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Uppföljning av digital plan 2021-2023 
 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att anta rapporten om uppföljning av digital plan 2021-2023, daterad 
2022-01-26. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har tidigare beslutat om en treårig digital plan. Planen ska följas upp med en årlig rapport. 

Rapporten lyfter fram flertalet av genomförda utvecklingsarbeten eller som är pågående. 

Särskilt nämns nytt verksamhetssystem för miljöavdelningen, ny plattform för E-tjänster, 
integration till Ciceron, digitala tillsynsmöten, digitala fältarbeten, automatisering i 
verksamhetssystemen samt användandet av robot. 

Ett antal projekt är genomförda. Flertalet är pågående eller befinner sig i utredningsfas. 

Vidare redovisas vilka nyttor som uppstått vid den digitala utvecklingen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

Förvaltningens rapport, 2021-01-26 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

 

 

Kaj Jensen 

Digital utvecklingsledare 



Uppföljning av digital plan 2021 - 2023 
Bygg- och miljöförvaltningen 
 

Datum: 2022-01-26 

 

  



Inledning 

December 2020 antog Bygg och miljöförvaltningens nämnder en digital plan för 2021-2023. Syftet 
med planen är att betona syfte och mål för förvaltningens digitala utvecklingsarbete. 
Sammanfattningsvis kan man säga att den digitala utvecklingen ska leda till en enklare vardag för 
medborgaren. Göra det enklare för medborgarna och företagen att komma i kontakt med 
förvaltningen. Utvecklingen ska också leda till en snabbare och effektivare handläggning samt vara 
kostnadseffektiv. Det är också viktigt att fortsatt rättssäker hantering kvarstår samtidigt som det ska 
vara enkelt och tryggt för både medborgare och personal. 

Utvecklingsarbete sker på flera nivåer. Kommunens högsta ledningsgrupp har beslutat satsa på fyra 
områden vilket vi givetvis ska beakta i förvaltningens arbete.  

• Välfärdsteknik för självständighet 
• Digitala samhällskanaler 
• Digital samhällsbyggnadsprocess 
• Effektivare arbetssätt 

Även utvecklingsarbetet i de statliga myndigheterna och verken är något som vi måste förhålla oss 
till. Det kan gälla anpassningar av våra system för rapportering men också lagar och regler som 
försvårar och ibland helt förhindrar önskad utveckling. Ett stort förändringsarbete pågår där både 
lagstiftning och teknik anpassar sig bättre till den digitala utvecklingen av ”det offentliga” Sverige 

Effektivisering de senaste åren 
Förändringsarbete är inte en ny företeelse. Förvaltningen har ständigt arbetat med att hitta 
möjligheter till effektivisering. Om vi ta prövning av enskilt avlopp som ett exempel, så har flera 
delar i ärendet effektiviserats bland annat med antingen ett digitalt stöd, ett nytt 
verksamhetssystem men också p.g.a. lagändringar eller så har man bedömt att vissa moment kan tas 
bort. 

Prövning av ett avlopp skulle för några år sedan i genomsnitt ta 18,25 timmar. I dag tar det drygt 12 
timmar. Det innebär att bara för prövningsärenden för avlopp så har ca 600 timmar effektiviseras 
bort. Med det går att skala bort mer och då med hjälp av RPA-roboten. Troligen kan ytterligare något 
tas bort.  

Ingen pappershantering 
När pappershanteringen försvann från miljöavdelningen för några år sedan, innebar detta minst 45 
minuters besparing per ärende. I många ärenden sker flertalet utgående och inkommande 
pappershandlingar. Det gäller arkivering av pappershandlingar, utskrifter av dokument, manuella 
utskick av papper m.m.) Uppskattad effektivisering uppgår årligen till ca 3000 timmar. 

Bygglovsavdelningen redovisar liknande siffror när de lämnat manuell pappershantering. Total årlig 
besparing av tid uppgår till dryga 3200 timmar jämfört med tidigare arbetssätt. 

Det betyder över 6000 timmar för hela förvaltningen. 

Förändringsarbetet 2021 
I denna uppföljning av den digitala planen försöker vi redovisa arbetet under några sammanfattade 
avsnitt, där vi med hjälp av några symboler enkelt kan se status på arbetet men också den 
förväntade effekten. 





