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DiSa – Digital samhällsbyggnad
1. Sammanfattning
DiSa-projektet har, med användarnytta och kvalitet i fokus, bidragit till att skapa en sömlös
digital samhällsbyggnadsprocess vid Region Gotland. DiSa har byggt en digital grund som
gör det enklare för företagare, boende och besökare att få tillgång till information, vara med
och påverka samt hantera sina ärenden kopplade till samhällsbyggnad på Gotland.
DiSa pågick 2018-2021 och finansierades genom EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel. Därtill bidrog ett antal medfinansiärer med sin tid
och kunskap, vilket i stor utsträckning bidrog till det lyckade resultatet.
De övergripande målen var att ge bättre service och snabbare beslut, öka transparens och
tillgänglighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att åstadkomma detta organiserade vi DiSa i åtta delprojekt, som tillsammans bidrog till en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess.
Projektet har utvecklat en digital process för att producera, visa och uppdatera Gotlands
översiktsplan. Kvaliteten har kontrollerats och förbättras på alla fastighetsgränser inom detaljplan och alla Gotlands detaljplaner har tolkats, digitaliserats och granskats.
Webbaserade kartportaler har utvecklats och regionens geodata har rensats, strukturerats
och publicerats i en ny portal för öppna data.
Snabbare och enklare verktyg för att ta fram 3D-modeller har utvecklats och alla pappersblanketter i samhällsbyggnadsprocessen har ersatts av e-tjänster i en ny e-tjänsteportal. En
lösning för utskick till digitala brevlådor har tagits fram och alla ärenden arkiveras digitalt.
DiSa-projektets framgång ligger i ett fantastiskt engagemang och en stor kompetens hos
projektgruppen, medarbetarna vid Region Gotland, användarna och alla vi samarbetat med
i projektet. Vi har många gånger varit ute på helt okända marker, ibland gått vilse, men alltid hittat fram. Kanske inte dit vi trodde eller tänkte, men med nya insikter och kunskap
hittat nya vägar som lett oss mot målet.

Figur. Engagerade projektmedlemmar under en inspirerande kurs i tjänstedesign.
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För att lyckas med målen i DiSa har kommunikationen varit en central del av projektet. Här
har boende, besökare och företagare, samt medarbetare inom samhällsbyggnadsprocessen
vid Region Gotland, varit viktiga målgrupper. Genom denna dialog har vi i projektet lyckats nå uppsatta mål. Stort fokus har legat på samverkan och utbyte av projektets erfarenheter och resultat till andra regioner, myndigheter och kommuner som kanske är i början
på sin digitaliseringsresa. Uttrycket Gotlandsmodellen har blivit ett uttryck i Samhällsbyggnadssverige, när det talas om hur DiSa-projektet arbetat med digitalisering och utveckling.
Genom hela projekttiden har DiSa arbetat med hållbarhetsfrågorna i centrum. Bland annat
har vi gjort flera stora tillgänglighetssatsningar, utvärderat delaktigheten och utrett komplexa frågor kring ekologisk hållbarhet. Projektet har kartlagt de ekonomiska nyttorna vid
implementeringen av de tjänster som projektet tar fram, samt undersökt aspekter kring juridiska hinder och riskanalyser för att säkra ett långsiktigt hållbart resultat.
Hållbarhetsarbetet i DiSa har resulterat i stora kvalitetsmässiga förbättringar för användarna
i samhällsbyggnadsprocessen, såväl externt som internt. Detta inkluderar bland annat ökad
rättssäkerhet i handläggningen, bättre tillgänglighet till de digitala tjänster som tagits fram
samt stärkt demokrati genom ökad delaktighet. Projektet har i samverkan med förvaltningens verksamheter identifierat och listat de kvalitativa nyttor som DiSa resulterat i.
DiSa är ett stort projekt som under fyra år tagit mycket tid, pengar och resurser i anspråk,
med en förändrad och förbättrad samhällsbyggnadsprocess som mål. Det har därför varit
högt prioriterat att utvärdera resultaten och även säkerställa att resultaten implementeras,
förvaltas och vidareutvecklas för att ge projektet största möjliga effekt.
För att följa upp projektet har DiSa anlitat en extern konsult för oberoende utvärdering. På
så vis har vi löpande fått veta hur det går med resultat och måluppfyllelse, vilket gett goda
förutsättningar att revidera planer eller arbeta mer med de delar som utvärderingen visat
behov av. Utvärderingsplanerna har också fungerat som en naturlig förankringspunkt för
ledningsgrupp, medarbetare och andra intressenter inom Region Gotland.
Utvärderingen visade bland annat att implementeringstakten var för långsam och för otydlig, trots de insatser som gjordes från både projektet och verksamheten. Som resultat av
detta rekryterades en förändringsledare som fick i uppdrag att vara drivande och ett stöd i
implementeringsarbetet, och som blev en viktig länk mellan projektet och verksamheten.
Jag vill rikta ett STORT tack till alla er som på olika sätt bidragit till DiSa. Ni är många, ni
är modiga och ni har i stort som smått gjort att vi nått våra mål. Ibland med råge. Tillsammans har vi skapat effekter som kommer göra skillnad för våra användare under lång tid
framöver. Ni är fantastiska!
Märta Syrén, projektledare DiSa
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Om projektet – Bakgrund

Sveriges regering har satt målet att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Detta innebär en stor utmaning, men också en stor möjlighet, för
Sveriges kommuner och regioner. Utvecklingen av digitala lösningar för invånarna är en
förutsättning för att uppnå visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige.
När Länsstyrelsen och Region Gotland 2015 antog Regional Digital Agenda för Gotland, som
en handlingsplan för den digitala utvecklingen för alla som bor och verkar på ön, fanns Digitalt stödd samhällsplanering med som ett prioriterat arbetsområde. Vid Samhällsbyggnadsförvaltningen började förberedelserna för att förverkliga planen och förvaltningen insåg tidigt
att det tänkta utvecklingsarbetet inte kunde inrymmas i resurserna för ordinarie verksamhet. Lösningen blev att driva arbetet i projektform och att söka EU-medel för detta.
Eftersom projektaktiviteterna som skulle genomföras hade hög innovationsgrad och därtill
var både många och omfattande, var det viktigt att planera utförandet av projektet väl. Därför startades processen under 2017 med en förstudie under 8 månader. Under förstudien
planerades ett större genomförandeprojekt, som längre fram skulle döpas till DiSa, Digital
samhällsbyggnad. Förstudien finansierades med pengar från Hållbara Gotland, ett program
med pengar från Tillväxtverket och Region Gotland för att skapa hållbar förnyelse och utveckling i det gotländska näringslivet.
Arbetet med förstudien resulterade i en ansökan om ett treårigt projekt – DiSa, Digital
samhällsbyggnad, med finansiering från Tillväxtverket och Region Gotland. Ansökan beviljades senhösten 2017 och DiSa-projektet startade i januari 2018.
Projektmål

En gemensam målbild är förutsättningen för
ett lyckat projekt. Däremot behöver inte, eller
kanske ska inte, målen hållas statiska i ett innovationsprojekt som DiSa. Utvecklingen
inom digitalisering går snabbt framåt och under hela projekttiden har projektgruppen återkommit till målen för Samhällsbyggnadsförvaltningens digitala resa för att diskutera deras
relevans och om de bör revideras. Det övergripande målet för DiSa genom hela projektet
var: att genom hållbar utveckling, medborgarnytta och effektivisering skapa en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess. Projektmålen för Figur. Det här är vår målbild. Nu ska alla papper bort! När vi genomfört DiSa ska vi inte
DiSa:
• Bättre service och snabbare beslut – Före- skriva ut ett enda papper.
tagare, boende och besökare hittar, förstår och använder informationen de behöver för
att planera och genomföra sitt byggprojekt.
• Ökad transparens och tillgänglighet – Kunden kan följa och hantera sitt ärende via gotland.se
• Hållbar samhällsutveckling – Kunden bjuds in till dialog och delaktighet.
Målen sammanfattades i ett ord – Enklare. Det ska vara enklare, för våra kunder och för
oss. Projektet tog även fram en bild för att illustrera målet för DiSa, med mottot ”Nu ska
alla papper bort!”.
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Organisation och arbetssätt

Arbetet i DiSa-projektet har följt Region
Gotlands projektmodell och uppfyllt de
krav som Tillväxtverket ställer på rapportering av EU-finansierade projekt. I alla
projekt, och framförallt i ett större projekt
som DiSa, är det viktigt att organisation
och arbetssätt är tydliga, med beskrivna
roller kopplade till ansvar och mandat. För
att tydliggöra detta delades projektet in i 8
olika delprojekt, avgränsade med ansvarsområden och delmål som pekade mot de
gemensamma målen för DiSa. Varje delprojekt redovisas i ett eget avsnitt.

Figur. DiSa projektorganisation, utifrån Region
Gotlands projektmodell.

Styrgruppen

Styrgruppen var det första året sammansatt för att överblicka intresseområdena samhällsbyggnad, näringsliv, IT och byggföretagande på Gotland från ett mer övergripande perspektiv. Projektledare var föredragande för styrgruppen och det visade sig snart att mötena
mest innehöll information och allt färre strategiska beslut, vilket påverkade projektet. Eftersom resurssättningen av DiSa-projektet var en nyckelfråga för att lyckas nå målen ändrades sammansättningen av styrgruppen till att innehålla de verksamhetschefer som förfogade över flest resurser i och till projektet. På så vis kortades beslutsvägarna och cheferna
för de verksamheter som också ska ta hand om resultaten av DiSa blev direkt ansvariga i
projektet.
Projektledningen

I projektledningen ingick rollerna projektledare, biträdande projektledare, kommunikatör
och controller. Projektledningen hade det övergripande ansvaret för att leda projektet, att
återkoppla till styrgruppen och att ge alla delprojekten och delprojektledarna förutsättningar att lyckas med sina mål. En viktig del i detta arbete var de avstämningar som DiSaprojektet hade i 1,5 timme varje torsdag under hela projekttiden. Mötena användes för avstämning av läget, diskussioner, samverkan, planering och kompetensutveckling. Och att
fika, umgås och ha kul ihop! Under mötena arbetade alla medvetet och aktivt med att bygga
en känsla i DiSa där vi var naturligt rädda om varann, en arbetsmiljö där vi hjälpte varann
att lyckas och stöttade varandra då något blivit fel. Din utmaning är min utmaning. Projektmötena var även en naturlig arena för kompetensutveckling, och under årens lopp bjöd
projektledningen in specialkompetens inom en rad olika områden för utbildning och inspiration till DiSa-gruppen vilket var mycket uppskattat.
En stor styrka i projektledningen har varit våra
olika personligheter. Vi tycker olika, och vi
tycker mycket om varann. Vi är överens om
att vi inte är överens. Att kunna diskutera utan
att vara överens är en förutsättning för ett
lyckat innovativt projekt, och något som inte
alltid är så lätt utan behöver övas. Vi har övat,
och lyckats.
Figur. Samarbetet och de öppna diskussionerna i projektledningen har varit en grund för att DiSa lyckats
nå sina mål. Här projektledare Märta Syrén och biträdande projektledare Nathalie Mantel.
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Delprojekten

För varje delprojekt utsågs en projektledare, med
ansvar att leda delprojektet och de medarbetare
som arbetade där. Alla hade gått projektledarutbildningen i Region Gotlands regi och fick under
projektets gång även fördjupade projektkunskaper
genom olika utbildningsinsatser inom områden
som riskanalys, tillgänglighet och hållbarhet.
Projektet la stor vikt vid att alla som arbetade i
DiSa verkligen ville det. Projektet är innovativt
och komplext och skulle aldrig ha lyckats om inte
alla i projektet visade att de ville och hade ambition och göra sitt absolut bästa. I kommunal verksamhet är vi ofta vana vid att tilldelas våra arbetsuppgifter och då kan det vara ovant att inte per
automatik bli delegerad en roll.
Rekrytering

Figur: Projektledare Märta Syrén och delprojektledarna passade på att ta en lagbild
vid en av veckoavstämningarna i DiSa.

När vi hade strukturen och målen klara för vad vi vill åstadkomma i DiSa bad vi om intresseanmälningar internt i organisationen, för att leda de olika delprojekteten och med olika
kompetenser medverka i projektet. I DiSa-projektet ville vi så långt som det var möjligt
bygga kompetensen bland de egna medarbetarna. Detta för att kunna dra fördel av kunskapen och samarbetet som fanns i den egna organisationen, och även att dra fördel av att
kompetensen i projektet togs tillbaka in i ordinarie verksamhet efter projektets slut. De
som var intresserade och hade rätt kompetens rekryteras in i DiSa och förvaltningen ersättningsrekryterade till deras ordinarie arbetsuppgifter. För vissa specifika aktiviteter upphandlades konsulter och där var projektet noga med att de arbetade tätt tillsammans med projektledarna och att deras arbete dokumenterades och kommunicerades för kunskapsöverföring till ordinarie personal.
Projektverktyg

Vi ville ha ett projektverktyg för att tydligt och strukturerat administrera DiSa, och beslutade oss för den webbaserade plattformen Projectplace. Här samlade vi all dokumentation
och rapportering, tidrapporterade, lade upp all planering och förde all kommunikation. På
så sätt minimerade vi kommunikation via mejl och strukturerade upp dokumenthanteringen. Dokumentationen sparas också till ett samlat projektarkiv efter projektets slut.
Kompetensutveckling

Ett projekt som DiSa är en utmärkt
plattform för kompetensutveckling för
hela organisationen. I projektet har medarbetarna lärt sig nya arbetssätt, testat
nya metoder och lärt sig nya verktyg. I
alla aktiviteter som projektet genomfört
har medarbetarna behövt hitta nya sätt
att arbeta, göra omvärldsanalyser och
omvärdera inarbetade arbetssätt. För att
klara av att göra det har projektmedarbetarna bland annat utbildats inom tjänstedesign, tillgänglighet, nya sätt att visualisera kartor och hållbarhet. Genom DiSa Figur. DiSa utbildade projektgruppen och medarbetare
har organisationen getts större kunskap i från förvaltningen i tjänstedesign.
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att söka extern finansiering, driva projekt och medarbetarna har lärt sig att leda och arbeta
projektform. Projektet har även medvetet testat olika typer av mötesformer och lagt stor
vikt vid effektivitet i alla delar av genomförandet. I DiSa har vi också aktivt arbetat med
våra mjuka värden. Hållbarhet gäller även människan och vi har bland annat tillsammans
lärt oss mer om och arbetat med stresshantering. På projektets veckomöten har vi diskuterat arbetssituationen och byggt upp våra sociala relationer och personliga engagemang.
Mod och att våga göra fel

I ett innovationsprojekt som DiSa
är det viktigt med mod och att det
ska vara okej att göra fel. Utvecklar
vi på gränsen till det möjliga så blir
det fel ibland. Det måste få bli fel,
och blir det inte fel så kanske vi
inte gör tillräckligt. Det ska inte
bara vara okej att göra fel, utan det
ska vara fint och en förutsättning
för utveckling och framgång.
I DiSa-projektet har vi systematiskt
arbetat med kulturen kring att göra
fel, bland annat genom att tala om
det och att diskutera hur vi reagerar och agerar på varandras misstag. Figur. “I never loose, I either win or learn” Vi har tränat på att ändra våra tankar Nelson Mandela
när något går galet – ”Perfekt, nu
fick jag träna på att göra fel!” – och när kritiken kommer – ”Jag vet! Jag tränar på att göra
fel!” För att vi ska våga göra fel tror vi på att göra fallet lägre. Om vi utvecklar i små steg
och testar kontinuerligt så behöver vi inte stå till svars för en så stor katastrof. Då vågar vi
mer.
Arbeta agilt

Vi har medvetet arbetat i det man brukar kalla agilt, eller i små steg, för att vara mer flexibla
och löpande kunna anpassa oss till förändring. Vi har lanserat nya tjänster och arbetssätt så
fort det har varit möjligt, eller helst ännu lite tidigare. Vi har sett att om vi istället väntat på
något eller någon har det ofta inneburit att vi bara fördröjer, utan att förbättra tillräckligt
för att kompensera den fart vi tappar. Arbetsgången har varit att vi lanserar, testar, hittar fel
och förbättrar. Bästa testen har varit att lansera och be om feedback från de som faktiskt
ska använda våra tjänster. Modet att kontakta våra kunder, även om vi inte är ”färdiga”.
När vi arbetat agilt har vi haft kundfokus och snabbt fått in kundens önskemål om förbättring. Korta beslutsvägar har gjort att vi direkt ser resultat och då har det också varit roligare
att jobba. Eftersom det är bra att göra, och göra fel, ökar förtroendet och har vi fått engagerade medarbetare som tagit ansvar och velat vara med och bestämma.
Projektet har arbetat efter uttrycket ”Good enough – Gott nog”. När exempelvis en tjänst
vi gjort var bra nog, och vi inte såg några juridiska hinder eller allvarliga fel, lanserade vi
den. Om vi förfinat, testat och kollat mer hade det kostat för mycket tid och pengar. Detta
är ett synsätt som vi inte var vana vid, men som vi under projektets gång blivit allt duktigare på att använda.
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Projektet och förvaltningen

Eftersom utvecklingsarbetet i DiSa skett i projektform har dialogen mellan DiSa och ordinarie verksamhet varit mycket viktig. Till del har detta överbryggats genom att projektledare och övriga medarbetare i projektet även arbetat i ordinarie verksamhet, men att DiSa
drivits i projektform har ställt höga krav på kontinuerlig förankring och kommunikation
med förvaltningen. Ordinarie verksamheten har inte alltid haft tid för utveckling och förändring, när fokus till fullo måst läggas på handläggning och ärendehantering. Att hitta tid
för interna tester och övergång till nya arbetssätt har varit en utmaning.
Kommunikationen om DiSa har gjorts på webben, regionens intranät, vid förvaltningens
månadsinformation och även via mejl när något speciellt har hänt. Vi har informerat vid arbetsplatsträffar, ledningsgruppsmöten och även haft utbildningar i nya tjänster och arbetssätt.
DiSa och nämnderna

Region Gotlands nämnder och koncernledning har kontinuerligt fått lägesrapport från projektet. Eftersom DiSa har sin grund i handlingsplanen för Regional Digital Agenda för
Gotland, är DiSa en fortsättning på ett politiskt beslut som tagits i samtliga Region Gotlands nämnder. Att DiSa ska genomföras och prioriteras har beslutats i Miljö- och byggnämnden. Den politiska förankringen har varit viktig och nämnderna har, förutom löpande
information om läget i projektet, fått arbetet visualiserat genom de olika digitala tjänster
som tagits fram.

Figur. Den interna förankringen av DiSa vid Region Gotland har varit en viktig del av förankring för att
nå projektets mål. Här presenterar Märta projektet vid Tekniska nämndens sammanträde.
Digitalisering och förändring

Den digitala förbättring som gjorts i DiSa har inneburit ändrade processer och arbetssätt
för medarbetarna inom samhällsbyggnadsprocessen på Gotland. Det har även handlat om
teknik och förbättrade system, men det har varit viktigt att användarnyttan och processen
fått stå i centrum. För DiSa har digitaliseringen inte inneburit det som man ibland kallar digisering, alltså att exempelvis göra en blankett till ifyllningsbar PDF. Målet i DiSa har varit
att all information ska kunna registreras, behandlas, analyseras och hämtas direkt i och
emellan våra olika system, utan att analoga mellansteg eller utskrifter ska vara nödvändiga.
Förändring innebär en omställning och detta kan för många kännas osäkert och skapa motstånd för utvecklingen hos vissa. I DiSa har vi erfarenheten att motstånd eller en negativ
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inställning till den förändring DiSa innebär oftast bottnar i oro. En oro för vad det nya arbetssättet kommer innebära i vardagen, för om kompetensen är tillräcklig eller kanske för
om en viss arbetsuppgift kommer finnas kvar överhuvudtaget i framtiden. Det har varit
viktigt att bemöta denna oro, med bland annat information och utbildning. Att leda i denna
förändring är avgörande för hur organisationen reagerar på förändringen och något vi inte
varit vana vid i organisationen. Men som för så många andra områden så har vi tagit detta
på allvar och tagit chansen till den kompetensutvecklingen genom DiSa.
Finansiering

I december 2017 beviljade Tillväxtverket och Region Gotland vår ansökan om 26 miljoner
kronor för projektet DiSa – Digital samhällsbyggnad. Projektet genomfördes med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel
1:1.
Figur. Vi har mycket
goda erfarenheter av att
söka EU-finansiering.
Det kan också vara
den enda möjligheten att
få de resurser som krävs
för en digital omställning inom samhällsbyggnad.
Att ha en erfaren ekonom i projektet är viktigt, vilket vi hade i
Martin Ekepil Ringelid.
DiSa har mycket goda erfarenheter av att söka extern finansiering och genom den kunna
driva den digitala utvecklingen i projektform. Det har varit positivt att först söka för en förstudie, vilket gav tid till eftertanke och god planering. Det gav även tid att omvärldsbevaka
och diskutera olika lösningar för att inte uppfinna hjulet på nytt.
Budgeten är svår att uppskatta i ett innovationsprojekt som DiSa. Vi har löpande fått omfördela budgetposterna då projektet hittat nya möjligheter och tagit nya vägar. Exempelvis
hade projektet budgeterat cirka 13 miljoner kronor för personal jämt fördelat över de tre
åren, men rekryteringen tog tid och ett halvår in i projektet hade vi fortfarande inte alla
projektmedlemmar på plats. Det vi kunde gjort är att budgetmässigt planera in mindre tid i
uppstartsfasen. Konsekvensen av detta blev att vi i DiSa behövde omfördela pengarna under projektets gång och även förlänga projektet med 7 månader. I ett agilt projekt vet man
inte riktigt vart man ska landa i utvecklingen, och därför är det helt naturligt att budgeten
också anpassas löpande efter nya insikter, lärdomar och möjligheter som kommer fram.
Att ha en erfaren ekonom i projektet är viktigt. Det är många fakturor, tidrapporter, avtal
och upphandlingar att hålla ordning på och man måste kunna alla ekonomisystemen väl för
att inte budgethanteringen ska ta orimligt mycket tid. DiSa har haft förvaltningens ekonomichef arbetande i projektet under hela projekttiden.
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Rapportering

DiSa-projektet har rapporterat till Tillväxtverket och Region Gotland två gånger om året.
Rapporteringen är omfångsrik, men väl uppstyrd med mallar och handledning på Tillväxtverkets webbplats. I rapporteringen ingår en lägesrapport, där projektets alla aktiviteter ska
beskrivas med vad som gjorts, hur detta stämmer med uppsatta mål och eventuella avvikelser. Därtill ska en fullständig ekonomisk rapport för de senaste 6 månaderna lämnas in. När
projektet avslutas ska en slutrapport lämnas in, som beskriver hela projektet. Det är den
rapporten du läser nu.
Det tar en del tid att rapportera, men är samtidigt en viktig dokumentation av projektet och
alla aktiviteterna som genomförts. En erfarenhet är att börja dokumentationen, som ska
ligga till grund för rapporterna, från dag ett. Vänta inte att skriva ner vad som gjorts, hur
och varför. Arbetet med de halvårsvisa rapporterna har varit lättare än att sedan dokumentera hela projektet. Alla har inte samma erfarenhet av rapportering och dokumentation, vilket också varit en viktig kompetenshöjning och en lärdom för projektet.

