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DIGITALISERING AV 
BYGGLOVSPROCESSEN



ÖSTERSUNDS KOMMUN
STAAREN TJÏELTE

~64000 invånare
2500 km2

Kundcenter
Bygglovsgruppen: 
• ~ 10 handläggare och administratör

• Bygglov, anmälan, förhandsbesked, 
strandskyddsdispens, tillsyn

• ~1000 antal ärenden per år



• Ingen digital handläggning, dvs inga scannade handlingar
• All handläggning och registrering på papper fram till arkivering
• Endast våra skapade dokument fanns digitala i handläggningen
• Vi har ett digitalt arkiv sedan 2015

I princip helt analoga innan 19 mars 2018



”Vi ska inte behöva prata med 
varandra”



Påbörjades i slutet på 2016
Egen projektledare som är väl insatt i våra rutiner och befintliga system 
samt med befogenhet att lägga tid på projektet.
Stora delar av 2017 gick mest åt att undersöka befintliga program och 
arbeta om dem samt utreda vad som vi kommer att behöva köpa in för att 
få en fungerande verksamhet digitalt.
Störst förändring för administrationen med rutiner för inkomna och 
utgående handlingar – de blev mitt främsta bollplank
För handläggarna var det många mindre förändringar i rutiner mer ett 
tankesätt att man nu tittar på skärm istället för papper.

Digitaliseringsprojektet - uppstart



Ingen upphandling krävdes då de stora systemen var befintliga. 
I slutet av 2017 inhandlades alla programvaror.

-Minut Bygg (Abou)  E-tjänster med direktintegrering till ÄHS
-Atom Robot som läser och skapar händelser i ÄHS

-Ekonomikoppling Koppling till fakturasystemet från ÄHS
-Platsbesök Protokollskrivning och koppling till ÄHS ute på fält
-TESS Elektronisk stämpling i ÄHS

-Direktarkivering Direktkoppling mellan ÄHS och arkiv
-Statistik Statistik över handläggning läst ur ÄHS
-Visuell Styrning (2019) Processorienterat program för att kunna se ärendestatus och handlägga

-NKI (2019) ”Livesänd” nöjdkundindex
-Bluebeam Granskning av handlingar (möjlighet till mätning mm)

Ny system/tillägg



Huvudfokus lades på e-tjänsterna och roboten 
för att underlätta för medborgare i 
digitaliseringsprocessen
E-tjänsterna registrerar allt automatiskt i ÄHS, 
dvs sökande sköter registrering, vi kontrollerar
Man ska inte behöva veta vilken blankett man 
ska välja utan e-tjänsterna frågar efter den 
infon vi behöver veta utifrån vad man har sagt 
att man vill göra
Många kommuner använder nu liknande 
upplägg.
E-tjänsten Vårt bygglovsarkiv hör inte till 
ordinarie utbud från leverantören, men är en 
av våra mest använda!
Ca 80 % av våra ansökningar kommer in via e-
tjänst

E-tjänster
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• Bekräftelse
• Föreläggande om komplettering 

• Beslutsutskick
• Handläggartilldelning
• Ärende komplett

• Beslut har vunnit laga kraft
• Meddelande till nämndsekreterare att ärende ska avskrivas
• Remissutskick

• Påminnelser till handläggare
• med flera med flera…

~40 pågående regler som sker beroende på vilka händelser vi skapar i ÄHS!
Det är lätt att hela tiden utveckla dessa så att det dyker ofta upp nya regler!

Roboten - automatisering

Utskick sker även via 
Mina meddelanden





Vad kan man ta för lärdom av 
att digitalisera en 
myndighetsprocess?



• Att vänja sig vid att små justeringar ger stora utslag i hela processen
• Lathundar!!!
• Vi kommunicerar med varandra via roboten och notifieringar (meddelanden i ÄHS)
• Har varit en inlärningskurva i hur man ska följa sina ärenden och komma ihåg att följa upp, men 

nu är det det normala
• Går mycket snabbare i beslutsskeden
• Digital kommunikation utåt har gjort att den upplevda handläggningstid minskat med en vecka
• Visualiserade bygglovsflöden – visuell styrning
• Mer kostnader för uppgraderingar och licenser!

• Minskat antal administratörer från 2,5 till 1
• Alla verkar överlag vara nöjda och väldigt positiva!
• Vi har i arbetet lyckats effektivisera, gruppen är tillfreds med hanteringen, vi hinner med sådant 

som tidigare var nedprioriterat

Hur går det för oss?



• Småfix och förbättringar, lathundarna är levande dokument
• Uppgraderingar av befintliga system med nya finesser kommer hela tiden 
• Nya regler för roboten att hantera
• Skanna in äldre pågående ärenden
• Företags-e-tjänster är under framtagande.

• Inkludera smart karta i ansökan 
• Digitalisera detaljplaner!
• BIM-modeller i ansökan!?
• AI, granskning av handlingar!?
• Etc, etc, etc

Vad är våra nästa steg?



• Förändringsledning
• Alla kommuner kommer behöva göra detta förr eller senare, lär av och jobba med varandra
• Finn de som verkligen är intresserade och vill driva på
• Fokusera på att få med motsträvarna och se till att de känner sig delaktiga – alla på tåget!
• Att man känner varandra, även projektledare,  och vet vilken nivå man ska lägga sig på, inte 

för bortprioritering av utvecklingsinsatser utan för hur man ska framföra dessa underlättar 
avsevärt

• Låta projektledare få: Tid, förtroende och medel
• Vid upphandling, kan olika system prata med varandra?
• Nagelfar processen – våga ifrågasätt varje liten del - ”så här har vi alltid gjort”
• Vara tydlig med information – internt och externt
• Kommunicera förändringar! Erbjud hjälp vid osäkerhet!
• Det blir till slut positivt för alla även om det kan kännas trögt och motigt i början

Vad kan man ta med sig?



emma.odeen@ostersund.se
Emma Ödeen

Tack för mig och har ni ytterligare funderingar 
får ni gärna höra av er!