• E-tjänster 
• Möten 
• Digitisering 
• SMS-tjänster 
• Betaltjänster 
• Digital dialog som myndighetsbrevlåda och posttjänst 
• Regional och nationellt samarbete 
• Samverkan med andra myndigheter 

Den digitala planen lyfter också fram följande önskade effekter.   

• En enklare vardag för medborgarna 
• Ökad tillgänglighet 
• Fortsatt hög rättssäker hantering 
• Snabbare handläggning 
• Kostnadseffektivare  

  



Vad har hänt 2021 

Byte av verksamhetssystem 
Det största förändringsarbete som skett under 2020 och 2021 är införande av två 
verksamhetssystem. För bygglovsavdelningen så införde man verksamhetssystemet ByggR under 
2019 och för miljö infördes VISION 2021. Anpassning av arbetssätt och justeringar av system har 
skett under 2020 och 2021.  

ByggR 
I och med att Bygglovsavdelningen bytte verksamhetssystem 2019 så gick vi ifrån i princip all 
pappershantering i handläggningsprocessen. Under 2021 har vi fortsatt anpassa och utveckla de 
tekniska funktionerna som finns kopplade till verksamhetssystemet så att vi i dagsläget har en mer 
eller mindre helt digitaliserad handläggningsprocess Det innebär att det enbart i processteg där vi får 
fysiska handlingar till oss eller där vi behöver göra utskick till grannar eller andra sakägare som 
saknar en känd myndighetsbrevlåda eller e-postadress som vi hanterar fysiska papper. Arbetet med 
att skapa ännu bättre förutsättningar för att våra sökanden och sakägare ska kunna skicka in 
handlingar digitalt kommer pågå under 2022–2023 (bland annat undersöka möjligheten till andra 
inloggningsalternativ än Bank-ID till våra E-tjänster).  

VISION 
Miljö och hälsoskyddsavdelningen har under 2021 lämnat tre olika system till förmån för ett system 
som hanterar alla avdelningens verksamhetsområden som miljö, alkohol och tobak. 

Att införa verksamhetssystem för förvaltningens område innebär också ständig utveckling och 
anpassningar.  

 



E-tjänster 

Under 2021 har vi påbörjat arbetet med att se över våra E-tjänster och arbeta mot målsättningen att 
ha smarta E-tjänster som ska underlätta för våra sökanden och invånare i deras vardag. Ambitionen 
är att vi ska ha E-tjänster och webbfunktioner som gör det lätt att göra rätt. Det ska finnas 
processinriktade E-tjänster som vägleder dig igenom alla processteg, där det är enkelt och tydligt 
överskådligt vad som förväntas av dig och vad du kan förvänta dig av oss. Dessa E-tjänster ska 
utvecklas så att de är tillgängliga för personer med funktionsvariationer (exempelvis att texterna är 
läsbara i uppläsningsprogram så kallad talsyntes), likväl som det ska finnas vissa möjligheter att ta 
del av informationen på ex. engelska. All teknisk utveckling ska anpassas så att de finns tillgängliga 
som mobilversioner/surfplattor då det är vanligare att du som invånare har allt i mobilen än att du 
slår upp en dator (eller ens har tillgång till en dator).  

E-tjänster på miljöavdelningen  
På miljöavdelningen har nu samtliga gamla e-tjänster, som fortfarande har aktualitet, 
byggts om till den nya e-plattformen. Nedanstående tabell är några exempel på ärenden 
som initieras av kund. Observera dock att statistiken bar är uttagen från den nya 
plattformen. Fler nyttjanden av e-tjänster än vad som redovisas här har alltså skett 

Men för att enkelt kunna följa nyttjandegraden har vi byggt upp statistik i avdelningens RTS-
dokument. Nedan redovisas nyttjandegrad för de flesta ärendena som hanteras via e-tjänster 

 

Miljöavdelningen har 57 olika ärendetyper som kan initieras av kund. Andelen ärenden som kommer 
in via E-tjänster snittar på knappa 40%. 

Miljöavdelningen arbetar också nära med Livsmedelsverket och Tillväxtverket om framtagande av en 
nationell E-tjänst för livsmedelsregistrering inklusive riskklassning 

Målsättningen är 100% och tidsbesparingen bör då bli ca 200 timmar. 
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Ökad tillgänglighet och enklare för kunden 

En del i digitaliseringsarbetet har varit, och är fortsatt att automatisera repetitiva 
processteg som istället kan hanteras automatiskt.  Genom att automatisera enklare 
arbetsmoment och skapa automatiska informationsutskick så skapar vi tid och utrymme, som annars 
skulle läggas på att administrera dessa, som kan disponeras till en ökad tillgänglighet. I förlängningen 
tänker vi oss att vi inte bara frigör tid för våra medarbetare att svara i telefon eller finnas tillgängliga 
på mejl- vi ändrar också om så att vi har tekniska lösningar som kan generera snabba och enkla svar 
dygnet runt; ett exempel på detta skulle kunna vara en `chatbot´. 

