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Samhällsbyggnadsprocessen på riktigt



Varför vill man göra nyttovärdering?

Synliga resultat
• Slutrapport
• Nyttostapel
• Nyttostruktur
• Dokumentation av 
värderingarna
• Hindersanalysen
• Hemtagningsplan

Osynliga resultat
• Ökar samsynen om vad som 
ökar nyttan
• Förbättrar kommunikationen 
mellan verksamheter 
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Nyttor

Ökad intern nytta
(Haninge)

Ökad extern nytta
(medborgare, kunder, 

företagare)

Ökad samhällsnytta –
Värderades ej

(demokrati, miljö,
fart på byggandet, 

säkerhet etc)

Ökad bruttonytta
tack vare digitalisering



Hur stor är potentialen om vi 
digitaliserar vår

Samhällsbyggnadsprocess?



Nyttan varje år 26 Mkr under 2020-2025
Kostnad varje år 6 Mkr
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Boverkets och Lantmäteriets rykande färska 
samhällsekonomiska analys



Digi-PENG
samhällsbyggnadsprocessen

Digitalisering – varför?

För medborgare/kunder:

 Bättre service till medborgare 
genom e-tjänster, kortare 
handläggningstider samt 
kundens egna tid och 
konsultkostnader
 Potential 11 Mkr/år



Digi-PENG
samhällsbyggnadsprocessen

Digitalisering – varför?

För oss på SBF, MEX & SP:

Ordning & reda och effektiva processer

Mer korrekt beslutsunderlag

 Klara morgondagens bemannings- och 
kompetensbehov 

 Frigjord tid 
 Potential 11 Mkr/år

 Lägre konsultkostnader
 Potential 3 Mkr/år



Digi-PENG
samhällsbyggnadsprocessen

Digitalisering – varför?

I samhället:

 Innovativt näringsliv för växande städer 
och levande landsbygd

 Stödja bostadsbyggande och andra 
samhällsutmaningar



Största enskilda nyttan, 40% av totala nyttan,
e-tjänst för bygglov riktad till medborgare och 

företagare

Stor svårvärderad nytta för medborgare och 
företagare; minskade konsultkostnader och frigjord 

”fritid” samt frigjord kalendertid

Säker nytta för oss, framför allt frigjord tid

Exempel på nyttor Bygglov



Exempel på nyttor Plan

Digitala detaljplaner 
Digitala detaljplaner leder till
•Automatiserad bygglovsprocess med inbyggd felkontroll
•Snabbare handläggning av detaljplaner genom snabbare 
tillgång till gällande och mer standardiserade planbestämmelser
•Snabbare handläggning av bygglov genom standardiserade 
detaljplaner
•Större transparens på fastighetsmarknaden, mindre risk att folk 
köper grisen i säcken och mindre risk för planändringar 



Exempel på nyttor MEX

Skapande av bygghandlingar i relation med detaljplan och 
övriga kravställare

Frigjord tid för exploateringsingenjörer och anläggningsingenjörer när data 
från detaljplan och övriga krav finns tillgängliga. Det sparar tid i 
omritningar, granskningar och felprojekteringar. 



Exempel på nyttor Översiktsplaneprocessen

Bättre leveranser till politiken, tjänstemän och externa 
aktörer (inkl. medborgare)

• Exempelvis kan underlag kompletteras med informativt kartor som 
förtydligar skrivningarna. Digitala kopplingar mellan underlag och 
styrdokument ger bättre överblick och sammanhang 

• Bättre underlag kan leda till snabbare beslut och effektivare 
användning av tid, underlag och styrdokument



Exempel på nyttor Park

Digitala relationshandlingar
När driften av ett område eller objekt tas över finns relationshandlingen 
digitalt med  uppgifter om utrustning, monteringsanvisningar, växter, 
besiktningar, skötsel mm. Det framgår tydligt vem som har vilket ansvar. 

Enkelhet i fält
Driftpersonalen kan på ett enkelt sätt ”klicka” på utrustning i fält som därefter 
direkt hamnar i rätt GIS-skikt. Utrustningen kan även användas för att korrigera 
tidigare data i GIS-skikten, ex ytor och objekt.