Figur. Glass och DiSa. Vi har verkligen märkt vikten av att återkommande kommunicera för alla medarbetarna vad vi gör just nu, vart vi är på väg och hur detta kommer påverka vårt arbete framöver.
Här som en välkommen glasspaus i det gröna.
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3. Digitala översiktsplaner
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Digitala översiktsplaner – Sammanfattning

När DiSa-projektet inleddes år 2018 hade Region Gotland översiktsplanen Bygg Gotland
med 12 fördjupningar vilka fanns som tryckta kataloger och i formatet PDF. Plankartornas
information fanns i de flesta fall digitalt, men i ostrukturerad form som saknade metadata
och de användes endast internt i förvaltningen. Vid dialogmöten användes kartor och enkäter på papper. Materialet fick sedan digitaliseras i efterhand, vilket var en resurskrävande
process som begränsade möjligheterna och omfattningen av dialog. Dialogmöten genomfördes endast som fysiska möten och oftast på kvällstid, vilket innebar att det saknades representation i samrådet från flera olika grupper i samhället, som inte hade möjlighet att
delta på dessa tider eller platser. Tidigt i projektet gjordes vägvalet att inte skapa eller bygga
något eget system för en digital översiktsplan, utan att använda de program som Region
Gotland redan hade licens för och upptäcka möjligheterna och begränsningarna inom
dessa. En viktig del av en digital översiktsplan är den digitala arbetsprocessen, och genom
DiSa-projektet kunde arbetsgruppen testa och arbeta digitalt från början. När projektet
startade var Region Gotland just i starten av ett program för den gotländska tätorten Klintehamn. Under DiSa gjordes det uppdraget till ett pilotprojekt för digital samhällsplanering,
och i en digital version av Program Klintehamn 2030 testades hur en helt digital process för
översiktsplan kan se ut.
Under projektet har flera digitala dialoger genomförts. Boende, besökare och företagare på
Gotland har kunnat lämna synpunkter direkt
på en digital karta, ett nytt digitalt arbetssätt
som analyserats och utvärderats. Projektet har
tagit fram en process för en digital plankarta
och implementerat system för datalagring och
visualisering. En digital presentation för Program Klintehamn 2030 har tagits fram som en
test för hur arbetet med en digital planbeskrivning för översiktsplanen kan se ut.
Figur. Innan DiSa användes ofta papperskartor
och klisterlappar för att exempelvis märka ut
Genom arbetet i DiSa är Bygg Gotland och
sina favoritplatser eller platser att förändra.
samtliga fördjupade översiktsplaners plankartor digitaliserade, vilket innebär att arbetet
med en revidering kan utföras digitalt från början. I det digitala arbetsrum som projektet
tagit fram är tanken att arbetsgrupperna kan jobba med kartan helt digitalt. Med digitala dialoger har det blivit tydligt att arbetet med översiktsplanen når en bredare målgrupp, där
fler kvinnor och unga än tidigare deltar. Med dialogen i Klintehamn skapades ökad förankring och de som deltog kände igen sig i processen framåt. Den digitala processen sparade
också mycket tid bidrog till en högre transparens när alla direkt kan läsa vad andra har lämnat för synpunkter och följa processen direkt på hemsidan. Som ett resultat av DiSa-projektet är den kommande Översiktsplan 2040 för Gotland helt digital.
Bakgrund

Alla kommuner i Sverige måste ha en aktuell översiktsplan. Processen med att ta fram en
översiktsplan bygger till stor del på dialog och förankring tillsammans med boende, besökare, näringsliv och civilsamhället. En översiktsplan är en politisk avsiktsförklaring för hur
den långsiktiga mark- och vattenanvändningen ska ha för inriktning inom kommunens
gränser. I DiSa-projektet har arbetet fokuserat kring digital plankarta och planbeskrivning
samt dialogprocessen med företag, boende och besökare.
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Region Gotlands nuvarande övergripande översiktsplan antogs 2010 och 2018 gavs ett
uppdrag för revidering. Det finns även tolv fördjupningar av varierande ålder, som tillsammans med den övergripande planen utgör en helhet och ska ses som en översiktsplan.
Arbetet i DiSa, med att ta fram en process för digitala översiktsplaner, inleddes med planprojektet Program Klintehamn. Klintehamn är en tätort på västra Gotland, och ett nytt
planprogram skulle tas fram för att i samråd med boende, besökare och företagare på orten
ge en föreslagen riktning för samhällsutveckling på platsen.
Planprocessen för ett program inklusive arbetsprocessen och handlingarna är jämförbara
med översiktsplanens process varför det passade bra att använda Program Klintehamn som
pilot. Det var viktigt för implementeringen att kunna testa de lösningar och idéer som uppkommit inom projektet direkt i ordinarie verksamhet och processer. Redan under 2020
fanns också möjligheten att börja använda lösningarna som tagits fram inom processen för
Gotlands nya översiktsplan, först med digital dialog och sedan med arbetet med plankarta
och databas.
I DiSa-projektets arbete med att ta fram en digital process för en översiktsplan har projektet arbetat utifrån Boverkets modell för översiktsplan, ÖP-modellen. Det är en nationell
standardisering av den geografiska planinformationen där alla kommuner i framtiden ska
använda samma system. Detta inkluderar dels att alla kommuner använder gemensamma
beteckningar över hela landet, men även en databas med samma typer av lager och funktioner. Detta kommer bidra att enklare kunna dela information mellan kommuner och det
kommer även förenkla Länsstyrelsens granskningar av planarbetet. Denna modell ska även
förenkla för kommuner att digitalisera planer då de kan använda en redan färdig modell
istället för att varje kommun ska behöva uppfinna hjulet igen.
Omvärldsanalys

När DiSa-projektet inleddes 2018 var det ännu inte så
många kommuner som hade en digital version för sin
översiktsplan. Tidigt kontaktades Uppsala kommun, som
då hade en antagen översiktsplan med en digital version,
vilket gav goda råd och tips inför projektstart.
Region Gotland blev utvald att ingå i projektet Digsam,
en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” inom Smart Built Environment. Detta
gav projektet en unik möjlighet att ta del av de senaste rönen för digital samhällsbyggnad samt byta erfarenheter
med de kommuner i Sverige som låg i framkant inom digital samhällsbyggnad. Från dessa inspirationsseminarier
Figur. Projektledarna Jenny Sandtog DiSa med sig nya kontakter, men även bekräftelse
och stöttning att vi i vår digitaliseringsprocess var på rätt berg och Tomas Looström vid erfarenhetsutbyte i projektet DigSam,
väg. När projektet köpte in databasen för ÖP-modellen
där DiSa samverkade med andra
samverkade DiSa med de andra kommunerna för att ge
tips och stöd. Att medverka vid olika konferenser och an- kommuner och regioner.
vändarträffar var mycket givande. Dels fick projektet möjlighet att presentera idéer och resultat och dels tog projektet del av hur andra kommuner och regioner planerar sina digitala
lösningar. Genom deltagande i Boverkets referensgrupp för ÖP-modellen fick projektgruppen chans att påverka processen och skaffa sig djupare kunskap om ÖP-modellen.
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Projektet genomförde också en intern kartläggning av användandet av översiktsplanen på
Region Gotland. Syftet med kartläggningen var att få ökad förståelse av hur översiktsplanen används och hur fördelarna med en pappersversion respektive digital version upplevs
internt i verksamheten. En enkät skickades till 170 mottagare inom samhällsbyggnadsprocessen, och den visade att 67 procent använder översiktsplanen idag. Övriga anger att de
bland annat saknar kännedom om översiktsplanen, att de inte anser att de haft behov av
den. Några nämner också att de inte använder den eftersom den inte är juridiskt bindande.
Utifrån svaren blev tillgänglighet, versionshantering och kvalitetssäkring viktiga ledord i arbetet med den digitala översiktsplanen.
Digital dialog

En viktig del av projektet har varit att utveckla en digital dialog inom planförfarandet. Det
har länge upplevts som svårt att nå ut till en bred allmänhet vid samråd och andra medborgardialoger inom samhällsbyggnadsprocessen. Sedan 2010 har en jämställdhetsintegrering
pågått och formen för samrådsmöten har utvecklats genom att inte längre bara vara ett
kvällsmöte där de som vågar prata inför hela samlingen kan höras, utan flera medvetna justeringar har gjorts för att få till ett bra samtal. Trots dessa åtgärder har det varit svårt att nå
ut till personer yngre än 60 år. Genom digitala verktyg för dialog når processen en ny bredare målgrupp, vilket också är möjligt att mäta eftersom det vid dialogtillfällena är möjligt
att samla in det bakgrundsdata som behövs för att kunna jämföra resultat över tid. Det är
fler kvinnor som väljer att delta i webbdialoger och med de digitala verktygen når dialogen
också ut till åldersgrupperna 30-49 år i större utsträckning än tidigare.
Tidig dialog

För att starta processen med den digitala översiktsplanen började arbetsgruppen med digitala verktyg och i den delen inom översiktsplaneprocessen som kallas tidig dialog. Det är
den medborgardialog som sker innan det finns något formellt förslag att förhålla sig till eller reagera på.
Program Klintehamn

I Klintehamn startades den tidiga dialogen med en tom karta där intresserade kunde lämna
sina förslag för hur samhället skulle utvecklas. Det fanns fem olika kategorier att välja på:
•
•
•
•
•

Vilken är din favoritplats?
Vilken plats kan förbättras eller
förändras?
Vilken plats är du rädd om?
Förslag på ny markanvändning
Förslag på ny infrastruktur

Kategorierna hade följdfrågor och det
fanns även möjlighet att skriva tre ord
som beskriver Klintehamn 2017 och Klintehamn 2030. Webbkartan marknadsfördes med pressmeddelande, genom Region
Gotlands webbplats och Facebooksida,
och dessutom sattes affischer upp i Klintehamn. Webbplatsen besöktes 595
gånger under samrådsperioden.

Figur. Kartenkäten bygger på samma metodik som
tidigare, med skillnaden att deltagarna placerar ut
sina prickar, linjer eller ytor och skriver förklaring
helt digitalt.
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De digitala verktygen förenklade att i större grupper kunna låta fler komma till tals. Genom
Program Klintehamn fick förvaltningen förbereda och testa verktyg för digitala dialoger
som en del i en helt digital översiktsplansprocess.
Översiktsplan 2040

Under perioden mars till oktober 2020 hade boende, besökare, och företagare på Gotland
möjlighet att berätta hur de ville att Gotland ska utvecklas. Detta genom att lämna sina synpunkter på en digital karta med liknande uppbyggnad som den som skapades för Program
Klintehamn. Kartan marknadsfördes på informationsmöten i bygdegårdar runt om på Gotland. Planen var att det skulle bli åtta möten, men på grund av Corona-pandemin fick resterande fysiska möten ställas in och kartan marknadsfördes istället på Facebook. Även en
gymnasieklass vid Wisbygymnasiet fick testa kartan och lägga in sina synpunkter.
Projektet har arbetat med löpande utvärdering av de verktyg som tagits fram för att kvalitetssäkra processen. Inför varje ny tjänst som skapades skickades tjänsten ut för test till kollegor som vanligtvis inte använder kartor, de uppmuntrades också att fråga sina barn eller
annan anhörig. Det gav viktig input till förbättringar för tillgänglighet. I anslutning till
webbdialogen gavs också möjligheten att besvara frågan angående vad man anser om
webbdialogen, de allra flesta var positiva till det nya förfarandet. Ungefär två tredjedelar av
respondenterna tyckte dialogen var bra.
Samråd och kartberättelse
Program Klintehamn

Efter den tidiga dialogen inom Program Klintehamn genomfördes ett samråd. Inför och
under samrådet skapades även en digital version av programmet i form av en kartberättelse.
I processen användes interaktiva kartor, som även innehöll ett digitalt samråd där man
kunde lämna samrådsyttrande direkt på webbkartan eller via en e-tjänst. I det digitala samrådet inkom 68 yttranden via webbkartan, 3 via e-tjänst och 22 via e-post.
Två tillfällen gavs också att träffa politiker och tjänstepersoner för att ställa frågor, diskutera samrådsförslaget och ta del av den digitala versionen av programmet. Där visades den
digitala versionen upp och deltagarna fick testa verktyget och lämna synpunkter direkt om
de ville eller bara prova på för att sedan gå hem och lämna digitala synpunkter. Intresset var
stort och det var också några som ville ha hjälp att lägga in en synpunkt och som guidades
igenom det för att kunna göra det själv.
I samrådet kunde man lägga in synpunkter på kartan med följande tre teman:
•
•
•

Det här är ett bra förslag
Jag håller inte med om förslaget
Jag har ett nytt förslag

På så sätt kunde deltagarna förstå hur enkelt det kan vara att delta i ett samråd och
göra sin röst hörd. Genom det digitala
Figur. Resultatet från samrådet med synpunkter på
förfarandet samlade projektet också in
Program Klintehamn, presenterade på en webbaserad
statistik om kön, ålder och relation till
Klintehamn från deltagarna, för att analy- karta.
sera statistiken och säkerställa en inkluderande process som tog hänsyn till många
perspektiv.
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Program Klintehamn blev också pilot för hur en digital version av en planbeskrivning kan
se ut för översiktsplanen. Här användes verktyget Kartberättelse, även kallat Storymap, från
leverantören Esri. Kartberättelsen är en typ av layoutmall där text och karta samspelar på
ett interaktivt sätt för att ge läsaren en helhetsbild som på ett enklare sätt förklarar det nya
programmet.
Kartberättelsen för Program Klintehamn 2030 (öppnas i nytt fönster)
Projektet tog fram två versioner av programmet, en digital och en i formatet PDF. Politikerna fick vid beslut om samråd då även testa den digitala versionen vilket uppskattades. I
den digitala versionen fanns sedan möjlighet att lämna synpunkter direkt på den digitala
plankartan. Detta är ett nytt sätt att presentera program jämfört med traditionella programdokument. I den digitala versionen samverkar text, kartor, bilder, filmer för att tydligare visualisera innehållet. Programmet med tillhörande planunderlag fanns tillgängliga på Region
Gotlands webbplats.
Program Klintehamn (öppnas i nytt fönster).
Digital karta

Boverket har publicerat den nya modellen för översiktsplanering, ÖP-modellen, på sin
webbplats, som en filbaserad geodatabas med programmeringsspråket XML och filformatet Geopackage. Tillsammans med leverantören S-GROUP har DiSa-projektet byggt och
anpassat databasen utifrån Gotlands lokala behov och med Boverkets ÖP-modell som utgångspunkt. Resultatet har blivit att fyra databaser finns installerade för att kunna hantera
en rullande process för översiktsplanen. Information flyttas vidare i databaserna utifrån
processen, och fryses vid samrådsbeslut, vid granskning av samrådsbeslut och vid antagande.

Figur. Fyra databaser finns installerade för att kunna hantera processen för översiktsplanen. Information finns lagrad i en kontinuerlig databas samt i de olika stegen samråd, granskning och antagande.
När databasen var installerad testades den genom att lägga in ytor, linjer, punkter och texter
från nuvarande fördjupningar. En student gjorde sin praktik i DiSa-projektet och arbetade
då med testerna av databasen. Målet var att testa hur långa texter som kan vara rimliga i tabellen, upptäcka om några geoobjekt saknades och om funktionaliteten var god.
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Figur. Exempel från när de nuvarande fördjupningarna översattes till nya ÖP-modellen.
I projektet kontrollerade vi även hur många olika beteckningar som används i översiktsplanen och alla fördjupningar i de olika kartorna. Resultatet visade att det fanns 465 unika beteckningar i de kartor som är publicerade i handlingarna. Detta föranleder en standardisering för att skapa mer konsekvens i framtida översiktsplan med fördjupningar.
Boverket uppmanar alla kommuner att själva arbeta med den grafiska utformningen på den
digitala översiktsplanen och att färgsättningen och manéret behöver arbetas igenom. I projektet har vi tillsammans med förvaltningens kartingenjörer arbetat med detta för att optimera kartan vad gäller läsbarhet och utformning.

Figur. Totalt finns
465 unika beteckningar i nuvarande
översiktsplans olika
plankartor inklusive
fördjupningar.
Digitala arbetsrum för karta

För att göra processen med att ta fram en digital översiktsplan sömlös införde projektet ett
digitalt arbetsrum. Detta förfarande tog bort arbetsmoment där samhällsplanerare skissade
på papper och GIS-ingenjörer sedan digitaliserade materialet. En procedur som tidigare
fick upprepas vid varje revidering. Ett digitalt arbetsrum gör också att alla ser allt planeringsunderlag på samma sätt, som konsulter och andra som jobbar med processen att ta
fram en översiktsplan. Projektet valde att skapa ett digitalt arbetsrum som en grupp i programvaran ArcGIS Online, där alla planeringsunderlag finns i en karta. Eftersom de digitala
versionerna av samråd, granskning och antagande handling publiceras genom leverantören
ESRIs olika verktyg passar det att arbeta i samma programmiljö. I projektet skapades en
bra arbetsprocess som förvaltningen kommer fortsätta att utveckla.
Kompetensutveckling och samverkan

Genom hela projekttiden har omvärldsanalys, samverkan och kompetensutveckling varit
viktiga för utvecklingen av projektet och måluppfyllelse. Tidigt i projektet nätverkade DiSa
med bland annat Uppsala universitet och Science Park Gotland för att hitta lokala kontakter och sprida information, något som bland annat resulterade i praktikplats och en workshop om etiska dilemman. Projektet tog emot en delegation från Sveriges Kommuner och
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Regioner som resulterade i inbjudan att medverkan på seminarium om hur projektet DiSa
vill utveckla arbetet med översiktsplaner nationellt.
Utbildningar har genomförts i metoden tjänstedesign, där projektgruppen och ett antal
medarbetare från Samhällsbyggnadsförvaltningens olika enheter deltog. Projektgruppen har
även fått utbildning i programvarorna ArcGIS Pro och StoryMaps, som ett viktig t steg i
implementering av ett nytt digitals arbetssätt.
Uppsala universitet, Campus Gotland

En av DiSa-projektets medfinansiärer är Uppsala universitet Campus Gotland. Detta har varit
ett givande samarbete och fungerat som en länk
mellan DiSa och universitetets utbildning och
forskning. Genom samarbetet har DiSa bland
annat haft flera studenter medverkande i projektet på olika sätt.
Kandidatuppsats – Program Klintehamn 2030

I ett kandidatarbete undersöktes hur väl Program Klintehamn lyckats med sitt mål att genom digitalisering öka delaktigheten i samhällsplaneringsprocessen. Uppsatsen ”E-deltagande
för mer jämlik medborgardialog: En fallstudie
av Klintehamn 2030:s dialogprocess” av Ebba
Sidh visade att de digitala dialogerna skapade
större engagemang, ökat deltagande med en
breddad medborgardialog samt att deltagarna
upplevde processen positivt. I slutrapportens
avsnitt om Hållbarhet och användarnytta beskrivs arbetet med studentuppsatsen och utvärderingen av processen runt Program Klintehamn
2030 närmare.

Figur. Förvaltningen utbildas i det nya kartsystemet GoKart. Geodata är hjärtat av en digital
samhällsbyggnadsprocess.

Uppsatsen ”E-deltagande för mer jämlik medborgardialog: En fallstudie av Klintehamn
2030:s dialogprocess” (öppnas i nytt fönster)
Studentpraktik

Att bjuda in studenter i projektet har höjt kvalitén på DiSas resultat. Samtidigt har studenterna fått inblick och övning i arbete med den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Bland
annat har studenter arbetat med att tolka och översätta befintliga fördjupade översiktsplaner till den nya standarden för plankartan, även kallad ÖP-modell 2.1. Studenter har även
testat den nya ÖP-databasens funktionalitet och utformning, något som kommer att användas för den geografiska planinformationen i översiktsplaneringen.
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Internationell workshop

Etiska dilemman vid digitalisering av offentliga tjänster är ett viktigt ämne och
DiSa-projektet blev inbjuden av Uppsala
universitet för att tillsammans med National University of Ireland Maynooth diskutera detta. Syftet var att tillsammans utforska etiska dilemman som uppstår när
offentliga tjänster digitaliseras. Detta för att
finna vägar att hantera dessa dilemman och
DiSa-projektet bidrog med konkreta exempel som utgångspunkt för vidare diskussFigur. Erfarenhetsutbyte har varit en central del av
ioner.
DiSa. Här presenterar Nathalie Mantel och Jenny
Lärdomar från workshopen var bland anSandberg DiSa för forskare från Maynooth Univernat att DiSa-projektet bör fortsätta med att sity of Ireland, vid en workshop på Uppsala universita fram ett ramverk för etiska dilemman
tet Campus Gotland.
som uppstår vid digitalisering. Specifikt i
översiktsplanearbetet kan det handla om att bestämma hur anonyma svar ska hanteras. Diskussionerna var mycket givande för DiSa-projektet och frågorna kommer tas vidare inom
Region Gotland för att hitta lösningar i form en verktygslåda för etiska projekt eller en
checklista kring olika aspekter som man behöver ta ställning till för att säkerställa en etisk
process och ett etiskt resultat.
Wisbygymnasiet

En av DiSa-projektets medfinansiärer är Wisbygymnasiet. Det har varit viktigt att få med
de ungas synpunkter på samhällsutvecklingen och projektet har samarbetat inom flera aktiviteter för att förbättra projektets resultat och hitta former för ett fortsatt samarbete inom
samhällsbyggnadsprocessen.
I ett projektsamarbete mellan DiSa-projektet och Wisbygymnasiet arbetade en klass med
temat ”Bo och leva på Gotland 2040”. Syfte var att få in synpunkter till regionens nya översiktsplan, samt att eleverna fick lära sig mer om hur samhällsplanering går till. Samarbetet
var uppskattat och skapade värde både för eleverna och för Region Gotland.
Vägval

Vad är det digitala i en digital översiktsplan?

Under tiden för DiSa-projektet gällde att planhandlingarnas original inte får vara digitala, de
måste antingen vara tryckta eller i formatet PDF/A variant för att godkännas. Förvaltningen vill dock förbereda för en digital slutprodukt och har därför arbetat med plankartan
och införandet av Boverkets ÖP-modell. Det går att ha en mer eller mindre digital arbetsprocess. I projektet har en lösning tagits fram där en kartingenjör ansvarar för helheten,
men samhällsplanerare kan gå in och skissa i kartan i digitala arbetsrum utan att ha särskilda
kunskaper om geografiska informationssystem. På så vis kan förslagen ritas in direkt utan
att behöva gå vägen via utskrivna kartor och skisser med pennor.
Med en digital webbdialog går det att få in fler svar än tidigare, och om man jämför med
arbetskrävande pappersenkäter eller fysiska workshops med papperskartor så sparar man
mycket tid i processen. Här frigörs det tid att lägga på de grupper som man kanske inte lika
lätt når i digitala kanaler, exempelvis barn och äldre över 70 år. Det går att använda digitala
verktyg vid dialog med barn i skolan från låga åldrar. Projektet har använt både synpunktsverktyget Menti samt en kartenkät tillsammans med barn i åldrarna 10-15 år.
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Skapa nya eller använda befintliga system?