Boka en handläggare  
Vi undersöker möjligheten att använda ett digitalt bokningssystem som tillåter 
utomstående att komma i kontakt med och boka handläggare på tider som varje 
handläggare identifierat att de är tillgängliga på.  Det ska vara möjligt att boka in 
telefonsamtal likväl som digitala och fysiska möten (allt från generella frågor, till samråd och öppet 
hus). Syftet är att öka tillgänglighet genom att använda ett system som garanterar att personen du 
vill nå kan nås på en specifik tid. I bokningen så kan sökanden beskriva sitt ärende så att 
handläggaren också kan ge bättre kvalitet/innehåll vid det bokade tillfället genom att vara 
förberedd.  

Digitala tillsynsmöten 
Pandemin har inneburit att vi prövat nya sätt att utföra tillsyn. När det varit möjligt har vi 
kunnat hålla dessa tillsynsmöten via Teams. Vi konstaterar att det ofta har fungerat bra för 
viss tillsyn och att vi även fortsättningsvis kan använda oss av detta när det är lämpligt. Det 
kan gälla rådgivning, information samt viss tillsyn såsom systemrevision. 

Att möta kunder och verksamheter via ett webbmöte ökar vår tillgänglighet och gör ibland tillsynen 
mer effektiv. 

Integration med Ciceron  
Bygglovsavdelningen förbereder en beställning om integration mellan ByggR och Ciceron. 
Syftet är att få tillgång till ett webbdiarium för pågående ärenden, vilket blir ett 
komplement till det webbdiarium som finns i kommunens E-arkiv. Förväntad nytta är ökad 
insyn och förenklat utlämnande av allmän handling.  

För att det ska vara möjligt för kunder att följa sina egna ärenden är det angeläget att våra 
ärenden kan presenteras på nätet. VISION har en integration med Ciceron som lägger ut 
alla allmänna ärenden i webbdiariet. 

Arbetet med Översiktsplanen 
Geodataavdelningen har arbetat tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret för att 
implementera den nya översiktsplanen i den publika kartportalen. Syftet med arbetet är 
att tillgängliggöra och förenkla för invånarna att ta del av den nya översiktsplanen. Via ett 
webbgränssnitt i kartan kan invånarna lämna synpunkter på översiktsplanen som automatiskt 
genererar ett ärende i ciceron.  

 

 

D 

D 

G 













Sammanfattning 

Digital mognad och digital förmåga 
Digital mognad brukar användas som begrepp avseende förmågan att tillgodogöra sig nyttan av 
digitalisering. Då handlar det inte om att vi ska använda de digitala verktygen. Det handlar mer om 
förmågan att förstå möjligheterna och utifrån den förståelsen förändra arbetssätt så att hög effekt 
uppnås för de nyttor som eftersträvas.  

Vi behöver därför följa upp och mäta nyttjandet av digitala verktyg men också mäta hur vi har 
uppnått de önskade effekterna. 

Att mäta effekt och nyttjandegrad 
Även om tekniska lösningar är på plats och finns att tillgå betyder detta inte automatisk att 
verksamhetsförändringar har skett. Det är därför angeläget att verksamheterna under 2022 nogsamt 
följer upp nyttjandegraden samt mäter eller uppskattar de effekter som uppnås. 

E-tjänster 
Exempelvis så använder kunderna de mest frekventa E-tjänsterna bara till ca 40%. Nyttjandegraden 
bör därför redovisas och åtgärder vidtas som ökar användandet av e-tjänsterna. 

Digitalt fältarbete 
Verktyg har tagits fram för att arbeta digitalt på fält, men även utveckling av detta verktyg pågår nu. 
Under året har digitalt arbete på fält testas inom vissa tillsynsområden. Arbetssättet har enligt 
inspektörer varit effektivt och tidsbesparande. Men dagens verktyg passar inte för alla inspektioner. 