Driftpersonalen har en minipadda med information om markansvar, 
skötselobjekt och skötselplaner (AFF:en). Avrapporteringar görs direkt i fält. 
Även entreprenörer kan bocka av t.ex. sandsopning. 



Möjliga identifierade hinder

Hinder

I övergångsfas behöver man både utveckla nytt och samtidigt 
göra det vanlig arbetet – dubbelt
Vi har räknat med att använda mycket egna resurser, risk att inte mäkta med; 
Behövs antingen konsulter eller nyrekryteringar.

Att vi inte går i takt med kommuncentrala ”Digital utveckling” och hjälper 
varandra

Ännu större problem om inte våra delsystem "börjar prata med varandra"

Svårt att få med ”alla på tåget”, förändringsovilja

Svårt att ”tvinga” alla parter till digitalisering

Säkerhetsriskerna förändras

Högre krav på teknisk kompetens i hela organisationen. Svårt att omskola 
och rekrytera (IT-kompetens)

Vilse i den juridiska djungeln. Att regelverket stoppar eller försenar det vi vill 
göra



Kostnader
Mkr fördeln

ing
2021 2022 2023 2024 2025

Integration e-tjänster, 
ökande löpande it-
kostnader & 
uppbyggnad central 
plattform

½ 
externa
½ 
interna

2,1 2,1 1,1 1,1 1,1

Inköp ny teknik externa 2,0 0,3 0,3 0,3 0,3

Kravställning & 
analys/(el. externa)

interna 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1

Stöd & utbildning, 
omställning digitala 
arbetssätt

merpart 
interna

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Digitalisering av data
Interna (el. extern)

Hälften
vardera

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Total summa 
kostnader, Mkr

6,3 3,8 2,8 2,8 2,8

Varav interna 
kostnader, Mkr och 
antal manår

2,75
(3 manår)

1,95
(2 manår)

1,45 
(1½ manår)

1,45 
(1½ manår)

1,45 
(1½ manår)

Varav externa 
kostnader, Mkr

3,55 1,85 1,35 1,35 1,35



Hur når vi dit?
Övergripande strategi

Samla alla initiativ och projekt (även pågående) i 
ett program: ”Digi-Haninges samhällsbyggnad” för 
att skapa synergier och överblick

Starta igång de initiativ och projekt som vi vet 
kommer göra nytta och som vi har möjlighet att ro i 
land

Börja med mindre förstudier för att analysera 
nuläge, behov och omvärldsbevakning för att 
konkretisera projekt

Det är komplext och går inte att digitalisera  
sekventiellt, utan mycket måste ske parallellt med 
agilt arbetssätt



Digi-Haninges samhällsbyggnad

Plattform 
och data

Tjänster, 
verktyg och  
arbetssätt



Programområden

Plattform 
och data

”HaningeTwin”

Central 
plattform: 

”HaningeTwin”

Smart 
ajourhållning

Digitalt 
grunddata

Kommunikation och 
ärendehantering

Smarta arbetssätt

Tjänster, 
verktyg och  
arbetssätt



Plattform och data

Plattform 
och data

”HaningeTwin”

Central 
plattform: 

”HaningeTwin”

Digitala 
detaljplaner

Smart 
ajourhållning

Sensorer Flygburen 
datainsamling

Fastighets-
gränser

Digitala 
skötselplaner

Systemarkitektur/

dataflöden

Informationsägarskap

3D-modell

Digitalt 
grunddata



Tjänster, verktyg och processer

Tjänster, 
verktyg och  
arbetssätt

Kommunikation och 
ärendehantering

E-tjänster 

Ärendehantering

Myndighetsbrevlåda

”Mina sidor”

Automatiserad 
bygglovsprocess

Digital 
projekthantering 
från plan till drift 

Digitalt 
fältarbete

Medborgardialog

Digital 
översiktsplanering 

Smarta arbetssätt

E-arkiv

Digitala 
utskick

Nyttjande 
geodata

Samlat grepp: e-tjänster, 
ärendehantering, 
myndighetsbrevlåda etc. 





Reflektioner eller frågor?