I projektet gjordes det tidigt ett val att Samhällsbyggnadsförvaltningen skulle gå från att ha
tre olika kartsystem (Solen, MapInfo och GEOSECMA) till ett, vilken beslutades till GEOSECMA. I den kommunlicens som Region Gotland har ingick även flera andra verktyg
som passade behoven inom samhällsbyggnadsprocessen.
Endast digital dialog eller en kombination?

Kombinationen av digital och fysisk dialog är att rekommendera, då olika grupper nås med
olika kommunikationskanaler. Projektets erfarenhet är att fysiska möten ofta når en målgrupp med övervägande äldre män, och i de digitala dialogerna nås övervägande kvinnor i
åldrarna 30-60 år. Därför är det viktigt att analysera vilka som nås i vilka kanaler för att
stärka och kanske söka upp de grupper som är svåra att nå med öppna offentliga möten eller webbdialog. Exempelvis genom att besöka skolor, arbetsplatser eller klasser som undervisar i svenska för invandrare. Att samla in synpunkter digitalt på fysiska möten har också
varit lyckosamt.
PDF/A och eller digital version?

Tidigt i projektet undersöktes möjligheten att endast ha en digital version av översiktsplanen. Här är Boverket tydlig med att det krävs att handlingarna ska vara papper eller i formatet PDF/A. DiSa-projektet har som ett led i kvalitetsarbetet haft dialog och stöd av regionjuristen som i det här fallet också tillägger att originalet bör vara stämplat som original.
Att det krävs att handlingarna ska vara i papper eller PDF/A är kopplat till att de ska vara
lämpliga för arkivering. Boverket meddelar på sin hemsida att en kommun gärna får göra
en digital version med olika tjänster kopplade till översiktsplanen, men att det inte får utgöra originalet. Region Gotland har ännu inte infört ett regionövergripande e-arkiv, så fortsatt kommer formatet PDF/A utgöra originalhandlingar för översiktsplanen. Den digitala
versionen kommer vara en kartberättelse och en databas.
Boverkets ÖP-modell eller inte?

Under tiden för DiSa-projektet var det frivilligt för kommunerna att använda Boverkets
ÖP-modell för den geografiska planinformationen. ÖP-modellen är under utveckling och
kommer fortsatt att förändras. Även de kommuner som väljer att använda Boverkets ÖPmodell har möjlighet att göra egna anpassningar av den, men uppmuntras då att meddela
Boverket detta för att delta i utvecklingsarbetet. Att genom DiSa-projektet testa och införa
Boverkets ÖP-modell har varit en bra möjlighet att vara med och utveckla en sådan digital
standard.
Anonyma svar eller inte vid dialog?

Projektets arbete har gett många lärdomar kring etiska dilemman som uppstår vid digitalisering, så som anonymitet. Under de anonyma digitala dialoger projektet genomfört har vi
varit tvungna att ta bort kommentarer vid två tillfällen. Anonymitet i processen är viktigt
för att öka antalet personer som vill delta men det gäller att hitta lösningar för att minimera
kränkande, hotfulla eller diskriminerade kommentarer.
Effekter

Bättre vägledning till företag, boende och besökare:
Ett exempel på detta är hur samrådet har jobbat med frågor som vägledning för vilka frågor deltagarna kan svara på när de lämnar yttranden. I Klintehamn kunde man lämna yttrande på karta. Då berättade vi om processen, och utforskade vad det är man kan tycka till
om som medborgare. Genom att göra översiktsplanens information digital kommer det bli
lättare i framtiden att även väva in översiktsplanens information i de digitala samhällsbyggnadstjänster som kommer erbjudas boende, besökare och verksamhetsutövare. Genom att
erbjuda översiktsplanens information som exempelvis öppna data kommer även nya tjänster kunna skapas av andra företag eller myndigheter. Översiktsplanerarna i DiSa har drivit
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arbetet med metoden tjänstedesign och har också under projektet utbildat ett 20-tal medarbetare i DiSa-projektet och förvaltningens ledningsgrupp. Detta arbete lade även grunden
till förstudien för fortsättningsprojektet Digital Dialog, som till stor del bygger på tjänstedesign. Det här är en mycket viktig effekt för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region
Gotland och andra kommuner.

Figur. Intresset var stort
när projektledare Jenny
Sandberg presenterade
Översiktsplan 2040 i
Kräklingbo bygdegård i
mars 2020. På grund av
covid-19-pamdemin fick de
fysiska presentationerna
ställas in och boende, besökare, och företagare fick
istället lämna sina synpunkter på en digital
karta.
Breddad medborgardialog:

Fler personer deltog i dialogerna, som ett resultat av att en blandning av digitala och fysiska
samrådsformer erbjöds. Dessutom bidrog dialogerna till en mer diversifierad process eftersom fler personer med olika livserfarenheter deltog, såsom kön, etniskt tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder, identitet eller uttryck.
Stärka demokratiska inslag, jämställdhet och jämlikhet:

Den viktigaste effekten som uppnåtts är att projektet har inneburit en demokratisering av
planeringsprocessen där fler berörda har getts möjlighet att komma med yttranden och
känna delaktighet i processen. Detta har resulterat i en ökad mångfald av synpunkter, både
sett i mängd och variation. Vi kan även tydligt se att många synpunkter som inkommit är
av karaktären som vanligtvis inte förs fram under samråd. Vi ser också att fler synpunkter
kommer från kvinnor och fler synpunkter kommer från personer i åldrarna 30 år och uppåt
via webbkartan.
Ökad delaktigheten och förståelsen för en långsiktigt hållbar utveckling:

Översiktsplanen blir mer tillgänglig, dels genom att fler personer har varit med i dialogen
men också för att den finns tillgänglig digitalt. Arbetsprocessen skapar större mångfald hos
de personer som deltar i dialogerna, vilket är ett viktigt demokratiskt tillskott. Den digitala
översiktsplanen har en effektivare process vid framtagande, uppdatering och utvärdering.
En levande och digital översiktsplan är lättare att uppdatera och kan därför vara mer korrekt och aktuell. Med en digital process finns även alla möjligheter för att göra processen
mer transparent.
Genom digitala lösningar öka samarbetet med skolorna:

Under projektet så har vi haft flera föreläsningar vid Uppsala universitet, studenter som
praktikanter, en internationell workshop, samt samverkat med Wisbygymnasiet med
mycket goda resultat för projektet och med bra feedback från samverkansparterna.
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Elever och lärare är direkt delaktiga i samhällsutvecklingen:

Det har visat sig utmanande att skapa varaktiga samarbeten mellan skolan och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Delvis kan det bero på att processerna inom samhällsplanering är
långa och svåra att koordinera med skolans planering. Även DiSa-projektet har haft svårt
att planera in samarbeten med skolan, men har mycket goda erfarenheter av de samarbetsprojekt som genomförts. DiSa-projektet har belyst behovet av en mer långsiktigt och strategiskt plan för samarbete mellan skolorna och Region Gotland.
Snabbare handläggning när ärenden är mer kompletta:

Det är viktigt att även översiktsplanens information blir tillgänglig för den som har ett
ärende inom samhällsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu den digitala process som möjliggör att leverera den geografiska planinformationen till framtida
tjänster, vilket kommer att underlätta för kund och göra handläggningen snabbare.
Minskade tryckkostnader och minskad påverkan på miljön:

DiSa-projektets hållbarhetsarbete visar på minskade tryckkostnader då materialet som används är digitalt, och på minskad påverkan på miljön genom färre resor och förminskad
pappersförbrukning. Genom att data nu finns digitalt finns möjligheter i framtiden att göra
smartare och mer hållbara analyser av materialet som bidrar till en klimatsmart samhällsbyggnadsprocess.
Effektivare aktualisering av översiktsplanerna:

Bedömningen är att projektet bidragit till en mer effektiv aktualisering, även om detta inte
gått att mäta ännu. Det finns uppenbara tidsvinsterna exempelvis i att ändra kartan digitalt,
och därmed kunna ha en levande och kontinuerlig planering. Startsträckan för förnyelse eller framtagarna av översiktsplan och program kommer bli betydligt kortare, när alla kartskikt finns strukturerat lagrade.
Överlämning till förvaltning

DiSa har tagit fram en digital process för att ta fram underlag till, producera, visa och löpande uppdatera Gotlands översiktsplan.
Specifikt överlämnar projektet till Samhällsbyggnadsförvaltningen:
•

En modell för hur digital dialog via webbaserade kartor kan genomföras inom samhällsbyggnadsprocessen.

•

En plattform för en digital översiktsplan i form av rutiner för digital planbeskrivning
samt en databas för hantering av planinformation.

•

En modell för hur en digital arbetsprocess för framtagande av en digital översiktsplan
kan se ut.

Förvaltningen ska arbeta vidare med att implementera plattformen för den digitala översiktsplanen genom att använda den vid samråd, granskning och antagande av Översiktsplan
för Gotland 2040. Förvaltningen ska även sköta driften av program och system för databasen och kartberättelserna.
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4. Kvalitetssäkrade fastighetsgränser
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Kvalitetssäkrade fastighetsgränser – Sammanfattning

Fastighetsgränser används dagligen i samhällsbyggnadsprocessen, av Region Gotland likväl
som av externa aktörer. Fastighetsgränserna kan i sitt läge variera mellan faktiskt läge i fält
och läget i Lantmäteriets digitala registerkarta (DRK). Detta beror på när gränsmarkeringarna är skapade och vilken metod som använts vid inmätningen och framställandet av dem.
Att behöva åtgärda gränser genom fastighetsbestämning eller nymarkering kan både bli
kostsamt och försena byggprocessen. Det kan även leda till att fel begås i exempelvis hur
detaljplanen tolkas, eller vid utstakning av byggnaders placering. Förbättrade fastighetsgränser är viktigt för en effektiv byggprocess samt kvalitetssäkring, både när det gäller projektering och byggande.
I projektets inledning var avsikten att kvalitetsförbättra alla fastighetsgränser inom detaljplan
genom att åka ut på plats och kontrollera alla
gränsmarkeringar okulärt samt mäta in det som
påträffades i området. Resultatet av inmätningen skulle sedan ligga till grund för, om behov fanns, att kunna redigera de punkter som
inte mätts in, med hjälp av ett medelfel baserat
på de inmätta punkternas läge; en transformation. Detta arbetssätt visade sig vara mycket
tidskrävande, och därför fick arbetssättet justeras. Projektet övergick till att endast ett urval
av gränspunkter skulle mätas in och stå som
grund för, att vid behov, transformera resterande gränspunkter.

Figur. Förbättrade fastighetsgränser, på nytt och
korrekt läge i kartan, tack vare arbetet i DiSa.
I figuren är de äldre gränserna markerade i blått
och inmätta gränserna markerade i rött.

En förutsättning för att lyckas med genomförandet var ett nära samarbete med Lantmäteriet. Det skapades tidigt kontakter och genom flera kanaler har samarbetet under projektets
gång fungerat bra. Samarbetet i DiSa har gett lärdomar för båda parter samt förfining av arbetsmetoder och avvägningar vad gäller genomförbarhet under projektets gång.
Vid projektets slut har alla områden där det finns en detaljplan med hjälp av inmätningen i
DiSa fått en kontrollerad gränskvalitet, och där det har funnits möjlighet att förbättra den
har så också gjorts. På vissa håll har transformationer utförts där gränserna har flyttats flera
meter i DRK, och på många ställen har kvalitén varit god. DiSa har också gjort en översyn
på områden som är planerade att detaljplanelägga och arbetat i dessa områden med samma
metodik.
Det har under projektets gång mätts in ungefär 10 000 gränsmarkeringar, och transformerats runt 5 000 st. Det är 719 unika planer där gränskvalitén har blivit kontrollerad, en yta
på ungefär 70 kvadratkilometer vilket motsvarar drygt 2 procent av Gotlands yta. Lantmäteriet har i sin tur drygt 9 000 inmätta gränsmarkeringar och 34 000 transformerade punkter. Att dessa siffror skiljer sig åt beror dels på att Lantmäteriet har möjlighet att justera attribut för att visa att en gränsmarkering är mätt med högra kvalitet, men inte fått ett ändrat
geografiskt läge.
Bakgrund

Fastighetsgränser anses oftast vara något som stämmer och som inte kan ha ett annat läge
än det som redovisas i Lantmäteriets registerkarta. Detta stämmer dock inte, utan gränserna
kan ha en osäkerhet på några centimeter upp till tiotals meter. I Lantmäteriets fastighetsregister ingår den digitala registerkartan (DRK). Kartan, som används flitigt idag, har sin
grund i äldre ekonomiska kartor som i sig har en varierande kvalitet. Dessutom finns det
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nyare fel i kartan. Detta gör att kvalitén på gränspunkterna är skiftande och kan vara svår
att lita på. När gränspunkterna behöver utredas kan handläggningstiderna och kostnader
för samhällsbyggandet öka.
På Gotland finns det 719 unika detaljplaner, och målet i DiSa var att granska gränskvalitén
inom samtliga dessa. Att arbetet gjordes just inom detaljplan beror på att det är där exploateringstakten är högst. Kvalitén på fastighetsgränserna prövas därför oftare inom dessa områden där utstakning och lägeskontroll av nya byggnader kan vara krav. Dessutom är en
kontrollerad lägesosäkerhet på gränserna en förutsättning för att i ett annat delprojekt i
DiSa kunna digitalisera detaljplanerna och justera deras lägen till mer korrekta fastighetsgränser.
Ofta markeras en fastighetsgräns i fält genom att ett rör har slagits ned, gjutits fast i marken
eller borrats ned i berg. Det förekommer också så kallade råstenar som exempelvis kan vara
en sten ställd på högkant eller med en uthuggen fyrkant. I världsarvet Hansestaden Visby
förekommer också ekspik i takfot som gränsmarkering. Markeringstyperna kan med andra
ord variera kraftigt, ibland har man inte heller markerat, eller så har markeringar tagits bort
över tid. För att se till så att den digitala registerkartan kartan stämmer överens med verkligheten behöver därför ett omfattande fältarbete utföras där mätning av befintliga fastighetsgränser är en viktig del för att granska och kontrollera kvalitén på gränser inom ett område. När befintlig gränskvalitet är kontrollerad i fält kan sedan beslut fattas om fastighetsgränserna behöver förbättras genom mer inmätning, transformation (uträkning av medelfel
och flytt av en ”kaka” med gränspunkter) eller om kvalitén uppfyller de krav som är uppsatta.
Bilaga: DiSa – Fastighetsgränser, exempel på gränsmarkeringar (öppnas i nytt fönster)
Genom att mäta om och förbättra fastighetsgränsernas kvalitet inom detaljplanelagda områden är målet att skapa tidsvinster längre fram i exploateringsprocessen, eftersom handläggningen blir enklare och mer rättssäker då besluten är fattade på underlag av hög kvalitet. Förbättrade fastighetsgränser är även en förutsättning för DiSas arbete med digitala detaljplaner, eftersom detaljplanernas gränser på kartan inte alltid stämt överens med verkligheten. Genom korrekta fastighetsgränser i de digitala detaljplanerna ökar användbarheten
och kvalitén på dessa.
Aktiviteter i projektet
Prioritering av mätning

Gotland är en stor ö och detaljplanerna är spridda över i
stort sett hela ön, även om de flesta detaljplaner är samlade inom de tätbebyggda områdena. Projektet valde tidigt att dela in planerna sockenvis för att kunna avgränsa
och samarbeta. Det finns 92 socknar på ön, och de har
en stark ställning när det gäller geografisk indelning. Det
finns inte detaljplaner i alla socknar men indelningen
sockenvis passar bra för att organisera arbetet och bryta
ned detaljplanernas lägen i mer överskådliga kluster.
DiSas grupp som arbetade med digitala detaljplaner bestämde att gränsernas kvalitet skulle prioriteras i områden där det var högt bebyggelsetryck, samt i Klintehamn
där DiSas arbete med en digital översiktsplan skulle
pågå. En bra gränskvalitet är en förutsättning för att de
digitaliserade detaljplanerna ska resultera i en tillförlitlig

Figur. Gotlandskarta i den ordning
DiSa kontrollerat gränserna i de
olika socknarna.
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produkt. Det innebär då att det går att få olika bestämmelser ur detaljplanen på rätt plats i
förhållande till fastigheten. Västerhejde valdes ut som ett lämpligt område att börja arbetet,
eftersom bebyggelsetrycket där är stort det samtidigt ligger nära utgångspunkten Visby.
Dessutom var ett område i Visby (kallat A7) på gång att bildas, vilket även gjorde det till ett
bra testområde. När arbetet i socknen Västerhejde var klart övergick arbetet till Klintehamn. Den beslutade geografiska arbetsordningen har dock spelat en allt mindre roll, eftersom arbetet hållit ett bra tempo och på så vis legat steget före gruppen som arbetar med
digitala detaljplaner.
Utrustning och programvara

För att kunna utföra arbetet med att mäta
in fastighetsgränser i fält, krävs det instrument och programvara som är anpassade
till detta ändamål. De behöver vara användarvänliga, kompatibla med det mäthanteringsprogram som används vid Region
Gotland (Topocad) och ha den precision
som är satt som krav i direktupphandlingen. För att särskilja de områden som
Figur. Tavlor och kort i programmet Projectplace
skulle mätas användes projekthanteringsprogrammet Projectplace, där varje detaljplan representerades av ett digitalt kort på en tavla. Tavlorna var indelade sockenvis eller
hopslagna områdesvis på annat sätt om det var få eller helt saknades detaljplaner i socknarna. Arbetsgruppen flyttade sedan fram korten i processen ju längre de kom. Korten fungerade som bärare av information och kommentarer.
Detta system för struktur användes i hela kedjan; från mätning genom färdig plantolkning
till publicering av digital detaljplan. Vid Region Gotland används leverantören ESRIs programvaror, där ArcMap har använts flitigt i processen för allt från leveranser mot Lantmäteriet till samordning av färdigmätta detaljplaner samt visualisering av data. Fler program ur
ESRIs produktutbud har använts, exempelvis ArcGIS Online för att på Region Gotlands
hemsida kunna lägga ut information om projektet.
När DiSa-projektet startade införskaffades två fordon som skulle användas för att köra ut
flera mätare i fält för att mäta inom samma område, ett sätt att försöka hålla nere kostnaderna. Därför leasades genom regionens ramavtal en Ford Transit som är stor nog för att
rymma flera personer och dess utrustning, samt en Volkswagen Caddy. Idén med att flera
personer skulle åka ut till samma område samtidigt visade sig dock bli svårt eftersom varje
område är olika komplexa att förbättra fastighetsgränserna inom och efterarbetet tar olika
lång tid. Därför leasades ännu en bil, en Volkswagen Golf en bit in i projektet. Övrig kringutrustning som metalldetektorer, knivar, hackor, spadar och kläder har införskaffats efter
hand och efter behov.
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Figur. Utrustning vid kvalitetskontroll av fastighetsgränser.
Samarbete med Lantmäteriet

Eftersom det är Lantmäteriets uppdrag att sörja för indelningen av fastigheter i Sverige har
ett nära samarbete med Lantmäteriet varit viktigt för genomförande av aktiviteten och dess
kvalitet. Därför upprättades tidigt ett samverkansprojekt där Lantmäteriet åtog sig att prioritera de förbättringar av fastighetsgränser som DiSa-projektet skickar till dem efter förbättringar av fastighetsgränserna. Samarbetet har genomförts genom dialoger via kontinuerliga
arbetsmöten, och även vid längre avstämningar kvartalsvis för att prata om hur arbetet fortskrider. Vid dessa har även Boverket deltagit för att kunna samarbeta kring olika frågor
som uppkommit. DiSa har fått en egen kontaktperson vid Lantmäteriet som har varit mottagare av projektets leveranser av gränspunkter och som kommit med goda råd vad gäller
arbetsmetodik och tips på vägar framåt.
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Arbetsmetod

Med start hösten 2018 har DiSas
mätningsingenjörer förbättrat fastighetsgränserna inom alla detaljplaner
på Gotland. Mätningsingenjörerna
har rest från socknen till socknen
och systematiskt letat upp och mätt
in gränsmarkeringar inom alla detaljplaner. De inmätta gränspunkterna
har i många fall legat till grund för
transformeringar och de förbättrade
fastighetsgränserna (som alltså kan
vara både inmätta punkter och
transformerade) har sedan levererats
till Lantmäteriet. På så vis har inte
bara de digitala detaljplanerna på
Figur. Mätningsingenjör Anu Elina Linnala gör kvalitetsGotland förbättrats, utan också
kontroll av fastighetsgränser i Visby.
Lantmäteriets digitala registerkarta,
DRK. Detta har inneburit stora kvalitetsvinster för alla medborgare och företagare runtom
hela Sverige som använder digitala kartor vilka baseras på Lantmäteriets data.
För att nå projektmålen krävdes nya arbetsmetoder inom DiSa. Arbetsgruppen tog fram arbetssätten och utvecklade och reviderade dem genom hela projektet.
En kort sammanfattning av huvudmomenten i det nya arbetssättet:
• Förberedelse och kontroll av gränsmarkeringarnas kvalitet
Nödvändigt material för att kunna bedöma DRKs kvalitet över det inmätta området
plockas fram och jämförs med gränsmarkeringar som redan mätts in för nybyggnadskartor eller andra syften.
• Förberedelse inför fältmätning
Kontrollen som gjorts ovan tjänar också som underlag för planering av vilka gränsmarkeringar som är lämpligast att mäta in.
• Inmätning i fält
Gränsmarkeringar letas upp i fält och mäts in. Hittas inte de punkter som man planerat
att hitta, ersätts punkterna med andra för att uppnå ett tillräckligt bra resultat.
• Efter fältmätning
Mätdatat som samlats in i fält används tillsammans med tidigare inmätta gränsmarkeringar (samma som under förberedelse och kontroll av kvalitet) för att göra en bedömning om DRK-punkterna behöver transformeras eller om aktuellt arbetsområde kan sägas stämma med inmätt läge.
• Transformation
Om DRK-punkterna slår för mycket kan en transformation behöva göras. Där flyttas
DRK-punkterna till ett nytt läge genom att räkna ut ett transformationssamband mellan
de inmätta punkterna och punkterna i DRK.
• Beräkning
Vid vissa tillfällen saknas koordinater i förrättningsakter, då kan gränsmarkeringens läge
behöva beräknas fram genom att utgå från inmätta punkter och gränslängder i förrättningsakten. På så vi kan ett tänkt läge tas fram och ligga till underlag för fältarbete eller
skickas som beräknad punkt till Lantmäteriet.
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•

Leverans
Efter en intern granskning av kollega levereras de inmätta och eventuellt transformerade och beräknade punkterna till Lantmäteriet. En dokumentationsmall fylls i och inmätningarna lagras även i en intern databas.

