
orebro.seorebro.se

Avståndstabell i tidszoner från centrala Örebro:

Demografiskt omfång inom 300 km i antal miljoner invånare:

6,5 miljoner människor

Antal internationella flygplatser inom två timmar:

STRATEGISKT LÄGE

Örebro i regionen
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Arkivlådor x 100

(Närarkiv)

Fysiska mappar

Utspridda på rum
Arbetsplatser med

Dubbla skärmar

Digital ritningsgranskning
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN DIGITALISERINGSRESA  

Organisationen 

Kompetens – vilja – resurser (förändringsbenägenhet) 

Befintliga tekniska system

Möjligheter – Begränsningar

Lagstiftning

Förvaltningslagen etc.    



orebro.seorebro.seorebro.se/byggaochbo

ORGANISATIONEN

Organisationen

• Vad vill organisationen? Politiska mål? Bra att tänka 

medborgarnytta först. Sätt riktning och få med alla 

medarbetare. 

• Analysera er process. Utmana de två extra budorden: 

”Så har vi alltid gjort, så har vi aldrig gjort” 

• Avgränsa – (välj ut del) – Plocka ”lågt hängande frukter” först.

• Finns kompetensen internt? Behöver vi rekrytera en person som 

jobbar med digitaliseringen på heltid ett tag? Viktigt med 

sakkunskap om process och gärna också system. 
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Enkel översikt, Bygglovsavd, Örebro kommun, system 

och e-tjänster etc. 
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System och förändringar, över tid, digitalisering m.m.

Scanning
Handl.

Kungörelsemodul
E-tjänst
Nystart

Integrering E-post
Elektronisk 
A-stämpel

Direktarkivering
Borttagning 

Mappar Nya Ä
Elektronisk 

B-stämpel

Borttagning 
Underskrifter

AGS Robotisering

2006- 2010                 2011        2013 2015

2016

2017 2019?

ByggR 1.7
Borttagning 
av mapp gä

Fiktiva

Handläggare

Bytte
Handl. s

Minut Direktarkivering 2.0
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Medborgare når e-tjänster genom ’mina sidor’ på orebro.se 
oavsett om man ansökt digitalt eller analogt. 

Mina byggärenden Länk på bygglovs sidor, ärendebekräftelse
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Komplettera ditt byggärende

Lämna svar vid grannehörande

Begäran om startbeskded

Begäran om slutbesked

Ta del av beslut, sökande

Ta del av beslut, granne

Meddelande till handläggare

Länk på bygglovs sidor, länk i 
kompletteringsbrev

Länk på grannhörandeblankett

Länk på bygglovsbeslut, marklov, rivn. lov

Länk i startbesked, samrådsprotokoll, 
slutsamrådsprotokoll

Länk i mail vid expediering 

Länk i mail 2 vid expediering, UTREDAS

Kompletteringsbrev, hänvisa
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• Som pärlbandet – bit för bit

• Vi påbörjade resan redan 2006. Intensivare period senaste 1,5-2 åren. 

• En person på heltid / halvtid för arbete med utredning, implementering 

i processer, systemstöd

• Stöd från verksamhetsutvecklare

• Ledarplattform, tydligt för chefer, jobba med verksamhetsutveckling.

• - It

• - Referensgrupper i personalen

• Handlar om mer än inköp av IT-produkter, större del handlar om 

förändringar i arbetsprocesser. 

• Extra kraft då politiken tog upp digitaliseringen av bygglov i ÖSB.

(övergripande strategier och budget)  

- Hur såg processen ut, summering
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Elin Lindmark

elin.lindmark@orebro.se

Tack för oss!

mailto:elin.lindmark@orebro.se