Ökad tillgänglighet och enklare för kund 
Flera av de digitala lösningar som tagits fram syftar på ökad tillgänglighet och en enklare vardag för 
våra kunder. Detta måste följas upp och verifieras av våra kunder att vi når dit. Verksamheterna bör 
därför följa upp kundnöjdhet. 

Effektivare och snabbare handläggning 
Utveckling av automation i våra verksamhetssystem är ett prioriterat område. Här har 
byggavdelningen kommit längst och miljöavdelningen har påbörjat denna resa. Graden av möjlig 
automation styrs till vad systemets tekniska lösningar i dag klarar av. Utvecklingstakten påverkas 
därför av flera faktorer. Dels handlar dels om vad vi själva klarar av med våra befintliga resurser för 
att nyttja de möjligheter som systemen klarar av, men vi är också beroende av våra leverantörers 
takt när det gäller att utveckla våra system. Därför samarbetar vi idag tätt med våra leverantörer för 
att få önskad utveckling. 

Verksamheterna bör redovisa vilka nyttor som uppnås med automation 

Transformation 
Leder förändringar till förändringar i vårt arbetssätt och vad är transformation? De digitala verktygen 
ska ses just som verktyg och inte ett arbetssätt. Ett verktyg kan ha många egenskaper och har därför 
också flera olika nyttor beroende på hur och när verktyget används. Det är därför viktigt att vi 
samtidigt som vi inför digitala verktyg också ser över våra processer och anpassa dessa så att vi 
nyttjar de digitala verktygen på det mest effektiva och bästa sätt.  
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Begäran om yttrande över motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun 
ska ta fram en träbyggnadsstrategi 
 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2022-02-10 och överlämnar det som sitt 
svar till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen från Eva Borg (S) om att Kungsbacka 
kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi till Byggnadsnämnden och nämnden för Service. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Förvaltningens yttrande 2022-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-21, §435  

Kommunfullmäktige, 2021-12-07, §190 

Motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi,  
2021-11-22 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande avseende motion från Eva Borg (S) om att 
Kungsbacka kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi 
 
Yttrande från byggnadsnämnden 
Ett hållbart byggande och en hållbar utveckling är ett av plan- och bygglagens kärnvärden. I plan- 
och bygglagens portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att ”främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. 
 
En träbyggnadsstrategi skulle kunna vara en väg fram i kommunens arbete med att bygga hållbart 
och det är en väg som flera kommuner har valt att gå, till exempel Arvika, Eksjö och Borlänge. De 
flesta strategierna berör ett flertal aktörer inom kommunens verksamhet och använder flera verktyg, 
bland annat att: 

- De kommunala förvaltningarna eller bolagen som står för byggandet ska i första hand välja 
trä som material. 

- Detaljplaner ska utformas så att träbyggnation är möjligt. 
- Bygglovsavdelningen ska ge råd om möjligheten att bygga i trä. 
- I markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska det stå att önskan är byggnation i trä. 
- Kunskapsspridning ska ske genom nätverkande och informationskampanjer.  

 
En träbyggnadsstrategi är således en sak för alla verksamheter inom samhällsbyggnadssektorn. 
Byggnadsnämnden har inget emot att bidra med det nämnden kan i en framtida strategi, det vill 
säga se till att detaljplaner utformas så att träbyggnation är möjligt, samt rådgivning vid 
bygglovsprövning.  
 
Byggnadsnämnden insatser är dock relativt blygsamma och inte de tyngst vägande för att en 
träbyggnadsstrategi ska bli lyckosam. Nämnden vill därför framhålla att kommunala nämnder och 
bolag som projekterar och bygger fastigheter har absolut störst betydelse för strategins framgång. 
Därför bör deras åsikt om en framtida träbyggnadsstrategi väga tungt. 
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Kommunfullmäktige 

 
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

§ 190 Dnr 2021-01157 
Anmälan av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Dnr BN 2022-000146 – Ankom 2022-01-12
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

§ 435 Dnr 2021-01157 
Remittering av motion från Eva Borg (S) om att ta fram en 
träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 
nämnden för Service för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Borg (S) har inkommit med en motion om att ta fram en träbyggnadsstrategi 
som ser över hur Kungsbacka som kommun kan främja trä som byggnadsmaterial. 

Beslutsunderlag 
Motion från Eva Borg (S) om att ta fram en träbyggnadsstrategi, 2021-11-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Service

Dnr BN 2022-000146 – Ankom 2022-01-12