Bilaga: DiSa – Fastighetsgränser, arbetsmetod vid kontroll (öppnas i nytt fönster)
Bilaga: DiSa – Fastighetsgränser, checklista vid kontroll (öppnas i nytt fönster)
Bilaga: DiSa – Fastighetsgränser, transformation vid kontroll (öppnas i nytt fönster)
Arbetssättet har under projektets gång varit en lärande process, och momenten har utvecklats allt eftersom. Ett exempel på ett moment som tagits bort från processen är leverans
med hjälp av så kallad registerkarte-GML (RKGML). RKGML är ett överföringsformat
som är framtaget för att kommuner och regioner ska kunna leverera uppdateringar till digitala registerkartan på ett enhetligt och standardiserat sätt, och även göra uttag ur detsamma.
RKGML ska verka sömlöst och göra det smidigt att både leverera och göra uttag av data.
För att använda RKGML krävs en modul som projektet införskaffade och som användes i
början. Detta visade sig dock bli ett extra moment i arbetsgången när data ändå skickades
in till Lantmäteriet via mail för granskning, och attribut som lades på i modulen kunde inte
användas och behövde gås igenom manuellt. I samråd med Lantmäteriet togs därför detta
extra moment bort, och medförde att tid kunde läggas på extra kontroller av leveranser
istället.
Ett annat exempel på att projektet har dragit många
lärdomar under arbetets gång, är användandet av nyare punkter. Punkter som sedan innan hade mätts in
av Lantmäteriet i det nu mest använda koordinatsystemet på Gotland, SWEREF 99 18 45, ansågs inledningsvis vara av så pass bra kvalitet att punkterna
inte skulle behöva granskas utan kunde tolkas som
sanna. Detta visade sig dock inte stämma, efter att
det av en slump mättes in sådana punkter som inte
låg på rätt plats. Detta kunde bero på felaktigt satta
attribut eller felaktigt inmätta punkter från början.
Därför togs beslutet att gå tillbaka i gamla områden
där det redan mätts för att ta stickprov där dessa
punkter förekom. Att gå tillbaka och granska redan
förbättrade områden försenade arbetet, men samtidigt var det viktigt att utredningarna gjordes på rätt
sätt, och med nyfunnen vetskap om detta problem
behövdes ett omtag. Resurser sattes på detta och arbetet utfördes i samarbete med Lantmäteriet.

Figur. Fastighetsägarna har varit positiva till arbetet i DiSa. Ibland har
de till och med själva hjälpt till med
att leta efter gränsmarkeringar.
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Resurser och rekrytering

Då arbetet inte kunde rymmas inom ramen för de
ordinarie resurserna inom mätning vid förvaltningen beslutade DiSa att anställa mätningsingenjörer till projektet. Den första mätningsingenjören
anställdes i juni 2018 och den andra senare samma
sommar. Medarbetarna har till del bytts ut under
projektets gång, som en naturlig del av personalomsättningen vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Totalt har denna del av DiSa haft två olika projektledare samt sju olika mätningsingenjörer som har
varit projektanställda, och fyra praktikanter som
arbetat i projektet. Det har betytt att tydliga rutiner
och bra överlämningar mellan personalen varit
mycket viktigt för projektets måluppfyllelse.
För att säkerställa goda, rättssäkra och kvalitativa
arbetssätt har aktiviteten hållit gemensamma utvecklingsdagar för arbetsgruppen där de tillsammans utvecklat och förfinat processen. Lantmäteriet har dessutom en DRK-utbildning på webben,
som är till för de som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkartan, vilken alla medarbetare i
gruppen fått gå.

Figur. ”Får ni verkligen gå in och mäta på
min tomt?” Mätningsingenjörer i DiSa delade ut informationsmaterial till intresserade gotländska tomtägare.

Praktikanter

Ett samarbetsavtal med Plushögskolan och Kartotek skrevs i början av projektet. Genom
dessa samarbeten rekryterade DiSa de första två åren praktikanter som gjorde ett bra arbete
med att stötta på fältmätningssidan samt hjälpa till i arbetet med att justera processen för
att göra den mer effektiv. En av praktikanterna under första året blev senare även anställd
inom projektet. Efter detta har projektet tyvärr inte kunnat rekrytera fler praktikanter för
mätning, och har inte, trots upprepade försök, lyckats hålla uppe samarbetet med utbildningarna. En lärdom vi dragit av detta är att vara ännu tydligare med arbetsbeskrivningen
för praktikanterna och även vara mer flexibel i vilka arbetsuppgifter som kan ingå.
Avgränsningar

Ambitionen var i början av projektet att mäta in så många gränsmarkeringar som möjligt i
varje detaljplanelagt område, att leta efter alla markeringar som fanns dokumenterade i förrättningsakterna för att på så vis säkerställa så hög kvalitet som möjligt. Detta arbetssätt visade sig bli alldeles för omfattande och enligt arbetsgruppens bedömning inte nödvändig
för att påvisa huruvida gränserna stämmer eller ej. Det beslutades, efter att ett antal testområden hade utförts där det gjordes transformationer på vissa punkter istället för hela underlaget, att resultatet (kvalitén) ändå blev tillfredsställande. Ett representativt urval av
punkter i ett område är lämpligt som underlag för en transformation.
Projektet utökades med att kontrollera fastighetsgränser som ligger inom områden där ett
detaljplanearbete pågår, blivande detaljplaner. Under ett antal år gjordes inte någon kontroll
av fastighetsgränserna i blivande detaljplaner varpå kraft lades på dessa specifika planer i
DiSa istället. Detta arbete ska ingå i framtagandet av nya grundkartor, där arbetssättet som
tagits fram i DiSa ska tillämpas.
Bara för att gränser och gränsmarkeringar har skapats för länge sedan, behöver det inte betyda att det är stor lägesosäkerhet på punkterna. På många håll stämmer gränserna och
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transformeringar som skett genom historien har gjorts bra och markeringarnas koordinater
är överförda till dagens system på ett godkänt sätt. Det är en fin känsla att markeringar som
satts i marken för nära 100 år sedan fortfarande kan stämma väl, och att dåtidens mätningsingenjörer har klarat av att mäta in det med den precision som finns. Det är yrkesstolthet!
Resultat och effekter

Under projektet har aktiviteten mätt in och förbättrat fastighetsgränserna inom samtliga detaljplaner på Gotland. Sammanlagt har DiSa mätt in nära 10 000 punkter och transformerat
lite mer än hälften av dessa. Det är 719 unika planer där gränskvalitén har blivit kontrollerad, en yta på ungefär 70 kvadratkilometer, vilket motsvarar drygt 2 procent av Gotlands
yta. Lantmäteriet har i sin tur drygt 9 000 inmätta gränsmarkeringar och 34 000 transformerade punkter. Att dessa siffror skiljer sig åt beror till stor del på att Lantmäteriet har möjlighet att justera attribut för att visa att en gränsmarkering är mätt med högra kvalitet, men
inte fått ett ändrat geografiskt läge. Dessutom kan Lantmäteriet i viss mån justera gränser
utanför detaljplan, områden som projektet inte har gått in på men som kan skapa följdeffekter vid närmare efterforskningar.

Figur. Förbättrade fastighetsgränser rätar upp kartan. Skillnader på ett par centimeter till flera meter
har upptäckts och justerats. Röda linjer visar nytt läge. Blå linjer visar läge innan förbättring.
Målet med aktiviteten var att alla fastighetsgränser inom detaljplanelagda områden skulle få
en låg lägesosäkerhet med några centimeters medelfel i plan. Detta kommer inte uppnås i
och med att alla gränsmarkeringar inte kan hittas och det finns fastigheter som har bildats
genom avsöndringar som inte kan utredas inom projektet, och därmed kan inte alla fastighetsgränser få en låg lägesosäkerhet. Med detta identifierat, har målet ändrats till att alla fastighetsgränser ska ha kvalitet som är känd genom att gränserna och gränsmarkeringarna har
utretts. Därmed kan effekterna fortfarande uppnås, byggbranschen och privatpersoner gynnas av att fastighetsgränsernas kvalitet är känd, och man kan tidigt se om en fastighet behöver utredas ytterligare eller om osäkerheten är lämplig för den tänkta åtgärden. Resultatet
av den kända lägesosäkerheten kommer också gynna arbetet med att digitalisera detaljpla-
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nerna och få gränser och detaljplan att stämma överens från början. Att förbättrade fastighetsgränser och digitala detaljplaner blir mer synliggjorda och kan visas externt och när användaren själv vill på webben, bidrar till rättssäkerhet och jämställdhet samt effektiviserar
samhällsbyggnadsprocessen i planskede, bygglovsskede och vid olika mättillfällen.
Enligt den tidsplan som sattes upp skulle arbetet påbörjas januari 2018 och avslutas december 2020, det vill säga under tre år. Projektet blev under 2020 förlängt med ungefär ett
halvår till följd av omprioriteringar, utmaningar och möjligheter som dök upp under projekttiden.
Under årens gång har medarbetarna i projektet deltagit på konferenser och hållit föredrag.
Bland annat har föredrag hållits för Kartotek och Teknikhögskolan i Göteborg, samt deltagit på konferenser som exempelvis Position2030. Dessutom har projektet kontinuerligt haft
inofficiella informationssamtal med ett flertal kommuner som varit intresserade av det arbete vi gjort i DiSa.
Överlämning till förvaltning

DiSa har säkerställt att den kvalitet som finns angiven stämmer, och så långt möjligt förbättrat gränspunkterna inom detaljplanerat område på Gotland. De förbättrade gränserna
har uppdaterats i Region Gotlands egna kartor, men också skickats till Lantmäteriet för att
förbättra den digitala registerkartan.
Specifikt överlämnar projektet till Samhällsbyggnadsförvaltningen:
•

Digitala detaljplaner med korrekt gränskvalitet.

•

Rutiner och arbetssätt för att förbättra fastighetsgränser.

•

Mätteknik och utrustning för mätning.

Förvaltningen bör arbeta vidare utifrån det av DiSa framtagna arbetssättet med förbättring
av fastighetsgränser. Detta arbetssätt beskriver processen från att kontrollera kvalitén på
gränserna till att förbättra dem med arbetsmoment som inmätning, arkivforskning, transformationer och leverans till Lantmäteriet för förbättring av den digitala registerkartan.
Detta arbetssätt ska tillämpas vid framtagandet av nya detaljplaner för att i ett tidigt skede
upptäcka om gränserna uppfyller förväntad kvalitet, kan förbättras av Region Gotland eller
om Lantmäteriet tidigt behöver kopplas in i processen.
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5. Digitala detaljplaner
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Digitala detaljplaner – Sammanfattning

En genomgående röd tråd i samhällsbyggnad är detaljplanen. Det är också den handlingen
som lever absolut längst. Gotlands äldsta detaljplan är från 1800-talet, en stor del av Gotlands huvudort Visby är fortfarande planerat av 1934 års plan och det finns mark i Klintehamn avsett för en järnväg som avvecklades för 60 år sedan.
I projektet har samtliga Gotlands 719 detaljplaner digitaliserats och gjorts tillgängliga i
webbaserade system, såväl internt inom Region Gotland som externt till företag, boende
och besökare. Utöver det har även Gotlands
21 planprogram digitaliserats och samtliga
planbestämmelser har genom så kallad
OCR-tolkning gjorts till sökbara dokument.
Planernas bestämmelser har tolkats om i enFigur. Gotlands detaljplaner har aldrig tidigare
lighet med Boverkets bestämmelsekatalog
varit så tillgängliga som de är idag. Projektledare
och plankartorna har geografiskt tolkats så
Erik Lind med en inte så tillgänglig analog
att de så långt det är möjligt överensstämmer
plankarta.
med fastighetsbildningen, så som den ser ut
idag. Den geografiska tolkningen har skett i samarbete med DiSa-projektets arbete med
kvalitetssäkrade fastighetsgränser, för att säkerställa att de gränser som ingår i detaljplanen
överensstämmer med verkligheten.
Digitaliseringen av detaljplanerna har resulterat i att Gotland lever upp till de krav som Boverket ställer från januari 2022, att alla nya detaljplaner ska digitaliseras utifrån framtagen
nationell standard. I tillägg har Gotland genom DiSa-projektet idag alla äldre detaljplaner på
ön digitaliserade efter samma krav och en process för att alla framtida planer digitaliseras
efter samma standard finns framtagen.
De digitala detaljplanerna publiceras som öppna data på Region Gotlands hemsida. Det innebär att boende, besökare och företagare kan ladda ner all information om detaljplanerna
och använda den till utveckling av exempelvis olika digitala tjänster. Detaljplanerna på Gotland har aldrig varit så tillgängliga för allmänheten som nu.
Bland effekterna av att detaljplanerna är digitaliserade märks att handläggarna har betydligt
snabbare tillgång till kartorna, som nu är integrerade i bygglovskartan. Kartorna är också
lättare att tolka, när de är digitaliserade efter en och samma moderna standard oavsett från
vilken tid eller i vilket format de ursprungligen är publicerade i.
Bakgrund

Det är lätt att beskrivningen av det digitala detaljplanearbetet låter en aning enkel. Plankartor ritade för hand har skannats in, duktiga tekniker och ingenjörer har med avancerade datorprogram återskapat det som en gång var bundet till papper i digitalt format.
Verkligheten är en annan. Bara källmaterialets ursprung är hissnande, detaljplaner skapade
under nästan ett och ett halvt sekel, i nio olika större lagstiftningar, utav ett okänt antal
planarkitekter och exploatörer, som sedan har legat till grund för nästan 150 år av gotländsk samhällsbyggnad. Det digra materialet ska så nära som möjligt återskapas digitalt,
och vars juridiska mening ska bevaras i en översättning gjord med dagens ögon och sinnen,
till en produkt som kan förstås och användas av oss alla.
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Vi har i projektet nått upp till ett riktigt bra
resultat och för det har vi att tacka projektgruppens mer än solida kompetens. Projektgruppen har sammanlagt 100 års erfarenhet av samhällsbyggnad och referensgruppen, där vi hanterat de riktigt svåra
vägvalen, består av Region Gotlands vassaste specialistkompetens inom området.
Utan den gedigna kompetensen så hade vi
aldrig nått fram till den oerhört höga nivå
som Gotlands digitaliserade detaljplaner nu
håller.
Den 19:e december 2021 var Gotlands
äldsta detaljplan 142 år gammal, vi kan inte
vänta oss annat än att det material vi tagit
fram i DiSa-projektet kommer att hålla
minst lika länge. Tanken skänker glädje och
inte så lite stolthet.
Uppstart

Figur. Ungefär 2 procent av Gotlands yta är
detaljplanerat.

Målet med digitaliseringen

Målet för delprojektet Digitala detaljplaner var att digitalisera Region Gotlands samtliga detaljplaner och att anpassa alla planbestämmelser till Boverkets planbestämmelsekatalog. Parallellt med detta skulle projektet även synkronisera plangränser till uppdaterade och kvalitetssäkrade fastighetsgränser inom alla detaljplanelagda områden. I projektet ingick också
att digitalisera Region Gotlands 21 planprogram.
Under projektets genomförande visade det sig att värdet av att även digitalisera de till detaljplanernas tillhörande handlingar var mycket stor. Därför gjordes de länkade filerna i formatet PDF, utan möjlighet till sökning i texten, om till sökbara filer, till stor nytta för såväl
externa som interna användare.
Arbetsprocess

Arbetet med att digitalisera detaljplanerna startade med en projektledare från planenheten,
som var planingenjör och hade lång erfarenhet från att upprätta detaljplaner, både analogt
och de senaste åren digitalt. Att ha erfarenhet från både verksamheten och planprocessen
på olika sätt ansåg vi vara en viktig pusselbit för detta. Vi beräknade då att det skulle behövas 300 procent arbetstid under tre år för att nå målet med att samtliga Gotlands cirka
750 detaljplaner skulle vara digitaliserade.
Prioritetsordningen för digitalisering gjordes gemensamt på planenheten innan uppstarten
och utgick ifrån högt exploateringstryck och områden där det var särskilt svårt att tolka detaljplaner för exempelvis bygglovhandläggare. När projektet fortskred omprioriterades ordningen av olika anledningar, exempelvis av mätingenjörernas bemanning och andra praktiska skäl som fick arbetet att flyta bättre.
En gedigen kompetens hos medarbetarna är en nyckel för att lyckas med digitaliseringen
och att rätt kvalitet ska kunna upprätthållas. Personaltillsättningen löstes genom att i första
hand rekrytera inom förvaltningen och fördelningen blev inledningsvis; två erfarna kartingenjörer på 50 procent vardera från enheten för geografisk information, en erfaren bygglovarkitekt från enhet bygg på 20 procent, vilket senare ökades till 80 procent samt en projektledare från enhet plan på 60 procent.
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Vi insåg tidigt att gruppen även behövde kompletteras med andra kompetenser, varvid en
referensgrupp bildades som bestod av; funktionschefen från det lokala lantmäterikontoret,
planchefen, biträdande stadsarkitekt i rollen som expert på Plan- och bygglagen samt en
planarkitekt med lång erfarenhet. Till att börja med träffades gruppen ungefär en gång i
månaden, för att diskutera och besluta kring olika typer av frågor. Alla i delprojektet deltog
i mötena, vilket var oerhört givande och kompetensutvecklande för gruppen. Allt eftersom
tiden gick har mötena glesats ut, då frågeställningarna inte längre är lika många och behovet
av att mötas inte längre är lika stort.
Uppstarten inleddes med att hitta så mycket information som möjligt om hur projektet
skulle ta sig an uppgiften att tolka och översätta planbestämmelser till Boverkets nya planbestämmelsekatalog, som var ny och som alla var obekanta med. Därtill skulle gruppen lära
sig programmet Geosecma, som skulle användas för att utföra själva digitaliseringen. Det
visade sig snart att uppstartsarbetet tog betydligt mycket längre tid än vad som planerats.
Den tekniska utrustningen behövde uppdateras med datorer med större kapacitet, som
kunde hantera den här typen av program och de datamängder som skulle lagras. Nätverkskapaciteten behövde säkras, och servrar och databaser behövde sättas upp och struktureras.
Därefter, i samband med utbildning i programmen, formaliserades ett projektstöd tillsammans med programleverantören S-GROUP Solutions. Projektstödet, som själv upprättat
detaljplaner och också digitaliserat dem som konsult, var ett stort stöd. Projektet fick även
direktkontakt med Boverket och Lantmäteriet, vilket underlättade betydligt. Genom samarbetena fick projektet dedikerade personer att sända frågor till och diskutera med.
DiSa-projektet har använt sig av projektverktyget Projectplace, för att administrera och dokumentera alla aktiviteter. För att strukturera arbetet
med att digitalisera detaljplanerna
startade arbetsgruppen med att lägga
upp ett antal kolumner i en så kallad
tavla.

Figur. Kolumner i projektverktyget för
att organisera och administrera digitaliseringen av detaljplaner.
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Varje detaljplan har ett eget kort som flyttas beroende på var i processen den specifika detaljplanen befinner sig. Först mäts detaljplanens gränser in och gränserna levereras till Lantmäteriet och sedan tillbaka till Region Gotland. Detta är närmare beskrivet i avsnittet om
kvalitetssäkrade fastighetsgränserna. När sedan planbestämmelserna har tolkats och översatts utifrån planbestämmelsekatalogen, digitaliserats, publicerats i webbkarta för granskning, granskats av utsedd granskare, reviderats och sedan godkänts, så publiceras detaljplanen i webbkarta, både internt och externt. Projektverktyget har varit mycket värdefullt då vi
kunnat ange vem som har ansvaret för vilken detaljplan och även vem som var ansvarig för
inmätningen av gränspunkterna.

Figur. I projektverktyget skapades så kallade kort, ett för varje detaljplan. Det gjorde det lättare att organisera och administrera digitaliseringen av detaljplanerna.
I inledningen av projektet hade vi även ett samarbete med en av Region Gotlands före
detta stadsarkitekter, som har många års erfarenhet av att tolka planbestämmelser i flera
olika lagstiftningar. Han stöttade projektet med tolkning av planbestämmelserna i de äldre
detaljplanerna. Vi har även haft utbyte med Länsstyrelsen på Gotland.
För att få mer delaktighet internt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, från bland annat
bygglovenheten, bjöds olika enheter in vid ett antal tillfällen för att informera om och få
synpunkter på det pågående arbetet. Även Gotlands Byggmästareförening bjöds in vid ett
par tillfällen och gav värdefull återkoppling från användarens synvinkel.
En av svårigheterna med arbetet var att vi var bland de första i landet med den här typen av
projekt och digitaliseringen av alla detaljplaner, i alla lagstiftningar. Att Boverkets planbestämmelsekatalog dessutom var ett relativt nytt begrepp gjorde att vi upptäckte olika typer
av frågeställningar och kom på lösningar allt eftersom. Ett exempel på detta är att vi i de
första områdena vi gjorde, inte dokumenterade de justeringar av gränser som gjordes, eller
om vi gjorde någon tolkning som behövde förtydligas. Det gjorde vi när vi kommit lite
längre och det gör att de detaljplaner som digitaliserades först inte har någon sådan dokumentation. Det är heller inte möjligt att minnas om vi har gjort någon justering av gräns eller ej om vi nu går tillbaka.
I början var det även oklart hur ytor med så kallad prickmark, där man enligt planen inte
får bygga, skulle tolkas och översättas. Här kom vi i samverkan med Boverket till beslut om
hur det skulle formuleras beroende på vilken lagstiftning som planen antogs i. Samma sak
gäller genomförandetiden. Här var det också oklart i inledningen hur vi skulle göra med genomförandetid i de äldre planerna, men i tabellen visas vad vi kom fram till.
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Prickad mark
”marken får inte bebyggas”

”byggnad får inte uppföras”

Stadsplaner, byggnadsplaner för
1987

Marken får inte förses med byggnad,
mur eller plank

Marken får inte förses med byggnad

Detaljplaner enligt ÄPBL 1987-07-01
– 2011-05-01

Marken får inte förses med byggnad,
mur eller plank

Marken får inte förses med byggnad

Detaljplaner enligt PBL 2011-05-02 –

Marken får inte förses med byggnad
eller annan anläggning

Marken får inte förses med byggnad

Genomförandetid

Tidigare text

Ny text

Planer fastställda till och med 197812-31

Administrativ bestämmelse. Genomförandetiden går ut 1987-07-01.
(Gäller för planer som fastställdes
före 1979-01-01, enligt ÄPBL
(1987:10) 17:4 och PBL (2010:900)
övergångsbestämmelser, där inget
anges i planen)

Genomförandetiden gick ut 1987-0701 (enligt ÄPBL 17 och PBL övergångsbestämmelser, punkt 5
(2010:900))

Planer fastställda från och med
1979-01-01

Administrativ bestämmelse. Genomförandetiden är 5 år från laga kraftdatum. (Gäller för planer som fastställdes efter 1979-01-01, enligt
ÄPBL (1987:10) 17:4 och PBL
(2010:900) övergångsbestämmelser,
där inget anges i planen)

Genomförandetiden gick ut 1992-0701 (enligt ÄPBL 17 och PBL övergångsbestämmelser, punkt 5
(2010:900))

Metod

För att säkerställa att alla detaljplaner på Gotland digitaliserats på ett likartat sätt har DiSa
tagit fram rutin- och metodbeskrivningar över arbetsprocessen. Syftet med detta är att
medarbetarna som arbetar inom digitalisering, tolkning och granskning gör detta på ett
likartat sätt och att alla planer därigenom håller samma kvalitet. Att alla planer tas fram på
samma sätt är en viktig komponent för att säkerställa användarnyttan för handläggare, företagare, boende och besökare. På så sätt undviks att det finns två olika tolkningar av samma
plan, vilket bidrar till ökad rättssäkerhet.
Digitalisera detaljplaner steg för steg

Denna beskrivning av arbetssättet med att digitalisera detaljplaner ger en rutin som innebär
att dubbelarbete och felaktigheter undviks och rutinen visar också på en del verktyg i programmet eller knep som förenklar processen.
Bilaga: DiSa – Detaljplaner, arbetsmetod vid digitalisering (öppnas i nytt fönster)
Resultat

I projektet har samtliga Gotlands 719 detaljplaner digitaliserats och gjorts tillgängliga internt i programmet GEOSECMA-webb samt externt i programmet ArcGIS Online. Utöver det har även Gotlands 21 planprogram digitaliserats.
Planernas bestämmelser har tolkats om i enlighet med Boverkets bestämmelsekatalog och
plankartorna har geografiskt tolkats så att de så långt det är möjligt överensstämmer med
fastighetsbildningen, så som den ser ut idag. Den geografiska tolkningen har skett i samarbete med aktivitet Kvalitetssäkrade fastighetsgränser för att säkerställa att de gränser som ingår i
detaljplanen överensstämmer med verkligheten.
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Digitaliseringen genomfördes från hösten 2018 och till sommaren 2021, ett halvår senare
än planerat för att kompensera för det halvår som krävdes för uppstart av projektet.
Planbestämmelser från de digitaliserade detaljplanerna har också tillgängliggjorts som
öppna data i den dataportal som projektet tagit fram i arbetet med en Webbaserad kartportal. Tillsammans med 3D-modeller av byggnader i Visby publicerades dessa som öppna
data under projektets sista månad. Dessa datamängder valdes ut efter dialog med regionens
dataskyddsombud och informationssäkerhetsansvariga. Detta då datamängderna inte innehåller personuppgifter eller annan integritetskränkande information, har aktiva informationsägare och har säkerhetsklassats på nivån ingen/försumbar skada i enlighet med Region
Gotlands informations- och systemförvaltningsmodell.

