottens kommuner. Samtliga kommuner har i dag någon form 
av ärendehanteringssystem som skulle kunna samordnas med en 
nationell plattform. En av vinningarna anses vara att mer resur-
ser skulle kunna läggas på att göra ansökningsprocessen för den 
sökande enklare, öppnare, effektivare och mer pedagogisk, vilket 
rimmar väl med den nationella digitaliseringsstrategin. I dag saknar 
mer än hälften av landets 290 kommuner en e-tjänst för bygglov. 
Dessa skulle möjligen kunna utgöra en bra pilotgrupp för gemen-
sam e-tjänst.

En slutsats är också att samtliga kommuner i dag själva upphandlar 
eller utvecklar olika arkivlösningar. En nationell plattform skulle 
möjligen kräva eller åtminstone göra det intressant att nationellt 
arkivera maskinellt läsbara data. Här finns redan i dag, men säker-
ligen också framåt, en utmaning i att retroaktivt digitalisera under-
lag som detaljplaner, ritningar och bygglov. 

Interna Externa
Ledarskap Juridik 
Organisation och kultur Samordning 
Processer Standarder

KOMMUNERNAS HUVUDUTMANINGAR
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Det går inte att tydligt utläsa skillnader på kommunal nivå 
men ett mönster som försiktigt framkommer är att mindre 
kommuner saknar ekonomi, kompetens och personella 

resurser för att driva digitaliseringsresan inom bygglov. 

Ingen av de största kommunerna intervjuades i samband med 
rapporten men utifrån samtal med leverantörer så framkommer att 
en utmaning för de största kommunerna är att deras organisatio-
ner är stora apparater med många beslutssteg och större proces-
ser. 

Samtidigt ser man att de stora kommunerna sannolikt har de 
ekonomiska musklerna för förändring. 

Det som allra tydligast framkommer är att medelstora kommuner 
(med mellan  50 000 – 100 000 invånare) har bäst förutsättnin-
gar för att digitalisera. Här tar flera respondenter upp att man har 
en tight organisation, korta beslutsvägar och bra kommunikation 
inom kommunen samtidigt som man har tillräckligt med ekono-
miska muskler att driva igenom förändring. 

När kommuner som kommit längre i sin digitaliseringsresa 
på bygglovssidan tillfrågas kring nyttan av att digitalisera är 
svaren tvetydiga. Många har en känsla av att digitaliserings-

investeringarna skapar nytta men de allra flesta har svårt att preci-
sera vilken. Utgår man från ESV:s definition om intern respektive 
extern effektivitet kan de flesta peka på ökad intern effektivitet. 
Några exempel som lyfts fram är kortare hand läggningstid, snabb-
are kommunikation och fler hand lagda ärenden per handläggare. 
Det är dock ingen som preciserar nyttan av själva investeringen 
genom att svara på om den varit direkt lönsam. Det kan delvis bero 
på att man vid en digital transformation även går igenom arbets-
processer och rutiner, vilket kan skapa nyttoförbättringar som inte 
nödvändigtvis är kopplade till investeringar i system och teknik. 

Än svårare är att mäta den externa effektiviteten. Vissa kommuner 
arbetar dock aktivt med att mäta NKI (Nöjd kund- index) genom att 
skicka ut enkäter efter beviljat bygglov. Man påpekar dock samti-
digt att detta till del kan mäta fel saker då man inte direkt får kopp-
lingen till själva tjänsten utan mer till att bygglovet beviljats. Även 
här finns en problematik i att man som kund i många fall har för lite 
erfarenhet för att kunna avgöra kvaliteten i servicen, då bygglov i 
de flesta fall söks tämligen sällan. Det faktum att man som sökande 
endast har ett tillgängligt alternativ för att söka bygglov i en kom-
mun bidrar även det till att göra jämförelsen svår. Det lyfts fram att 

ett bra mått att relatera NKI till vore andel kompletta ansökningar, 
eller omvänt: andel kompletteringsärenden. På detta sätt får man 
en uppfattning kring huruvida tjänsten eller  servicen guidar kun-
den genom en relativt komplicerad process på ett tillfredställande 
sätt eller inte.
Då kommunernas bygglovsenheter är taxefinansierade och har 
en tydlig intäkt bör åtminstone den interna nyttan och delvis den 
externa nyttan teoretiskt sett vara mätbar. Med tydlig intäkt, kost-
nader och investeringsbudget bör man kunna isolera effekterna 
av digitala investeringar mätt i kronor och ören. Norrtälje är en 
kommun som tittat på detta aggregerat och kunnat konstatera att 
de haft ett överskott i verksamheten som gått tillbaka till medborg-
arna. 

Blickar man framåt kring nyttan av digitalisering lyfter vissa fram 
möjligheten att benchmarka kommuner emellan som ett sätt att 
mäta nyttan. Här skulle man nationellt kunna ut reda förutsätt-
ningarna för att till Boverket eller SKR månadsvis rapportera väl-
definierade nyckeltal, vilket också skulle öka transparensen mot 
medborgarna. Exempel på nyckeltal skulle kunna vara NKI, andel 
kompletteringsärenden, andel ärenden avgjorda inom 10 veckor 
och ärenden per hand läggare. Genom att mäta och jämföra skapas 
förutsättningar för att tydligare kartlägga nyttan av olika initiativ.14 

9 . 1  S k i l l n a d e r  m e l l a n  k o m m u n e r

9 . 2  A t t  m ä t a  d i g i t a l i s e r i n g  –  v a d  ä r  n y t t a n ?

14  (Eskilsson, 2017)
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