Figur. Lite extra kärlek förtjänar en
karta som togs fram på självaste Alla
hjärtans dag!

Avstyckningsplaner

Från början ställde vi oss tveksamma till att digitalisera avstyckningsplanerna. De är generellt sett mycket gamla, då de infördes som planinstitut år 1926 och upphörde år 1947. Ofta
ligger de med dagens mått mätt, sett med en blick som är medveten om klimatförändringar
och en förväntad kommande höjning av havsnivån, på en tämligen låg höjd över havet, och
i allmänhet i ett strandnära läge. Det sista gör också att de ur ett samhällsperspektiv påverkar syftet med strandskyddet, som inte infördes förrän år 1952. Det vill säga efter att hela
epoken med upprättande av avstyckningsplaner var avklarad och då inte mer än på vissa
ställen, det generella strandskyddet infördes inte förrän år 1975.
Således har någon bedömning aldrig gjorts av hur ett genomförande skulle påverka strandskyddet och i och med att flera planer aldrig har genomförts är stranden fortfarande orörd,
men skulle genom digitaliseringen kunna bli exploaterad utan att någon hänsyn alls har tagits. Med anledning av att avstyckningsplaner i olämpliga lägen eventuellt kan komma att
upphävas var bedömningen att de inte borde digitaliseras.
Under projektets gång har synsättet svängt en aning, eftersom det framstått som mer och
mer klart att det är långt ifrån säkert att avstyckningsplanerna kommer att upphävas i närtid. Att upphäva detaljplaner är alltid politiskt känsligt, hur olämpliga de än må vara med
dagens mått mätt, och utöver det har det under projektets gång utvecklats en strävan mot
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att skapa ett så komplett material som möjligt. Det har dessutom visat sig att avstyckningsplaner går förhållandevis snabbt att digitalisera då de tenderar att inte innehålla så många
bestämmelser.
I slutändan nåddes en kompromiss där många avstyckningsplaner har blivit digitaliserade
fullt ut och alla planområden har digitaliserats i kartan.
Tomtindelningsplaner

I DiSa-projektet såg vi värdet av att även digitalisera tomtindelningar. Tomtindelningsplan
finns idag på åtminstone tre ställen, nämligen Visby, Hemse och Slite. Tomtindelningsbestämmelser är en typ av fastighetsindelningsbestämmelser som, om de inte är upphävda,
har betydelse vid fastighetsbildning eller framtagande av ny detaljplan. Många av dessa
finns inte ens redovisade i fastighetsregistret utan måste sökas fram manuellt i Lantmäteriets system ArkivSök. Hur den här typen av planer fungerar och vilken rättsverkan de har är
en i lantmäterikretsar utdöende lära, kallad stadsregisterkunskap. Det hade därför varit fördelaktigt om de digitaliseras och därmed tydliggörs i omfattning och giltighet, för både kunder och handläggare.
Digitaliseringen av tomtindelningsplanerna har inte kunnat läggas till i DiSa-projektet, utan
är något som projektet förordar att förvaltningen genomför. Det är önskvärt att tomtindelningsplanerna digitaliseras, utifrån svårigheter vad gäller giltighet och omfattning och också
för att nå ett komplett digitalt material.
Planbeskrivningar

Ytterligare ett exempel i ledet att försöka göra digitaliseringen av detaljplaner komplett var
när DiSa-projektet identifierade ett behov av att, utöver plankartor, också digitalisera de till
detaljplanerna hörande planbeskrivningarna. Dessa fanns tillgängliga som inskannade filer i
formatet PDF, men var då inte sök- eller maskinläsbara vilket innebar ett hinder för fortsatt
digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett inledande försök med OCR-tolkning (Optical Character Recognition) av planbeskrivningar gjordes, vilket visade att resultatet är starkt kopplat till kvaliteten på originalet i den
ursprungliga inskanningen. Från år 1990 och framåt blir det inte särskilt stora fel, då planbeskrivningarna är datorskrivna, men dessförinnan är det maskinskrivet och därefter inskannat. Vissa planbeskrivningar har även skador eller senare anteckningar, ofta skrivna för
hand, som gör att OCR-tolkningen blir sämre.
Projektet valde, efter dialog med två externa leverantörer, att göra helautomatiska OCRtolkningar. OCR-tolkningar utan kvalitetshöjande insatser för att rätta upp feltolkningar ansågs vara kostnadseffektivt och tillräckligt för att höja användbarheten på nuvarande planbeskrivningar. Företagen använde olika programvaror i sin tolkning och för att se skillnaden i resultat mellan dessa gjordes tolkningar av båda leverantörerna. Knappt 700 filer, den
äldsta från 1923 och den nyaste från 2005 tolkades. Tyvärr visade det sig att många av planbeskrivningarnas plankartor, som utgör de första sidorna i PDF-filerna, fick fel proportioner och/eller fick sämre kvalitet när de OCR-tolkats. Då plankartorna i PDF-format fortfarande används av både allmänheten och personal på Region Gotland gjorde detta att de
OCR-tolkade filerna tyvärr inte kunde användas fullt ut. Vid en mer detaljerad genomgång
av de OCR-tolkade filerna kan vi eventuellt hitta vilka plankartor som har blivit sämre kvalitet och hantera dessa separat, men detta kunde inte prioriterats inom projekttiden.
Bilaga: DiSa – Detaljplaner, digitalisering av planbeskrivningar (öppnas i nytt fönster)
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Slutsats

Lärdomar

Man lär av sina misstag vilket motsatsvis förutsätter att det ligger ett misstag bakom alla de
lärdomar som kommer att presenteras i stycket som följer. En av våra idéer på föredrag att
hålla under projektet har faktiskt varit ett ”failcon”, en konferens med de snedsteg vi har
gjort under resans gång. Vi har under projektet tagit inte så lite stolthet i att vi kliver i alla
fällor och trillar ner i alla fallgropar, för endast då kan vi också hitta alla möjligheter. Fenomenet ”upplevda hinder” kan endast hanteras genom att projektet vågar klampa in på vägar
som till synes är återvändsgränder, och det har faktiskt visat sig att en del upplevda återvändsgränder i själva verket är outforskade stigar.
Tidsåtgång

Detta är utan tvekan projektets största missbedömning. Vi beräknade projektets resurskrav
utifrån RIGES-projektet, där fem kommuner i Västernorrland gick samman i Regional Innovativ GIS- och E-tjänst i Samverkan. I det projektet beräknade man att en detaljplan tar
cirka 3 timmar att digitalisera. Vår ambition bestod dock inte enbart av att skapa en digital
plankarta. Vi eftersträvade en komplett digital detaljplan, där alla bestämmelser är enhetligt
tolkade enligt Boverkets bestämmelsekatalog och därefter inlagda i en plankarta.
Resultatet blev att digitaliseringen har tagit cirka 9-14 timmar per detaljplan, alltså 3-5
gånger så lång tid som RIGES-projektet beräknade. Det är svårt att uppskatta hur många
av dessa timmar som varje del av digitaliseringen tog, men man skulle kunna tänka sig att
RIGES-projektets beräknade tid stämmer för själva kartarbetet, och att resten av den nedlagda tiden till stora delar har bestått av bestämmelsetolkning och geografisk tolkning.
Ursprunget till den nu nämnda uppskattningen av tiden för plantolkningen är det faktum
att allteftersom vi har stött på frågeställningar har det lett till ett flertal avvägningar och vägval. Av naturliga skäl stöter man på fler problem i början av ett projekt än man gör i slutet,
men det finns också bara en begränsad mängd problem och när man väl har tagit ställning
till hur man ska hantera dem är det lättare att komma vidare och det går då snabbare i fortsättningen. Lika naturligt är det därför att de första planerna som digitaliserades, innan vi
hade tagit ställning till hur problemen skulle hanteras och vi hade uppnått ett enhetligt sätt
att digitalisera på, behövde ses över en gång till för att säkerställa digitaliseringens kvalitet.
Det ska också nämnas att kontrollen av hur lång tid varje plan tog att genomföra, påbörjades egentligen inte förrän i mitten av projektet. En av oss tog då i mitten av varje månad
fram hur många planer som hade digitaliserats vilket sedan slogs ut på hur många personer
som har arbetat med digitaliseringen. Det ledde i sin tur fram till uppskattningen 9-14 timmar per detaljplan. Eftersom har funnits en del avvägningar att göra under projektets gång
är det också rimligt att anta att de första planerna som digitaliserades tog långt mycket mer
än 14 timmar per plan att genomföra, även om det inte finns några data från den delen av
projektet som kan stötta antagandet. På samma vis tog de sista planerna inte mer än 9 timmar att digitalisera eftersom vi då hade fått svar på många frågor och hade en väl fungerande process. Men 9-14 timmar per plan är alltså den tidsåtgång som vi mätt upp i olika
perioder under projektets gång.
Kunskaper

Eftersom ambitionen innebar tolkning av gamla planbestämmelser i ett tidsintervall som
börjar i slutet av 1800-talet och slutar 2020 så krävdes en mycket specialiserad kompetens.
Det är frestande att kalla framställandet av detaljplaner för något av en konstform, i alla fall
i den bemärkelse att alla detaljplaner är unika och majoriteten av de planer som tolkats
skapades i en tid då världen inte var i närheten av så global och standardiserad som den är
idag.
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En oförutsedd utmaning i tolkningen av plankartan, och vi pratar då om den geografiska
tolkningen, är den förväntade användaren. Vem digitaliserar vi egentligen plankartan för?
Projektets beskrivning pekar främst på näringsliv och bygglovshandläggare, där analog hantering av markexploatering utpekas som ett problem. Men vi gick också ut med ambitionen
att detaljplanerna ska vara tillgängliggjorda för ”exploatörer, byggföretag, privatpersoner och handläggare”. Om vi uppehåller oss vid samhällsbyggnadsprocessen ett ögonblick och problemet
kring markexploatering.
Exploatering och byggnation
av mark är inte en process
som endast sker inom kommunens väggar. Kommunen
må ha planmonopol men den
färdiga produkten, detaljplanen, används av fler myndigheter. Särskilt om vi använder
begreppet markexploatering,
då måste vi också ta hänsyn
till Lantmäteriet. Problemet
uppenbarar sig först när
gamla analoga planer digitaliseras. En gammal plan kan
mycket väl ha ritats över en
bristfällig
representation av
Figur. Kunskapsutbyte och lärande i projektgruppen.
fastighetsindelningen. När vi
idag med digitalt inskannad
plankartan lägger den över dagens fastighetsindelning uppstår väldigt många avvikelser. Tre
val uppstår:
•

Låt stå. Gränserna i kartan sammanfaller inte, kanske sträcker sig marken för en bostadsfastighet ut på område avsett för vägmark eller vice versa.

•

Rätta till enligt ursprungligt syfte. Detaljplanen ändras så att den stämmer överens
med det som faktiskt genomfördes, område för vägmark flyttas ut så att den inte
ligger på bostadsfastigheten.

•

Snygga till. Rätta endast till så att de olika gränserna på plankartan följer fastighetsbildningen inom en viss tolkningsmån. Tankeexemplet är att kartan ritades med en
lite tjockare penna och vi tolkar endast inom tuschpennans utbredning.

De tre alternativen har alla fördelar och nackdelar. Låt stå är det som är minst kontroversiellt, men också det alternativ som ger en väldigt rörig och svårtolkad produkt. Rätta till ger
en väldigt tydlig kartbild men är det alternativ som löper störst risk att ifrågasättas juridiskt
och därmed riskerar att få begränsad användning av andra myndigheter. Snygga till är lite av
en kompromiss där vi får en klarare och tydligare kartbild samtidigt som tolkningen är tillräckligt lik den ursprungliga produkten för att förhoppningsvis överleva juridisk prövning.
Det var viktigt för projektet att resultatet faktiskt används och förhoppningsvis även implementeras i det fortsatta arbetet med plan-, bygglovs- och kanske till och med lantmäterihandläggning, i stället för att riskera att fastna i juridiska kugghjul. Därför är det alternativet
”snygga till” som vi valt som vår inriktning. Det är också viktigt att påpeka att vi därmed
väljer ut näringsliv och andra myndighetsutövare som den huvudsakliga målgruppen.
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En annan aspekt som visat sig svårlöst är de effekter som vi i planen för DiSa-projektet
önskar uppnå. De två effekterna ökat byggande och positiv miljöpåverkan är två oförenliga mål
eller i varje fall två effekter som vi inte kan uppnå med digitala detaljplaner allena. Sveriges
byggnader står enligt Naturvårdsverket för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv. Ökat byggande har följaktligen en negativ klimatpåverkan. När det gäller detaljplanens påverkan på bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan är det möjligen materialval, energi och uppvärmning som kommer till tankarna. De här
möjligheterna till påverkan är dock inte lika stora i äldre redan antagna detaljplaner, och det
är därför inte möjligt att påstå att digitaliseringen av detaljplaner kommer att ha en positiv
klimatpåverkan.
Däremot kommer digitaliseringen förhoppningsvis att leda till just ökat byggande, som är
den andra önskade effekten. Detta är bra av flera anledningar:
•

dels eftersom det finns en bostadsbrist som behöver lösas,

•

dels eftersom marken ur ett rent planpolitiskt perspektiv redan är planlagd och tid
behöver då inte läggas ner på att planera den först,

•

dels ur ett markpolitiskt perspektiv på så sätt att markanvändning enligt plan och
faktisk användning nu på ett lättare sätt kan bli ett och samma, i stället för att det
finns ogenomförda planer på olika håll i kommunen.

Det sista är i sig också en fördel ur miljöperspektiv, i alla fall om de ogenomförda planerna
är tätortsnära, eftersom byggandet då kan påbörjas utan att man genom ny planläggning tar
ytterligare markområden i anspråk. Man åstadkommer därigenom en förtätning av tätorten.
Erfarenhetsutbyte

I arbetet med digitaliseringen av detaljplanerna har kontakt och utbyte av erfarenheter med
externa aktörer varit en viktig del av genomförandet. Inom projektet har detta gjorts på
flera olika sätt genom åren, även för att omvärldsbevaka, hitta tekniska lösningar och studera andra liknande projekt.

Figur. Erfarenhetsutbyte har varit
en viktig del i arbetet i DiSa. Här
berätta Mikael Westberg om de beslut och övervägningar vi gjort under
digitaliseringen av detaljplaner.
Detta vid en konferens med FSBS
– Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare
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Genom nära samverkan med Lantmäteriet, Boverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en gemensam kunskapsbank byggts upp kring digitalisering av detaljplaner.
Gotland har varit referenskommun för SKR:s utveckling av digitala detaljplaner och medverkat i Lantmäteriets projekt för en gemensam geodataplattform på detaljplanesidan. Projektet har även deltagit i Boverkets webbseminarier om den nya standarden för detaljplaner.
Den löpande kontakt och samverkan som projektet haft direkt med tjänstemän vid Boverket och Lantmäteriet angående tolkning av bestämmelser och den geografiska tolkningen
har betytt mycket för det goda resultatet.
DiSa har positionerat Gotland långt fram inom digitaliseringen av detaljplaner, och medarbetarna har medverkat vid ett antal konferenser, både som talare och besökare. Samarbeten
har upprättats med andra kommuner, som Kävlinge, Uddevalla och Eskilstuna, för lärande
och kunskapsspridning. Projektet har även varit referenskommun i projektet DigSam, i arbetet med handbok för digitalisering av detaljplaner.
Vid flera möten och en större workshop med Gotland Byggmästareförening fick projektet
flera goda uppslag kring i vilka sammanhang som detaljplanerna kan visualiseras för företag
inom byggbranschen. Även interna visningar och tester av den digitala portalen för detaljplaner har givit viktiga diskussioner med handläggarna i ordinarie verksamheten.
Överlämning till förvaltning

DiSa har tolkat, digitaliserat och granskat alla Region Gotlands detaljplaner. Arbetet har genomförts utifrån Boverkets standard och förbättrade fastighetsgränser. Detaljplanerna
finns digitalt publicerade i Region Gotlands webbaserade kartportal. Alla planbeskrivningar
har genom OCR-tolkning gjorts sökbara, och de digitala detaljplanerna har publicerats som
Region Gotlands första öppna data.
Specifikt överlämnar projektet till Samhällsbyggnadsförvaltningen:
•

Alla detaljplaner digitaliserade efter Boverkets standard och förbättrade fastighetsgränser.

•

Region Gotlands 21 planprogram digitaliserade.

•

En databas för tolkning av detaljplaner.

•

Rutiner för arbetssätt med tolkning, digitalisering och granskning av detaljplaner.

Förvaltningen ska tillse att Region Gotland framöver enbart producerar digitala detaljplaner
efter Boverkets standard, i enlighet med de förbättrade arbetsrutiner som tagits fram i DiSa,
samt leda den förändring i arbetssätt som implementering av de digitala detaljplanerna innebär.
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6. Webbaserad kartportal
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Webbaserad kartportal – Sammanfattning

DiSa har skapat ordning och reda i förvaltningens geodata. Detta har lett till effektivare
processer, minskat lagringsutrymme för data och höjd prestanda i systemen. Ett stort arbete har varit att skapa nya databaser uppdelade på informationsägare, rensa i data och
skapa rutiner för en strukturerad namnsättning av data. Under projektet har vi även infört
ett nytt metadatasystem, vilket i sin tur gjort det möjligt för DiSa att lansera en portal för
öppna data för Region Gotland.
DiSa har tagit fram en extern kartportal där företag, boende och besökare kan hämta information vid exempelvis ansökan om bygglov eller nyetablering av verksamheter. Kartorna är nu enhetliga och tillgängliga, med ökad användarvänlighet. Detta är ett viktigt steg
för att öka insynen i beslutsfattande och handläggning, och bidra till ökad effektivitet och
kortade handläggningstider. Inom projektet har vi genomfört tre digitala medborgardialoger med interaktiva kartor, vilket ökat dialogen med invånarna och gett fler synpunkter till
samhällsplaneringen.
Under projektet har medarbetarna internt vid Region Gotland övergått till att arbeta i en
gemensam GIS-plattform – Gokart. Detta sparar kostnader och arbetstid för förvaltningen.
Övergången till ett gemensamt arbetssätt har även ökat användandet av GIS-plattformen,
både internt och externt. DiSa har tagit fram webbaserade utbildningar och instruktioner
för användningen av GoKart, och alla enheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har
fått utbildning i det till delar nya arbetssättet.
Nu har vi ordning och reda på vår geodata, strukturerade metadata och enhetliga system.
Med den grunden kan vi effektivisera handläggningen och bygga vidare på en utökad dialog
med våra invånare via tillgängliga kartor.
Bakgrund

En viktig del av samhällsplaneringen är användning och analys av geografisk information
(geodata) och dess presentation i olika karttjänster. När företagare, boende och besökare
får tillgång till detta planeringsunderlag effektiviseras processen. Detta gäller de externa användarna såväl som i handläggningen av ärenden vid Region Gotland, där geodata presenterade i kartor dagligen används inom alla delar av samhällsbyggnadsprocessen.
I den tidigare övergången från analoga till digitala processer har inte lagringen av geodata
skett på ett strukturerat sätt inom samhällsbyggnadsprocessen. Informationen har istället
lagrats olika hos respektive verksamhet och metadata (information om data) har ofta saknats. Att införa en strukturerad informationsförvaltning och öka kunskapen om användningen av geodata har varit en viktig del av projektet.
Målet har varit att förenkla och effektivisera handläggningen genom höjning av prestanda,
övergång till ett gemensamt geodatasystem samt en god och väl dokumenterad struktur för
geodata. När kunder och handläggare har tillgång till samma information ökar kvalitén i
processen och risken för missförstånd och överklagan i ärendeprocessen minskar.
Arbetet i projektet organiserades i följande fyra delar:
•
•
•
•

Informationsförvaltning
Intern kartportal
Extern kartportal
Öppna data
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Informationsförvaltning

För att effektivisera den interna hanteringen, och på sikt kunna publicera geografisk information (geodata) och kartor som öppna data, krävs det en väl fungerande och dokumenterad intern struktur för hanteringen av dessa data. Det behöver också finnas metadata
kopplade till dessa, som bland annat innehåller information om hur geodata är framtaget,
vilken kvalitet data har, när data är upprättat samt vem som kan svara på frågor om data.
Metadata var också ett av medarbetarnas främsta önskemål i den genomförda förstudien,
som föregick DiSa-projektet.
Lagstiftning, främst införandet av dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och säkerhetsskyddslagstiftning, med hänsyn till att Gotland har ett
geopolitiskt känsligt läge, har också påverkat behovet av en god struktur. En väl genomarbetad informationsförvaltning med ordning och reda är även en viktig grundbult för DiSaprojektets övriga delar och för hela samhällsbyggnadsprocessen vid Region Gotland.
För att få en tydlig struktur i förvaltningen av data fattade Samhällsbyggnadsförvaltningens
ledningsgrupp beslut om att respektive enhetschef har rollen som informationsägare, en
roll som finns definierad i Region Gotlands systemförvaltningsmodell. Rent konkret innebär detta att verksamhetscheferna tar ansvar för att det finns en utsedd kontaktperson och
uppdateringsansvarig för de data som verksamheten äger och att dessa har möjlighet att
medverka på den årliga genomgången av metadata. Beslutet om informationsförvaltningen
på Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit en viktig del av arbetet med att säkerställa att
DiSa når sina mål med goda resultat.
Struktur och behörigheter

För att få bättre ordning i den stora
mängd geodata som används inom
samhällsbyggnadsprocessen sattes en
helt ny struktur upp för databaserna.
Den tidigare databasen har delats upp
i 18 nya databaser, och strukturen
bygger på vilken funktion eller vilken
verksamhet som är informationsägare,
alltså ansvarig för informationen och
dess användning. I och med detta kan
tillgången till en databas styras genom
behörighet baserat på verksamhet, till
skillnad från när all geodata lagrades i
en gemensam databas.
Figur. De 18 nya databaserna, som den tidigare databasen ”geodata” delats upp i.
Utöver detta har projektet tagit fram en policy för hur all data ska namnges, vilken gett ytterligare struktur och enhetlighet för den framtida förvaltningen av geodata. Namnsättningen har även utformats så att ett eventuellt framtida byte av system kan genomföras
utan att det kommer att innebära några stora arbetsinsatser. I arbetet ingick även förbättrade rutiner vid uppdatering av systemen och ingående datalager.
I och med den genomgång och strukturering av all data som genomförts har knappt
50 procent av allt data i den ursprungliga databasen kunnat raderas. Det gäller data som varit dubbellagrad eller på annat sätt blivit inaktuell. Detta innebär en stor effektivisering i
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hantering av data och sparar även lagringsutrymme, vilket leder till såväl förbättrad struktur
som ökad kapacitet i systemen. I samband med införandet av en ny struktur och rensningen av data har alla tjänster, som används till externa och interna kartor, pekats om till
de nya databaserna. Detta omfattar även de kartdokument, så kallade mxd-filer, som innehåller förinställda utseenden och grupperingar av lager. Även antalet tjänster har under arbetet kunnat optimeras, vilket ytterligare sparat utrymme och ökat kapaciteten på servern.
Metadata

För att säkerställa kvalitén på data, såväl internt som externt, behöver all data förses med
tillhörande metadata (information om data). Detta är också ett krav för att kunna lämna ut
geodata som öppna data. En viktig del av projektet var införandet av ett sökbart metadatasystem, vilket inte fanns vid DiSa-projektets start. I systemet ska användaren hitta data utifrån ämnesområde eller namn och få information om exempelvis hur ofta geodata uppdateras, var det kommer ifrån, hur det är framtaget och vem som är informationsägare.
En omvärldsbevakning genomfördes, som visade vilka typer av metadatasystem som finns
tillgängliga för geodata, inklusive två lösningar med öppen källkod inom ArcGIS-plattformen. Värdefull input fick vi från andra kommuner genom en fråga på plattformen DelaDigitalt. Diskussioner med bland annat Länsstyrelsen, Kalmar kommun, Stockholms stad och
Jönköpings kommun, som visade på utmaningar inom området men pekade även på föroch nackdelar med olika lösningar för metadata. Flera leverantörer av GIS-system kontaktades också för visning av metadatasystem.
Efter att en kravspecifikation tagits fram, där hänsyn togs till att Region Gotland inte har
de resurser som krävs för att utveckla en OpenSource-lösning, skickades en avropsförfrågan till regionens ramavtalsleverantör för licenser.
Efter utvärdering av kravuppfyllnad och pris valdes systemet ComCAT GeodataExplorer
från MetaGIS AB. Mest vikt lades vid stödet för den svenska nationella metadataprofilen
Nationell metadataprofil 4.0 och möjligheten att förhandsgranska datamängders geografiska
täckningsområden i en karta. ComCAT, som är en webblösning, sattes upp av leverantören
och medarbetarna vid GIS-enheten utbildades i användning och administration av lösningen. De metadata som verksamheterna kunnat bidra med har importerats till systemet
och 422 poster finns vid DiSas avslut registrerade där. 67 av dessa är av så hög kvalitet att
de tillgängliggjorts för medarbetarna. En länkning mellan den interna kartportalen och metadatasystemet har också satts upp för att användarna enkelt ska kunna hitta information
om de data som de tittar på i kartorna. Med systemet på plats finns också möjlighet att
publicera öppen data till de nationella dataportalerna Geodataportalen och Dataportal.se.

Figur. Exempel över hur integrationen mellan interna kartportalen GoKart och metadataportalen har lösts
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Figur. Skärmklipp från metadataportalen ComCAT GeodataExplorer
Intern kartportal

När projektet inleddes arbetade Region Gotland i två olika GIS-system som presenterade
den geografiska informationen i kartor. Att införa en gemensam intern kartportal identifierades i förstudien som ett viktigt förbättringsområde för att effektivisera och höja kvalitén i
såväl användning som förvaltning av data och system. I en omvärldsanalys utvärderades
flera lösningar, inklusive olika lösningar med öppen källkod, samt de två system som redan
fanns inom Region Gotland – Solen med MapInfo som administratörsgränssnitt och
ArcGIS-plattformen med GEOSECMA. Vid val av plattform konstaterades att Region
Gotland i dagsläget inte har tillräckliga resurser inom systemutveckling för att kunna hantera lösningar som bygger på öppen källkod.
Valet gjordes att använda ArcGIS-plattformen med GEOSECMA, som genom en namntävling fick det interna namnet GoKart. I kommunlicensen som Region Gotland har ingår
också en extern kartportal i form av ArcGIS Online.

Figur. En av kartorna i den interna kartportalen GoKart.
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Övergång till GoKart

Arbetet med att föra över verksamheternas användning av kartan till GoKart har gjorts
stegvis. Arbetet inleddes med enhet Miljö- och hälsoskydd vid Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta då de ansågs vara representativa för övriga enheter, men med en mindre
mängd data som behövde överföras mellan systemen. Övergången blev ett bra test och ett
stort arbete gjordes med att rensa och identifiera vilka data som skulle flyttas från det gamla
systemet till det nya. Flera informationsmängder kunde rensas bort, slås ihop, uppdateras
och förtydligas. Att genomföra flytten enhet för enhet var en bra strategi, där lärdomar togs
till vara i nästa flytt och arbetsflödet förbättrades efter hand.
GoKart kan även användas på verksamheternas mobiler, surfplattor och i fältverktyg.
Tjänsten kan alla medarbetare nå genom Region Gotlands intranät. När alla vid Samhällsbyggnadsförvaltningen börjat arbeta i GoKart gjordes även flytt av andra förvaltningar till
den nya plattformen.

Figur. Exempel på kartapplikationer i den interna kartportalen GoKart
Prestanda

En viktig förbättring från förstudien till DiSa var behovet av en utökad prestanda för de
datorer och uppkopplingar som används internt vid Region Gotland. Tillsammans med
systemleverantören och IT-avdelningen gjordes en utredning av prestandan, vilken visade
ett tydligt behov av snabbare svarstider genom kraftfullare datorer och snabbare uppkoppling. DiSa såg till att medarbetarna fick detta, och att uppkopplingen ökades från 100 MB
till 1 GB. Dessutom utökades kärnor och minne i den server, ArcGIS Image Server, som är
specialiserad på att hantera stora datamängder i form av bilder, höjd- och rasterdata. Genomgången snabbade upp hanteringen av data och innebar en nödvändig höjning av prestandan inför det omfattande arbete med geodata och kartportal som sedan genomfördes i
projektet.
En övervakning av prestandan, bland annat genom mätning av svarstider i de olika systemen, har genomförts genom hela projekttiden och behov av att se över uppkopplingen aktualiserades igen när alla vid Samhällsbyggnadsförvaltningen gick över till det interna systemet GoKart. Uppföljningen av prestandan resulterade i att fler tjänster rensades på servern,
komprimering och indexering av nya databaserna sattes upp och en justering av SQL-serverns inställningar genomfördes.
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Utbildning och GIS-ronder

Övergången till ett gemensamt GIS-system ledde till ett ökat fokus på utbildning och support i GoKart. På så sätt ökar möjligheten att alla anställda kan utnyttja systemets fulla potential. Utbildningen har bestått av ett antal kurstillfällen under projektets gång. Ett ytterligare användarstöd är den manual som tagits fram i samband med kurserna, och som kompletteras med nya delar efterhand som systemet utvecklas eller frågor uppstår. För att även
nyanställda enkelt ska få utbildning i GoKart, har ”how to do filmer” spelats in och publicerats på Region Gotlands intranät. Detta är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt för
medarbetarna att vidareutbildas inom systemet då kurserna enkelt kan göras när det passar
varje person bäst.
Bilaga: DiSa – GoKart användarmanual (öppnas i nytt fönster)
Vid utbildningstillfällena kom idén om uppföljande ”GIS-ronder” upp. Vid dessa har en
GIS-ingenjör med jämna intervall gått runt bland användarna, gett ytterligare stöd och
fångat upp frågor. Detta har varit ett lyckat koncept som även förbättrat den externa kommunikationen då kundtjänst haft möjligheten att förmedla frågor från kunderna.
Ökad användning av geodata

Användandet av digitala kartor ökar kontinuerligt inom Region Gotland. Detta syns bland
annat genom antalet aktiva användare i GoKart, som ökat från 264 användare året innan
DiSa till 301 användare under 2020. Räknar vi på mer återkommande användare med i snitt
en visning per månad (≥ 12 visningar under 2020), vecka (≥ 52 visningar under 2020) och
dag (≥ 365 visningar under 2020) är trenden än mer tydlig under projekttiden.
Figur. Antalet aktiva användare av
interna kartportalen GoKart per år
under perioden 2017-2020.
Antalet visningar av webbkartor
i GoKart har också ökat markant under projektperioden, från
10 000 visningar under 2017 till
283 000 visningar under 2020,
vilket även kan tillskrivas övergången till ett system. Ökningen
i antalet visningar är mycket
glädjande och visar vikten av att
verksamheterna har tillgång till
väl fungerande GIS-system med
kvalitetssäkrade geodata som
underlag för handläggningen
inom samhällsbyggnadsprocessen.
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Figur. Antalet visningar i interna
kartportalen GoKart per år under
perioden 2017-2020.
Denna trend bekräftades också
i den enkät som företaget
Metria genomförde angående
kommuners GIS-mognad, och
där DiSa-projektet efter deltagande i en tävling blev uttaget
för en fördjupad studie. Resultatet blev en bekräftelse på att
arbetet i DiSa adresserar de behov verksamheten har och även
motsvarar de trender man ser
nationellt med ökad användning av geodata och GIS.
Genom kontakten med andra kommuner, deltagande på konferenser och deltagande i olika
fokusgrupper har projektet fått en god bild av omvärlden, vilka trender som finns inom
geodataområdet och vilken funktionalitet som användarna efterfrågar. Arbetet kommer
fortsätta efter DiSa med att kontinuerligt fånga upp användarnas önskemål. Fältapplikationer, där handläggaren ute i fält kan använda en surfplatta eller telefon för att lägga in
platsbunden information direkt i geodatasystemen, och att i fält även kunna förse tagna bilder med en geografisk plats, är exempel på förbättringar som projektet överlämnar till
framtida utveckling i förvaltningen.
Extern kartportal

En extern kartportal där företagare, boende och besökare har möjlighet att ta del av aktuell
geodata bidrar till ökad hållbarhet, effektivitet och rättssäkerhet i samhällsbyggnadsprocessen. När både kund och handläggare baserar sina underlag på samma information ökar
dessutom transparensen i de beslut som fattas. Möjligheterna till självservice ökar vilket
minskar mängden inkommande frågor till handläggarna, något som kan förkorta handläggningstiden och på så sätt gynna alla sökande. Projektet valde att använda systemet ArcGIS
Online för de externa webbkartorna, ingående i den kommunlicens för ArcGIS och GEOSECMA som fanns vid Region Gotland.
Innan DiSa-projektet saknade de externa kartorna ett sammanhållet format och ett enhetligt utseende. För användarvänligheten var det prioriterat att göra kartorna snabba att ladda
upp och att ge dem en likartad design. En grafisk profil togs fram, inkluderande ett galleri
för bakgrundskartor. Ett annat prioriterat område var att göra webbkartorna responsiva,
vilket innebär att de behåller sitt utseende oavsett om man använder en dator, surfplatta eller mobiltelefon.
En karta eller flera temakartor

En länk på Region Gotlands startsida ger en direkt ingång till den externa kartportalen, vilket gör det enkelt för medborgarna att hitta till kartorna.
Region Gotlands externa kartportal (öppnas i nytt fönster)
I valet mellan att ha en webbkarta, som visar alla Region Gotlands kartlager, eller flera temakartor, som visar exempelvis kulturvärden respektive naturvärden, föll valet på att båda
borde finnas. En webbkarta med mycket information kan bli långsam att ladda upp och
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svår att hitta information i, men ger större möjligheter för vana kartanvändare att kombinera information och göra egna analyser. Temakartor blir å andra sidan tydligare genom att
visa ett specifikt tema, exempelvis var det finns förskolor på Gotland.
Gotlandskartan (öppnas i nytt fönster)

Figur. Hög tillgänglighet till kartorna är en förutsättning för en demokratisk process vid medborgardialoger
där kartor är en viktig del. Här förbereder projektledare Susanne Appelquist tester av medborgardialogen
för Program Klintehamn.
Tillgänglighet och jämställdhet

Tillgänglighet, jämställdhet och likabehandling för alla grupper i samhället har varit en viktig utgångspunkt i DiSa-projektet. Tester på tillgänglighet gjordes på webbkartan utifrån
webbdirektiv för tillgänglighet från myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Generellt
har personer med nedsatt syn svårare att ta till sig informationen i kartor eftersom uppläsningsfunktioner ännu inte finns utvecklade för kartsystemen. För personer som har svårt
med texter och språk kan däremot kartor underlätta och visualisering med kartor gör det
enklare att förstå myndighetens skrivelser. En bra lösning är de kartberättelser, där text
kombineras med interaktiva webbkartor, 3D-kartor, film och bilder.
Visualisering av Program Klintehamn i programmet StoryMap (öppnas i nytt fönster)
I DiSa har vi fört många diskussioner om tillgänglighet och olika lösningar har undersökts.
Detta har ökat medvetenheten om olika gruppers behov och lett till insikt om varför och
hur tillgängligheten kan förbättras. I verksamheten har vi fått kunskap om att inte använda
förkortningar i text, att lägga in en förklaringstext på alla kartor och bilder, samt hur uppläsnings- och översättningsprogram fungerar. Arbetet med att förbättra tillgängligheten
fortsätter i förvaltningen med bland annat översikter av färg- och symbolval i kartorna.
Medborgardialog

De webbkartbaserade medborgardialoger som tagits fram i DiSa-projektet har ökat dialogen mellan Region Gotland och öns företag, boende och besökare. Den digitala dialogen
leder till ökad jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet då fler kan göra sin röst hörd
vid valfri tid eller plats. Under projektet har tre medborgardialoger genomförts, samtliga
med mycket gott resultat.
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Även tester med digitala arbetsrum, där kartan är i centrum, har genomförts tillsammans
med externa aktörer med mycket goda resultat. Webbkartan blir då en digital plattform som
möjliggör en sömlös kommunikation, där kartorna inte behöver skrivas ut och skannas eller
digitaliseras igen, efter att en skiss eller ett förslag har förts in.

Figur. Utsnitt från den webbaserade dialogen för översiktsplanen 2040.
Ökad användning

Under projekttiden har användningen av externa webbkartor ökat. Antalet tillgängliga
webbkartor har också ökat. Inom Region Gotland ökar också delningen av geodata inom
samhällsbyggnadsprocessen, exempelvis finns kartor och data i portalen som rör hamnar,
räddningstjänsten, trädinventering samt digitala arbetsrum för översiktsplaner och grön infrastruktur.
Öppna data

Genom öppna data som nedladdningsbara datamängder vill projektet öka mängden information som är tillgänglig för vidareutnyttjande från den offentliga sektorn. Detta är ett
viktigt led för att stärka innovationsklimatet inom samhällsbyggnadsområdet. Att ge företagare och entreprenörer möjlighet att förädla information och data gör att den kan användas
för att utveckla nya tjänster och produkter. Mycket inspiration har här hämtats från projektet ÖDIS (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen), där man arbetat mot
målet att all data som kan delas också ska delas så öppet som möjligt. En analys av de datamängder som ÖDIS arbetat med och hur de skulle kunna tillgängliggöras av Region Gotland har tagits fram och resulterat i rekommendationer för fortsatt arbete.
Projektet har, genom att sätta en struktur för informationsförvaltning samt implementera
ett metadatasystem, också tagit fram förutsättningarna för att publicera öppna data genom
att sätta upp en dataportal i ArcGIS Online. Både systemen ArcGIS Online och Portal for
ArcGIS (motsvarande funktionalitet men på egen server istället för som molntjänst) har inbyggda verktyg för att skapa dataportaler för detta ändamål. I Portal for ArcGIS kunde dock,
vid projektavslut 2021, inte anonyma (icke-inloggade) användare ladda ned data från portalen. Därför valdes ArcGIS Online som plattform för dataportalen även om det även här
finns begränsningar. Dessa rör främst format för 3D-data då filbaserad geodatabas är det
enda format som i nuläget går att ladda ned 3D-data i.
Arbetet resulterade i en portal för öppna data som lanserades på Region Gotlands webbplats under våren 2021. Lanseringen inleddes med Gotlands digitala detaljplaner och 3D-
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modeller av byggnader i Visby. Allt eftersom kommer portalen fyllas på med mer information.
Portal för Region Gotlands öppna data (öppnas i nytt fönster)

Figur. Att hålla reda på sina processer är en viktig del i arbetet att gå från ett analogt till ett digitalt arbetssätt. Här byggs den digitala processen upp med analoga lappar.
Resultat

DiSa har skapat ordning och reda i förvaltningens geodata. Genom att skapa nya databaser
uppdelade på informationsägare, tagit fram och implementerat rutin för namnsättning av
data, rensat bort 50 procent av data som varit inaktuellt och upphandla samt installera ett
nytt metadatasystem har en hållbar informationsförvaltningsmodell möjliggjorts. Aktiviteterna har lett till effektivare processer för att tillgängliggöra data, minskat lagringsutrymme
på servrarna och höjt prestandan i systemen.
DiSa har även etablerat förutsättningar för Region Gotland att kunna publicera öppna data.
Det har bland annat innefattat en framtagen lista för rekommenderade datamängder för
publicering. Som ett resultat av DiSa har Region Gotlands detaljplaner och 3D-modeller av
byggnader i Visby läggts ut som öppna data innan projektavslut.
I och med att DiSa har arbetat med och säkerställt en övergång till en gemensam GIS-plattform sparas kostnader och arbetstid för förvaltningen. Det effektiviserar också processen i
och med att alla handläggare ser samma data. Det har också ökat användandet internt och
externt av GIS-plattformen. DiSa har tagit fram webbaserade utbildningar och instruktioner för GIS-plattformen, och alla enheter inom förvaltningen har utbildats inom ramen
för DiSa-projektet.
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DiSa har etablerat en digital plattform för externa webbkartor, ArcGIS Online och de externa webbkartorna (både generella och specialiserade) har tillgängliggjorts för boende, besökare och företagare via Region Gotlands webbplats. Detta arbete resulterar i ökad insyn i
beslutsfattande och handläggning, samt bidrar till ökad effektivitet och kortade handläggningstider. Som en del i det samlade kvalitetsarbetet runt de externa kartorna har DiSa
också gjort en genomgång av samtliga externa webbkartor med fokus på enhetlighet och
tillgänglighet. Det skapar bättre användarvänlighet när alla kartor har likartat utseende, förbättrad tillgänglighet för personer med exempelvis nedsatt syn och förenklar kommunikationen med allmänheten.
Tre digitala medborgardialoger med interaktiva kartor har genomförts, vilka resulterat i fler
synpunkter där fler invånargrupper kommer till tals. Den digitala dialogen bidrar på så sätt
till den demokratiska processen.
Överlämning till förvaltning

DiSa har tagit fram en intern och en extern webbaserad kartportal för Region Gotland. För
att göra detta har prestandan höjts, geodata rensats, en metadataportal implementerats, personalen inom samhällsbyggnadsprocessen utbildats och öppna data publicerats.
Specifikt överlämnar projektet till Samhällsbyggnadsförvaltningen:
•

En intern och en extern webbaserad kartportal.

•

Rensade och strukturerade databaser för Region Gotlands geodata.

•

En implementerad metadataportal med utsedda informationsförvaltare för framtida
kvalitetssäkring.

•

En informationsförvaltningsplan för geodata vid Region Gotland.

•

En portal för öppna data – där planbestämmelser från digitala detaljplaner och 3D-modeller av byggnader i Visby finns publicerade som öppna data.

Förvaltningen ska arbeta vidare med att tillgängliggöra fler öppna data, tillgängliggöra karttjänsterna på gotland.se och hålla de program, system och lösningar i drift som DiSa implementerat. Informationsförvaltningsplanen ska löpande utvärderas och uppdateras.
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7. 3D-visualisering
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3D-visualisering – Sammanfattning

Genom DiSa-projektets arbete med 3D-visualisering har en ny metod för framtagande av
3D-modeller skapats. Genom att använda fotogrammetriska metoder genom drönarflygning kan Region Gotland nu producera mer avancerade och användbara modeller för exploateringsprocessen. För att skapa en rättssäker process har DiSa gjort ett omfattande arbete med att i samverkan med Lantmäteriet, Dataskyddsinspektionen och Trafikverket ta
fram rutiner, dokumentation och tillstånd för drönarflygning på Gotland. Mätningsingenjörer har utbildats till drönarpiloter och handläggarna inom samhällsbyggnadsprocessen har
fått vara medskapare till de tjänster som tagits fram.
Under projekttiden köpte DiSa in teknik och programvaror för att kunna arbeta på nya sätt.
Sju 3D-modeller togs fram genom att arbeta med den nya metoden, och flera av dessa användes skarpt i handläggningen. En katalog skapades för att handläggarna skulle kunna se
och förstå vilka modeller som går att göra och hur processen för att göra dem ser ut.
Genom aktivitetens arbete och färdigställande kan nu medborgare, kunder, handläggare,
medarbetare och beslutsfattare som har tillgång till en webbläsare titta på och röra sig fritt i
3D-modeller av god kvalitet som produceras. Användare har även tillgång till flera funktioner som förbättrar användarupplevelsen och bidrar med viktig information, som att titta
på skuggor för valfri tid på dygnet och valfritt datum, tända och släcka tänkta byggnader
samt att se olika informationslager. För att utveckla funktionaliteten i modellerna arbetade
en student som praktikant i DiSa för att ta fram ett ritverktyg i modellerna.
Bakgrund

Region Gotland har sedan ett antal år använt sig av 3D-modeller vid större infrastrukturprojekt, som utvecklingen av området Visborg, den nybyggda kryssningskajen, utvecklingen
av Östercentrum samt vid vissa bygglov i Visby innerstad. De modeller som tidigare använts inom Region Gotland har varit mycket enkla, och tagits fram utifrån Lantmäteriets
nationella laserskanning som genomfördes under våren 2012. Det resulterar i modeller som
inte har byggnader som tillkommit efter skanningen och som också var mycket tidskrävande att ta fram. Då de inte gav kontext eller detaljrikedom var de också mindre användbara och bidrog inte tillräckligt till den kvalitetshöjning som förväntades i beslutsunderlagen.
Omvärldsanalys

Tidigt i projektet genomfördes en omvärldsanalys i samverkan med andra kommuner som
arbetat med 3D. DiSa gjorde bland annat ett studiebesök hos Göteborgs stad som tagit
fram 3D-modeller vid större infrastrukturprojekt i staden. Information inhämtades också
från andra kommuner, som Falun, Höganäs, Varberg och Norrköping. Projektet tog kontakt med företag (Spotscale, Trimtec, Pitchup och Leica) som arbetar med inhämtning av
3D-geodata och som även skapar 3D-modeller från geodata. Omvärldsanalysen gav en viktig och samlad bild över vilka möjligheter som finns för att med olika tekniska lösningar
samla in data samt att ta fram 3D-modeller och hur dessa kan användas i samhällsbyggnadsprocessen på Gotland.
Användarnas behov av 3D kartlagdes under ett förstudieprojekt, genom en e-tjänst som
medarbetare fyllde i. Resultatet av svaren från e-tjänsten var att handläggarna till stor del
önskar ett webbaserat verktyg med funktioner som mäta i höjd, sol/skuggstudier, tända
och släcka byggnader och informationslager. En annan önskan var att modellen ska bidra
till att medborgare tidigt i processen ska kunna ta del av projekt i form av en 3D-modell.
De ska känna sig delaktiga i arbetet med att ta fram ny infrastruktur och kunna vara med
och lämna synpunkter. Projektet har haft ett flertal möten och presenterat 3D-modeller
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och system för att använda modellerna och även haft uppföljning/produktionsmöten med
handläggare under projektets gång.

Figur. Projektledare Tomas Looström förbereder inför nästa flygning.

Tester, teknik och material

Projektet utvärderade tre tekniker för att samla in data; terrester, luftburen laserskanning
och fotogrammetrisk metod för att hitta den väg framåt som bäst möter Region Gotlands
behov av 3D-visualisering.
•

Terrester laserskanning utförs från en totalstation som står på marken. Totalstationen roterar och sveper med lasern över omgivningarna och på så sätt samlas punkter in från de
föremål som träffas av lasern. För att täcka ett större område eller alla sidor på en byggnad måste totalstationen flyttas flera gånger. Skanningen från marken fångar bara föremål som kan ses från marken, den kan inte fånga punkter som platta tak, toppen på
murar eller liknande.

•

Luftburen laserskanning innebär att en laser monteras under en drönare som klarar av att
lyfta tyngre föremål. Skannern sveper sedan medan drönaren flygs i stråk. Laserskanning och fotografering utfördes över ett testområde i Visby innerstad. Tekniken med
laserskanning ansågs vara kostsam, systemet vid flygning svårt att arbeta med samt att
önskad slutprodukt, byggnadsgeometrier, inte kunde tas fram effektivt samt inte heller i
den form som fungerar i Region Gotlands nuvarande system.

•

Fotogrammetriskt utifrån fotografier får marken och luften. 3D-modeller kan skapas genom att
fotografera ett objekt från olika vinklar och med överlapp för varje fotografi. Mjukvaror som Metashape kan sedan utifrån dessa beräkna fram en 3D-modell.

DiSa valde att arbeta fotogrammetriskt då det räcker med en betydligt billigare drönare utrustad med kamera. Det är ekonomiskt fördelaktigt, insamlingen är tidseffektiv med mindre
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krävande teknisk utrustning, enklare bearbetning av data och slutprodukten fungerar
mycket väl i de applikationer vi har för att använda 3D i.
Efter testerna av de olika teknikerna gjordes inköp av teknik och hårdvara i linje med detta.
Utrustning som behövs vid framtagande av 3D-modeller baserat på fotografier från drönare består av en drönare med integrerad kamera, ett styrsystem med skärm samt medföljande mjukvaror för kontroll av drönare och kamera. Inför valet av drönare och kameratekning kontaktades räddningstjänsten vid Region Gotland, som använder drönare, samt
andra kommuner och ett par företag. Detta som en del i arbetet att ta fram underlag för att
kunna utvärdera vilken teknik som bäst skulle passa Region Gotlands behov. Utifrån behovsanalysen kom aktiviteten att välja ett drönarpaket som var prisvärt, väl använt över
hela världen och med ett resultat som lever upp till de krav på kvalitet och noggrannhet
som DiSa satt upp. I samma anbud angav projektet även vilka funktioner som önskades
från mjukvaran som skapar 3D-modellerna från fotografier samt vilka kvaliteter modellerna
skulle ha.
Dokumentation och process

Under projektperioden har mycket tid och resurser lagts på att säkerställa rättssäkerheten
för flygningar med drönaren. Bland annat har mätingenjörerna vid Region Gotland genomgått en utbildning för att bli drönarpiloter. Detta har varit en lyckad lösning eftersom metoden kräver inmätning av flygstöd och att mätningsingenjörerna redan är ute i fält och mäter
inför kommande nybyggnationer. En annan viktig del för att säkerställa rättsäkerheten är
att medarbetarna skapat flera rutiner internt och med externa parter. De mest centrala rutiner, avtal och tillstånd som tagits fram är:
•

Rutin med checklista för flygningar

•

Avtal med flygledartornet på Visby flygplats för att få flyga i kontrollerat luftrum

•

Spridningstillstånd från Lantmäteriet där besked ges efter varje inskickat material,
vilket görs via en e-tjänst där man för varje flygning skickar in bilderna som kan innehålla militärt eller ur nationellt säkerhetskänsligt material.

•

Tillstånd från transportstyrelsen

•

Kommunikation med datainspektionen för att avgöra om vi behöver tillstånd att
bedriva kamerabevakning i och med drönarflygning

•

Godkännande av vår behandling av personuppgifter enligt GDPR från Miljö- och
byggnadsnämnden

•

Beskrivning av behandling av data där personuppgifter kan finnas och lagring av
fotografier skapades

•

Fotograferingsmetoder och hur de ska behandlas i programvaran för framtagande
av 3D-modeller

•

Val av filformat vid export och lagring av 3D-modell, ortofoto, höjdmodell samt
punktmoln, vilket gjordes utifrån de mjukvaror som Region Gotland ska använda
dem i och så att modellerna kan användas av externa användare, oftast arkitekter.

•

En beskrivning av vilka format och standarder som ska användas i arbetet.

Förvaltningen behöver kontinuerligt uppdatera sina rutiner, för att säkerställa en ansvarsfull
och hållbar process för drönarflygande på Region Gotland. Rutinerna som togs fram under
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projekttiden fortsätter att utvecklas och optimeras så att modellerna ska kunna tas fram fortare och med bättre kvalitet och prestanda.
En arbetsprocess och organisation sattes upp för att generera 3D-modeller från såväl befintlig som nyskapad geodata. Under projektet kvalitetstestades arbetsprocessen och dess
effektivitet, och har under DiSa reviderats för att möta krav från interna användare.
•

Processen startas med att en beställning av en 3D-modell över ett område kommer
in till enheten Geografisk information. Medarbetarna beskriver vilket område de vill
göra en modell av och vad modellen bör visa.

•

Området kontrolleras sedan för att säkerställa att det går att skapa en 3D-modell
där. Området kontrolleras ur flygsäkerhetsaspekt, var bästa start- och landningsplats finns, om det finns nödlandningsplatser, om det finns höga objekt och om det
kan finnas människor i området. Om marken och byggnaderna är täckta med snö
kan det påverka möjligheterna att skapa en bra modell. Om det inte är möjligt att
skapa en 3D-modell utifrån de förhållanden som råder så kontrolleras om den befintliga och enklare 3D-modellen finns över området och kan användas istället.

•

Om det är genomförbart att skapa en 3D-modell baserat på drönare i området
skapas en flygrutt i programmet ArcGIS i form av en polygon där inställningar till
drönare definieras beroende på uppdragets karaktär. Polygonerna lagras sedan med
information om flygningen. Polygonerna visar var det finns 3D-modell, punktmoln,
ortofoto eller höjdmodell. Det är även lätt att återanvända polygonerna om ett område ska flygas flera gånger, eftersom det enkelt går att importera dem till drönarens
styrenhet.
Polygoner i karta med information om flygningen (öppnas i nytt fönster)

•

Pilot och andrepilot ger sig ut för att flyga den skapade rutten vid gynnsamma väderförhållanden, vilket enligt tillverkaren av drönaren innebär vind under 9 meter
per sekund i medelstyrka, och ej vid nederbörd, dimma eller minusgrader.

•

Efter flygningen skickas fotografier som kan innehålla känsligt material ur totalförsvars synpunkt till Lantmäteriet för spridningstillstånd. Bedömningen om det kan
finnas känsligt material görs utifrån information som finns på Lantmäteriets hemsida. Fotografierna granskas av piloten ur GDPR-synpunkt och behandlas efter de
riktlinjer som finns uppsatta utifrån regelverk för att säkerställa att inga personuppgifter förekommer på material som lagras utanför den krypterade hårddisken.

•

Fotografierna och koordinaterna för markstöden läses in i mjukvaran Metashape
för fotogrammetriskt skapande av 3D-modeller, höjdmodell, ortofoto och punktmoln. I Metashape skapas 3D-modellen. Inställningar i de olika processtegen behöver anpassas beroende på det fotograferade områdets karaktär och för önskad kvalité på 3D-modellen och hur området fotograferades.

•

Modellen exporteras till det format som för projektet är lämpligt för vidare arbete
eller till det format som direkt kan läsas in av ESRI’s programvara ArcGIS Online
för direkt publicering på webben tillsammans med en befintlig 3D-modell över
Visby eller en nyskapad 3D-scene. Där kan användaren via en webbläsare röra sig
fritt i modellen och har tillgång till ett antal verktyg så som att titta på skuggor för
valfri tid på dygnet och valfritt datum, tända och släcka tänkta byggnader, se olika
informationslager så som detaljplaninformation och fastighetsgränser.
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•

Modellerna kan sedan göras tillgängliga via Internet (på ArcGIS Online) för slutna
grupper, så som handläggare eller externa användare. De kan också göras tillgängliga för allmänheten att röra sig fritt i, beroende på uppdraget.

•

Region Gotland äger rådata och de produkter vi framställer. Om en extern aktör
önskar få äganderätt till material som vi tagit fram så får det dokumenteras i ett brukaravtal.

Projektet har inte implementera funktionen ”lämna meddelande” i 3D-modeller, men eftersom systemleverantören efter projektavslut tagit fram en sådan funktion så kommer
Region Gotland att testa denna.
Visualisering

I projektet har vi undersökt och utvärderat verktyg för att möjliggöra för handläggare, medarbetare, beslutsfattare och allmänheten att på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt titta på
och interagera med de 3D-modeller som DiSa tagit fram. Projektet valde efter en utredning
att använda ArcGIS Online, Twinmotion och LumenRT Pro, vilka är verktyg som organisationen redan har och där kompetensinhämtningen blir förhållandevis liten. Valet blev
också kostnadseffektivt och fördelaktigt då systemen lätt kommunicerar med de andra system som finns vid Region Gotland och linjerade med de krav och förväntningar som projektet hade på en systemlösning. Sammanfattningsvis innebar valet det mest ekonomiskt
hållbara alternativet över tid, som levererar rätt kvalitet och funktion utifrån de krav som
angivits för de 3D-modeller DiSa skapar. Användaren av 3D-modeller behöver endast ha
en webbläsare för att kunna interagera med modellerna vilket ses som en tillgänglighetsvinst för DiSa som helhet.
I ArcGIS Online finns ett flertal verktyg som kan inkluderas tillsammans med 3D-modellen. Verktyg som finns och är användbara vid studier av byggnationer är:
•
•
•
•
•
•
•

Dagsljus, så att skuggning kan studeras
Vy-punkter, för att enkelt ta sig till förutbestämda vyer
Lagerlista, för att tända och släcka lager, så som byggnader
Mätverktyg för area, längd och höjd
Dela webbsidan, så att andra intressenter kan ta del av den
Sökfunktion, som hjälper till att zooma in till önskad adress
Val av bakgrundskarta gör att man kan välja om det ska vara ortofoto eller tematisk.

Enskilda handläggare kan inte själva lägga till 3D-modeller eller redigera dem, de kan dock
tända och släcka 3D-modeller och andra informationslager. De kan inte heller själva skapa
byggnadsvolymer eller filmer. För att tillgodose det behovet används verktyget LumenRT
Pro från Bentley eller Twinmotion från Epic. Här kan användaren lägga till 3D-modeller,
flytta runt, rotera och skala dem, som ta fram filmer, bilder, 360-graders filmer och 360-graders panoramor. Det går också att använda VR-headset genom att koppla in Occulu’s headset. LumenRT Pro är ett komplement till ArcGIS Online som främst används för att
skapa videosekvenser och bilder.
Framtagna 3D-modeller

DiSa tog under projekttiden fram och publicerade en rad nya 3D-modeller.
•

Östercentrum i Visby

I denna modell visas en blandning av enklare volymer och texturerade byggnader. Arbetsinsatsen för den texturerade delen av modellen är cirka en dag.
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I modellen visas även byggrätter i 3D samt detaljplanen draperad på markytan. Denna modell används för att titta på nya detaljplaner i området samt i utvecklingen av parkeringen i
norra delen av Östercentrum.
•

Kvarteret Ordboken i Visby

Ett mindre bostadsområde som denna modell tar mindre än den dag att ta fram. Denna
modell togs fram för att visa vilken typ av modell man kan räkna med att få med en arbetsinsats under en dag. Modellen har inte används i något projekt.
•

Ringmuren i Visby

Ringmuren och byggnaderna i anslutning till den fotograferades för att ta fram en mer detaljerad 3d-modell. Ringmuren valdes som ett område då den ansågs vara lämplig att lära
sig fotografera från drönare samt att ringmuren är en mycket viktig byggnad i Visby.
•

Del av Visby innerstad

Området fotograferades rakt ovanifrån och samtliga byggnader fotograferades även snett
ovanifrån. I detta fall har samtliga byggnader och marken byggts som en sammanhängande
modell. Denna typ av modell tar mellan 1-2 dagar att ta fram.
•

Honnörsparken i Visby

Modellen är 21 hektar stort och är tänkt att användas när det finns behov av att få en översikt över ett nybyggt område. Fokus är inte att återskapa byggnaderna med hög detaljrikedom. Arbetet med att ta fram en modell som denna tar en till två dagar. Förutom 3D-modellen tas även ett ortofoto, höjdmodell och ett punktmoln fram.
•

Visby inre hamn

I utvecklingen av Visby inre hamn ingår en 3D-modell där fastigheter genererats från fotografier tillsammans med den äldre modell som finns över Visby. Området passar bra för
webbaserat verktyg då det snabbt gått att bygga varje byggnad för sig och kombinera de
med en markmodell tillsammans med ett ortofoto eller tematisk karta. Hela området har
fotograferats med lodbilder (rakt ovanifrån) och utvalda byggnader har fotograferats med
snedbilder (kameran vinklad 45 grader) och från marken. Modell av denna storlek och sätt
att bygga enskilda byggnader tar ungefär 2-4 dagar att skapa.
•

Gråbo

Området innehåller ett sextiotal byggnader till största delen bestående av flerfamiljshus och
radhus spridda över ett större område. Det finns även större öppna gräsytor och ett större
skogsparti. Hela området har fotograferats med lodbilder och tre utvalda flerfamiljshus har
även fotograferats med snedbilder. Dessa byggnader ska gestaltas bättre än resterande
byggnader då de förväntas synas mer i visualiseringen. Om man önskar en modell med hög
detaljeringsgrad rekommenderar vi inte att använda webbaserad 3D-modell via ArcGIS
Online. Modellens storlek gör att den ritas upp för långsamt och att området har så pass
många byggnader gör att tidsåtgången för arbetet med att fotografera byggnaderna blir hög.
En modell i denna storlek kräver mer flygningar (vi var ute vid tre tillfällen och total tid i
fält var cirka 4 timmar) och behandlar betydligt mer data. Det tar 3-5 dagar att skapa modell över ett så pass stort område.
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Alla modeller och visualiseringar som DiSa-projektet tagit fram finns i en katalog där interna och externa användare kan se vilka produkter som nu är möjliga att ta fram vid Region Gotland.
Digital tjänst som visar vilka 3D-modeller som finns att beställa (öppnas i nytt fönster)
Det går nu att se var på Gotland det finns 3D-modeller. Här återfinns även information
om när flygningarna gjordes och inställningar för överlappning av fotografier, flyghöjd och
drönarens flygriktning.
En digital tvilling över Visby, som tagits fram i DiSa-projektet (öppnas i nytt fönster)
Fotografier från drönare som tagits fram i DiSa-projektet (öppnas i nytt fönster)
Samarbete med Uppsala universitet

En student från Uppsala universitets Campus Gotland arbetade i projektet under 10 veckor
med att ta fram en ritfunktion där användare själva kan skapa byggnadsvolymer med önskade våningshöjder och våningsantal i Region Gotlands webbaserade applikation. Under
projekttiden testades funktionen med gott resultat. Både DiSa och Uppsala universitet ser
positivt på ett fortsatt samarbete i denna form och förhoppningen är att fler studenter ska
kunna göra examensarbeten och projektarbeten inom detta område.
Överlämning till förvaltning

DiSa har tagit fram en ny process för att skapa mer exakta, tillgängliga och användbara 3Dmodeller att använda inom samhällsbyggnadsprocessen. Specifikt överlämnar projektet till
Samhällsbyggnadsförvaltningen:
•

En ny modell och rutin för hur 3D-modeller kan tas fram med hjälp av drönare.

•

Fem olika 3D-modeller av hög kvalitet som kan användas i ärendehanteringen

•

En intern beställningskatalog, i form av en kartberättelse, som presenterar de olika 3Dmodeller Region Gotland nu har kapacitet att producera.

•

Programvaror och material såsom drönare, kamera och iPad lämnas över till enhet
Geografisk information för fortsatt användande i framtagandet av 3D-modeller.

Förvaltningen ska arbeta vidare med att testa de olika modellerna i skarpa ärenden, och sedan erbjuda tjänsten att beställa 3D-modeller till boende, besökare och företagare inom
samhällsbyggnadsprocessen. En ansvarig medarbetare för 3D-modellering bör utses att arbeta vidare med området.
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8. E-tjänsteplattform
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E-tjänsteplattform – Sammanfattning

Innan DiSa-projektet startade arbetade Samhällsbyggnadsförvaltningen enbart med blanketter. Förvaltningen tog emot anmälningar eller ansökningar från boende, besökare och
företag, antingen i pappersformat eller som ifyllningsbara PDF:er på webben. Det innebar
en långsam och ineffektiv samhällsbyggnadsprocess som upplevdes som omodern, krånglig
och otillgänglig. För att öka effektivitet i handläggningen, tillgängligheten till tjänsterna och
hållbarheten i processen var målet att i DiSa ersätta alla förvaltningens blanketter med etjänster och att minst 50 procent av alla inkomna ärenden skulle komma in via e-tjänsterna.
Under projekttiden har DiSa testat och installerat e-tjänsteplattformen Open ePlatform.
Plattformen har även skalats upp och utgör idag lösningen för e-tjänster vid hela Region
Gotland, vilka enkelt nås via Självserviceportalen på regionens webbplats. DiSa-projektet
har arbetat om alla Samhällsbyggnadsförvaltningens blanketter till e-tjänster, byggt integrationer mellan systemen för en sömlös digital process och plockat bort blanketterna från
hemsidan för att öka användandet av e-tjänsterna. Flera funktioner har integrerats i olika etjänster, såsom betalningslösningar och så kallade responsiva kartor, som anpassas efter den
skärm man använder. Projektet gjorde många tester för att utveckla ett Mina sidor, där de
sökande ska kunna följa sitt ärende. Målet nåddes dock inte under projekttiden och vidareutvecklingen av en lösning fortsätter i ett kommande digitaliseringsprojekt.
Vid projektets avslut var alla förvaltningens blanketter omgjorda till e-tjänster. Ansvaret för
tjänsterna har överlämnats till verksamheterna där de löpande kommer utvecklas och förbättras efter användarnas behov. Statistik från verksamhetssystemen visar att e-tjänsterna
skapar färre inkompletta ärenden vilket sparar tid i handläggningen, och att användarna föredrar att använda en e-tjänst före blankett. Vid projektets slut kom 66 procent av förvaltningens ärenden in via e-tjänsterna.
Omvärldsanalys

Lärande och utbyte med andra kommuner bedömdes tidigt i projektet som viktigt för att
säkerställa att den lösning inom e-tjänster som DiSa tog fram skapade långsiktig användarnytta med hög kvalitet. DiSa diskuterade gemensamma lösningar och samarbeten kring utveckling av e-tjänsteplattformen med flera andra kommuner i Sverige, vilket gav mycket
värde till projektet, och var en av de avgörande anledningarna till att DiSa valde en plattform med öppen källkod. I och med det ges möjlighet att löpande använda, delge och utveckla e-tjänster i samverkan med andra kommuner och de lärdomar som de gjort i processen.
DiSa har under projektets gång aktivt medverkat vid användarkonferenser för Open ePlatform och även löpande deltagit i webbmöten med samarbetskommuner för att underhålla
samverkan i utvecklingen av e-tjänsterna på Region Gotland. Under projektet har DiSa deltagit vid konferenser, seminarier och temadagar runtom i Sverige för att dela erfarenheter
och berätta om den process som gjorts på Gotland för att systematiskt ersätta alla blanketter med e-tjänster. Det externa arbetet med kunskaps och erfarenhetsutbyte har gett stort
värde till processen och bidragit till projektets goda resultat.
E-tjänsteportalen

Inför upphandlingen genomfördes en omvärldsanalys och en kravspecifikation togs fram
som underlag för en förenklad upphandling. Valet föll på Open ePlatform, som tillgodosedde satta krav och även var billigast. Systemet bygger på öppen källkod, vilket inte Region Gotland varit så van att arbeta med, men projektet ansåg att systemet både vara så billigt och lätt att arbeta med så att vi ändå vågade testa. De inledande testerna föll mycket väl
ut och e-tjänsteplattformen skalades med tiden upp och utgör idag hela Region Gotlands
självserviceportal.
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Betaltjänst

DiSa-projektet införde en betaltjänst som integrerades i e-tjänsteplattformen och kopplades
till e-tjänsterna. Lösningen innebar att kunder fick möjlighet att betala sitt ärende direkt i etjänsten, med kort eller betaltjänsten Swish, vilket skapade en enklare process för användarna och även för handläggarna.
DiSa samarbetade med Regionstyrelseförvaltningen när det gällde införandet av betaltjänsten. Region Gotland gjorde ingen regelrätt upphandling, eftersom det var frågan om så små
volymer, utan det viktiga var att få igång en betallösning för e-tjänsterna. Nordea kontaktades då de var Region Gotlands huvudbank och Swedbank Pay kontaktades också. DiSaprojektet ville ha en betallösning som också hade en redovisningsservice som underlättade
Region Gotlands administration. Nordea hade inte den tjänsten men det hade Swedbank
Pay. Swedbank Pay redovisningsservice samlar ihop både kortbetalningar och Swish-betalningar i samma återredovisning. Region Gotland hade även kontakt med andra kunder hos
e-tjänsteplattformen Open ePlatform som börjat införa betallösning. Det framkom då tydligt att det underlättade mycket för den egna administrationen om leverantören av betaltjänst även tillhandahöll en samlad återredovisningstjänst.
Projektet skrev avtal med Swedbank Pay. När Region Gotland under 2019 gjorde bankupphandling så ingick även betaltjänster för e-handel som en del, och Swedbank Pay vann den
delen. Sammanfattningsvis så gjorde projektet i inledningen inte någon upphandling utan
mer jämförelse av alternativ med fokus på att komma igång snabbt. I steg 2 gjorde Region
Gotland sedan en större upphandling.

Figur. Projektledare Jenny Martell vid Region Gotlands Förnyelsedag 2019, då lösningen för betalning i etjänster uppmärksammades som en kundanpassad och innovativ tjänst för ökad service.
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Vid införandet av betaltjänster hade inte projektet fördelat ansvaret för vem som skulle
kontrollera att priset i betaltjänsterna ändrades i enlighet med bygglovstaxan vid årsskiftet.
Detta innebar att några sökanden under första året fick billigare anmälningsavgift för anmälan av installation av eldstad och rökkanal. Året därpå hade ansvaret för detta fördelats och
Region Gotland har infört en rutin som efter uppdateringen av avgiften stänger möjligheten att lämna in ärenden som påbörjats före uppdateringen.
Lösningen för betalning i e-tjänster nominerades till Region Gotlands förnyelsepris och
vann pris för att ha tagit fram bästa tjänst för service.
Bygga och kvalitetskontrollera nya e-tjänster

När DiSa-projektet testat och installerat plattformen kunde projektet med hjälp av Region
Gotlands e-tjänstebyggare påbörja processen med att omvandla förvaltningens alla blanketter till e-tjänster. Tidigt avgjordes att tidsvinsten för e-tjänsterna var som störst inom handläggningen som sker i ärendehanteringssystemet W3D3, där förvaltningen handlägger alla
ärenden inom Plan- och bygglagen. Ärendena kan handla om allt ifrån bygglov till planbesked eller tillsynsärenden.
För att internt starta arbetet med att ersätta alla förvaltningens blanketter med e-tjänster behövde hela Samhällsbyggnadsprocessen ses över. Detta för att förstå vilken typ av information som är viktig att ha med i en e-tjänst, och vad som kan tas bort från originalblanketten. Projektet gick därför igenom alla förvaltningens blanketter tillsammans med förvaltningens handläggare för att kartlägga behoven och prioriterat överföringen av blanketterna
till e-tjänster. Genom möjligheten att integrera e-tjänsteplattformen med W3D3 bedömde
projektet att tidsvinsterna skulle bli som störst att börja med att göra e-tjänster av de blanketter som registrerades i ärendehanteringssystemet W3D3. Region Gotland hade vid den
tidpunkten också flera ifyllningsbara webbformulär vilka omvandlades till e-tjänster för att
säkerställa en gemensam och rättssäker process för alla ärenden. Sist i prioritet var övriga
blanketter, som registreras i system som Region Gotland inte kan integrera till e-tjänsteplattformen.
När en e-tjänst tagits fram gjorde projektet en första kontroll av e-tjänsten, för att se att alla
funktioner var rätt och att innehållet stämde med beställningen. Därefter skickas e-tjänsten
ut till berörda enheter för synpunkter. Detta resulterade ofta i nya förbättringar som inte
varit tydliga innan verksamheten sett och förstått e-tjänstens potential. Det blev en viktig
process i verksamheterna för att göra dialogen med invånarna genom e-tjänsterna ännu
bättre. Framtagna förbättringar genomfördes och e-tjänsten publicerades på Region Gotlands webbplats.
Inledningsvis byggdes e-tjänsterna inom DiSa-projektet, men för att klara det uppsatta målet behövde produktionstakten öka. Därför anlitades plattformsleverantören Nordic Peak
för att hjälpa till med omvandling av de sista blanketterna till e-tjänster. I slutet av projektet
var samtliga Samhällsbyggnadsförvaltningens blanketter omgjorda till e-tjänster.
Allt eftersom projektet driftsatte e-tjänster ökade också behovet av support, både för användarna och internt för handläggarna. Supporten kunde bestå i att uppdatera informationen i e-tjänsterna, sköta kontakten med Region Gotlands e-tjänstebyggare, ändra i befintliga frågor i e-tjänsten eller hjälpa sökanden i e-tjänsten. Vid projekt där nya system införs
bör faktorn med behov av tid för support tas i beaktande så att det finns resurser för att ta
hand om förbättringsförslag och utveckling.
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Exempel – bygglovstjänsten

En av de första e-tjänsterna projektet införde var för ansökan om bygglov. Det visade sig
tidigt att e-tjänsten blev alldeles för omfattande och komplicerad för projektet att bygga
själv. Därför begärdes stöd i utvecklingen från Nordic Peak.

Figur. Startsida för e-tjänst Bygglov – ansökan om
E-tjänsten är interaktiv och utifrån de val den sökande gör så visas olika frågor. Detta gör
att den sökande enbart behöver ta ställning till relevanta frågor för just sin ansökan.

Figur. E-tjänst bygglov - ansökan om
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I e-tjänsten kan vissa frågor göras obligatoriska. Det innebär att den sökande inte kan gå
vidare utan att fylla i uppgiften. Detta är en viktig funktion som minskar behovet av kompletteringar i handläggningen.

Figur. Obligatorisk uppgift om fastighet
Ansökan om bygglov behöver skrivas under av den sökande för att skickas in, och det har
projektet löst genom att ansökan kan signeras med BankID eller annan liknande tjänst.
Förbättring och utveckling

Under hela projekttiden har förbättringar gjorts i e-tjänsterna utifrån användarnas och medarbetarnas input. Dels har kunder och medarbetare skickat in förbättringsförslag spontant
där de upptäckt dem och e-tjänsten har byggts om så att den blivit bättre och tydligare.
Dels har e-tjänsterna under viss tid haft en enkät kopplad till sig, där användarna fått svara
på frågor kring hur de uppfattar tjänsten och hur de tycker den kan förbättras.
DiSa-projektet har också arrangerat workshops med externa intressenter för att gå igenom
e-tjänsten och få feedback på de delar som kunderna själva vill förbättra. Bland annat har
projektet hållit en mycket uppskattad digital workshop med Gotlands Byggmästareförening, vilket gav mycket värdefull input på e-tjänsten för bygglovsansökan. Vi gick gemensamt igenom varje del av e-tjänsten för att se vad som kunde förtydligas, förbättras eller
läggas till. Projektet sammanställde sedan en åtgärdslista och återkopplade till Byggmästareföreningen med vad som gjort och gav svar på de frågor som kommit upp under workshopen. Aktiviteten med en digital workshop för feedback från näringslivet på de digitala tjänster som tagits fram var givande för båda parter. Gotlands Byggmästareförening har gett positiv feedback till DiSa efter workshopen, och liknande aktiviteter planeras framöver.
Integration till verksamhetssystem

En viktig del för en sömlös digital process har varit att DiSa under projekttiden arbetat
fram och driftsatt en systemintegration mellan e-tjänsterna och Region Gotlands verksamhetssystem. För ärendehanteringssystemet W3D3 erbjöds Region Gotland tillgång till det
gränssnitt för kommunikation, ett så kallat API, som möjliggör en integration mellan systemen. Detta har gjort att ärenden som skickas in via e-tjänsten registreras automatiskt i systemen och får ett ärendenummer. Integrationen har också möjliggjort att ärendenummer
och ärendestatus från verksamhetssystemet visas för användarna i e-tjänsteplattformens
lösning Mina sidor. Under DiSa-projektet förtydligades behoven av att kunna följa sina
ärenden på en mer nyanserad nivå i Mina sidor, och även kunna ha kontakt med handläggare och se sina dokument.
Projektet testade att via integrationen mellan e-tjänsteplattformen och ärendehanteringssystemet W3D3 byta status i e-tjänsteplattformen allt eftersom handläggarna ändrade status i
W3D3. Om det hade fungerat skulle kunden kunna följa statusändringarna i sitt ärende i etjänsteplattformen. Lösningen fungerade inte eftersom ärendehanteringssystemet W3D3
inte har någon funktion för att meddela e-tjänsteplattformen att en statusändring skett, och
skulle innebära att integrationsmotorn hela tiden skulle få kontrollera om ärendena i W3D3
bytt status. Bedömningen blev att detta förfarande skulle ta upp alldeles för mycket kapacitet från integrationsmotorn och att förfarandet inte skulle vara driftsäkert.
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Region Gotland har i slutet av projektet upphandlat ett system där användarna ska kunna
följa sina ärenden hos Region Gotland. Förhoppningen är att systemet ska kunna kopplas
till e-tjänsteplattformens Mina sidor. Diskussioner för hur en framtida förbättring av Mina
sidor kan se ut har även förts med e-tjänsteutvecklare inom Göteborgs stad och Stockholms stad. Insikterna tas vidare och utvecklas i Region Gotlands kommande digitaliseringsprojekt.
För ärendehanteringssystemet EDP Vision, som saknar integration med e-tjänsteplattformen, löste Region Gotland överförandet av inkomna ärenden med att registraturen åtog sig
att hämta ärenden i e-tjänsteplattformen och registrera dessa i EDP Vision. Detta eftersom
många användare av e-tjänsterna lämnar personuppgifter och förfarandet måste göras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Region Gotland har fått förfrågan att medverka i ett framtida framtagande av en lösning för överföring mellan e-tjänsteplattformen
och ärendehanteringssystemet EDP Vision.
Eftersom DiSa är ett innovativt projekt i framkant visade det sig att ingen kommun hade
krävt denna integration mellan systemen tidigare, Region Gotland och DiSa var först. Detta
resulterade dock i att processen tog längre tid än planerat, och att systemen inte kunde leverera på det sätt som projektet förväntat sig för att nå en fullständig lösning för Mina sidor.
Region Gotland var dock den enda kommun som hade möjlighet att göra integration mellan e-tjänsteplattformen och ärendehanteringssystemet W3D3.
Responsiv karta

Under projektet har responsiva kartor, som anpassas till vilken skärm användaren har, utvecklats och kopplats till vissa e-tjänster. Exempelvis kan användaren markera på en karta
var man har tänkt gräva ner en döda häst eller på vilken fasad man har tänkt genomföra en
åtgärd i Visby innerstad. Leverantören av e-tjänsteplattformen har tagit fram en egen karta
och utveckling pågår för att koppla denna till Region Gotlands geografiska system.

Figur. Inga fler blanketter! Projektledare Johan Berglund illustrerar projektets mål, att minska användandet av blanketter.
Ta bort blanketterna

För att öka användandet av e-tjänsterna togs blanketter succesivt bort från Samhällsbyggnadsförvaltningens e-tjänster. Åtgärden genomfördes efter genomgång och prioritering av
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e-tjänsterna och visade sig ge stor tidsbesparing inom handläggningen, eftersom fler ärenden kom in via e-tjänsten och kunde hanteras digitalt.
För att kunna ta bort blanketterna konsulterades först Region Gotland jurister, om det var
lagenligt att plocka bort blanketterna. Det visade sig vara rättssäkert, förutsatt att en uppdaterad blankett som motsvarar e-tjänsten finns att tillgå om kunderna efterfrågar dem. Därför lades kontaktinformation till i respektive e-tjänst som beskriver hur kunden ska gå tillväga om hen vill rekvirera en blankett. Det fanns en oro i verksamheten att borttagna blanketter skulle öka förfrågningarna till kundtjänst. Därför följde projektet upp detta och en
första genomgång visar att endast ett fåtal förfrågningar inkommit. Vid förfrågningar ges
också kundtjänsten ytterligare en möjlighet att informera om hur användningen av e-tjänsterna underlättar i ansökningsprocessen.
Resultat

Samtliga Samhällsbyggnadsförvaltningen drygt 60 blanketter har under projektet gjorts om
till e-tjänster, vilket fått mycket positiv feedback från både interna och externa användare.
Utvecklingsarbetet att gå från blankett till e-tjänst har varit en mycket givande process för
verksamheterna, som gjort en rad förbättringar i arbetssätt och rutiner tack vare att samtliga
processer behövt diskuteras igenom. Under projekttiden har 5 500 ärenden skickat in via etjänsterna till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Genom att omvandla förvaltningens blanketter till e-tjänster har flera goda resultat och effekter uppnåtts. Eftersom e-tjänsterna är interaktiva, och erbjuder stöd och hjälp när man
ska fylla i dem, blir det lättare för personer utan kunskap inom samhällsbyggnadsprocessen
att använda dem. När hjälpen ges automatiskt i e-tjänsten får Region Gotlands kundtjänst
möjlighet att ge mer hjälp till dem som verkligen behöver stöd och hjälp, eller de som har
komplexa ärenden. Genom att kunna ansöka när man vill, spara ansökan och fortsätta vid
ett senare tillfälle är ansökningsförfarandet mer tillgängligt.
Eftersom alla handlingar är digitala kan förvaltningen se en stor besparing av papper internt, och det är rimligt att anta att pappersbesparingen går genom hela processen, från entreprenör till kund och kommun. Det digitala ansökningsförfarandet innebär också att hanteringen underlättas och effektiviseras när alla handlingar finns på samma plats och är lätta
att hitta i systemen. Om handlingar skickas in via posten är det exempelvis omöjligt att veta
att de skickat in i tid, men med e-tjänsten kan handläggaren direkt se när handlingarna
skickats in. Eftersom alla obligatoriska fält och bilagor måste vara bifogade i e-tjänsten ökar
antalet kompletta ärenden redan vid ansökan – något som sparar mycket tid i handläggningsprocessen.
Genom att processen är digital kan kunderna få alla underlag digitalt utan att behöva skicka
efter dem i olika format. Inget behöver skannas eller ändras i de digitala handlingarna, utan
genom den digitala ansökningsprocessen har kund och handläggare samma handling framför sig.
Kortare ledtider i handläggningen av bland annat bygglov har konstaterats i och med införandet av e-tjänster. En digital process beräknas, lågt räknat, bespara en timme per ärende.
Tidsbesparingen kommer exempelvis av att handlingarna kommer direkt in i datorn, att de
är mer kompletta och att de är lätta att hitta och hantera.
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Figur. Andel ärenden som kom in via e-tjänsteportalen under år 2020.
Tack vare integrationen mellan e-tjänsteplattformen och ärendehanteringssystemet W3D3
har projektet kunnat följa upp hur stor andel av ärendena som inkommer via e-tjänst. Vid
projektets slut är andelen ärenden som inkommer via e-tjänst 60 procent, vilket är över
projektets mål på 50 procent.
DiSa-projektet har inneburit att andelen kompletta ärenden har ökat. För att visa på detta
har projektet tagit fram statistik för inkomna ärenden.
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal, 354 ärenden inkom 2019-2020
•

Av 234 via e-tjänst behövde 70 kompletteras, vilket ger en andel på 29 procent

•

Av 120 via blankett behövde 56 kompletteras, vilket ger en andel på 47 procent

Ansökningar om bygglov, 353 ärenden inkom oktober-december 2020
•

Av 152 via e-tjänsten behövde 108 kompletteras, vilket ger en andel på 71 procent

•

Av 101 via blankett behövde 82 kompletteras, vilket ger en andel på 81 procent
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Överlämning till förvaltning

DiSa har ersatt alla Samhällsbyggnadsförvaltningens blanketter med e-tjänster. I den inköpta e-tjänsteplattformen har också en betalningstjänst och responsiva kartor implementerats för att öka användarnyttan.
Specifikt överlämnar projektet till Samhällsbyggnadsförvaltningen:
•

E-tjänster som ersätter alla blanketter för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

•

Betaltjänst och responsiva kartor inbyggd i tjänsterna.

•

Interna e-tjänster för medarbetarna på förvaltningen.

Förvaltningen bör utse en e-tjänstesamordnare med ansvar att utveckla och förbättra förvaltningens e-tjänster. Enheterna bör ansvara för att informationen i de e-tjänster som berör enheten är uppdaterad och rapportera önskade ändringar till e-tjänstesamordnaren.
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9. Digital brevlåda
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Digital brevlåda – Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av de förvaltningar inom Region Gotland som
skickar mest post. Innan DiSa-projektets start gjordes dessa utskick genom papperspost,
vilket var en mycket tidskrävande och ineffektiv process. Samtidigt skaffar fler svenska
medborgare och företag en digital brevlåda, och många önskar därför sin myndighetspost
via internet.
I DiSa-projektets arbete med Digital brevlåda samarbetade projektet med andra förvaltningar och funktioner inom Region Gotland för att införa en digital lösning för utskick
inom organisationen. Syftet med en digital brevlåda är att skicka brev mer effektivt, rättssäkert och hållbart genom digitala lösningar som är inbyggda i samhällsbyggnadsprocessen.
Efter tester i DiSa köpte Region Gotland in systemet IDATA. Genom systemet är det möjligt att skicka digital post till en eller flera individuella mottagare, och även till företag via
deras organisationsnummer. DiSa har tagit fram rutiner och beskrivningar för användandet
av plattformen, och har även utbildat alla medarbetare inom Samhällsbyggnadsförvaltningen så att de ska kunna använda den nya tjänsten.
Under projektperioden arbetade flera enheter med utskick via tjänsten, bland annat gjordes
flera massutskick till flera hundra mottagare inom arbetet för Klart Vatten. Där har den digitala postgången tydligt förbättrat effektiviteten i arbetet.
DiSa arbetade löpande med att öka antalet utskick via tjänsten genom att stötta enheterna i
att identifiera eventuella problem i processen och arbeta för att lösa dem. Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp som mål att majoriteten av alla utskick ska ske digitalt, något
som också följs upp i verksamhetsplanen för förvaltningen.
En nyttoberäkning som DiSa gjort visar att det finns stor nyttopotential i att skicka post digitalt. Bland annat kan nära 100 000 papper och över en halv miljon kronor per år sparas
genom en digital postgång.
Bakgrund

Mina meddelanden är den statligt drivna infrastruktur som möjliggör för offentliga aktörer,
som myndigheter, kommuner och regioner, att skicka post digitalt till privatpersoner och
företag i Sverige. Ansvarig för infrastrukturen är Myndigheten för digital förvaltning
(DIGG). Mina meddelanden är det enda alternativet som gör det möjligt för myndigheter
att skicka post till digitala brevlådor. En anslutning till Mina meddelanden var därför den
enda vägen att gå för att uppnå aktivitetens mål.
Under förstudien inför projektet DiSa framkom det att Region Gotland var i startgroparna
för en regionövergripande anslutning till Mina meddelanden, vilket gick i linje med projektets ambition att minska mängden brevförsändelser i Samhällsbyggnadsprocessen till
förmån för digital kommunikation.
Även om ansvaret för Mina meddelanden ligger på myndigheten DIGG, är infrastrukturen
utvecklad vid Skatteverket i Visby. Det visade sig vara en lycklig slump för DiSa-projektet,
då representanter från Skatteverket bidrog med sina expertkunskaper i samband med anslutningen och även i senare skeden i projektet.
Regeringen hade som mål att alla stora och medelstora myndigheter skulle vara anslutna till
Mina meddelanden 2017, vilket gav anslutningstakten en skjuts. Ökningen av antalet avsändare och mottagare har fortsatt sedan dess.
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Vid DiSa-projektets start i början av 2018 hade omkring 2 miljoner privatpersoner och företag en digital brevlåda ansluten till mina meddelanden. I december 2020 hade den siffran
mer än fördubblats till 4,3 miljoner och blir 5,4 miljoner år 2024, enligt en prognos från
DIGG. Antalet avsändare har växt från totalt 38 i början av 2018 till 164 i december 2020.
Avsändarna var fördelade på 90 kommuner, 56 myndigheter, 8 kommunförbund och 10
regioner.
Undersökningen ”Svenskarna och Internet 2020” (Internetstiftelsen) visar att användandet
av digitala tjänster som mobilt bank-id, som är en förutsättning för att ha en digital brevlåda, ökar mest bland de som bor på landsbygden. 2019 hade 91 procent av internetanvändarna i städerna och 86 procent av landsbygdsborna mobilt bank-id. Tredje kvartalet 2020
var den siffran 96 procent av användarna i både stad och landsbygd.
Fördelar med Mina meddelanden

Det finns många fördelar med Mina meddelanden både för Region Gotland och samhällsbyggnadsprocessen och för användarna som tar emot digital post.
•

Säkert – Digital post via Mina meddelanden skickas och lagras enligt högt ställda
säkerhetskrav. För att nå innehållet i den digitala brevlåda krävs inloggning med elegitimation vilket innebär att endast mottagaren själv kommer åt sin post. Avsändaren får en bekräftelse att utskicket nått den digitala brevlådan.

•

Snabbt – Hanteringen av digital post är snabbare och mer automatiserad än manuell posthantering. Den digitala posten når mottagaren omedelbart vilket ger kortare
ledtider i samhällsbyggnadsprocessen.

•

Tillgängligt – Den digitala posten är alltid tillgänglig och kan nås var, när och hur
användaren vill.

•

Miljövänligt – Digital post kräver inga papper, kuvert, skrivarmaterial eller transporter. Belastningen på miljön blir mindre.

•

Billigt – Ungefär 40 digitala brev kan skickas för samma kostnad som en (1) brevförsändelse.
Genomförda aktiviteter

Figur. Digitala utskick ersätter analoga.

När arbetet inleddes 2018 fanns ett nationellt
ramavtal att förhålla sig till, med fyra möjliga leverantörer, OpusCapita, Postnord Stålfors, Parajett och IDATA. Alla fyra leverantörer tillfrågades, men endast de två sistnämnda återkom
med svar. Före avropet hölls visningar av båda
leverantörernas system. I juni 2018 gjordes avropet, som IDATA tog hem.

I förberedelserna för anslutning till Mina meddelanden bistod IDATA med instruktioner
om vilka anslutningar och tester som krävs inför utskick till kunderna. Region Gotland behövde ansluta till Förmedlingsadressregistret (FaR) med IDATA som förmedlare. FaR är
ett register som innehåller information om alla som på något sätt är anslutna till Mina meddelanden; mottagare, avsändare, förmedlare och brevlådeoperatörer. Vidare krävdes en anslutning till Navet, Skatteverkets tjänst för att hämta folkbokföringsuppgifter digitalt.
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IDATA rekommenderade också projektgruppen att göra ett antal utvalda testutskick, med
de olika lösningarna som fanns på plats, för att se att allt fungerade som tänkt innan några
skarpa utskick gjordes.
Parallellt med aktiviteten ingick DiSa i projektgruppen för den regionövergripande anslutningen till Mina meddelanden. Målet med det projektet var att ta fram en teknisk lösning
för anslutning till Mina meddelanden. Det uppnåddes i och med att ett avtal tecknades med
leverantören IDATA. När avtalet med IDATA och anslutningen till Mina meddelanden var
på plats fick ett antal nyckelpersoner i samhällsbyggnadsprocessen tillgång till användarportalen för att till en början testa lösningen och dokumentera rutiner för hur den skulle användas. Bland de som fick tillgång fanns assistenterna på enhet Bygg som ansvarar många
utskick.
Implementering av Mina Meddelanden

För samhällsbyggnadsprocessen var nu fokus för aktiviteten att implementera Mina meddelanden och anpassa lösningarna. Ett första steg blev att se över rutiner och mallar för att
anpassa utskicken till digital brevlåda. Ett antal olika typer av utskick föreslogs som lämpliga för test, bland annat de grannebrev som skickas ut i samband med bygglov. Testerna
inleddes av aktivitetsledaren tillsammans med de nyckelpersoner som fått tillgång till ett användarkonto.
På grund av ett antal hinder, varav några var kända på förhand och andra blev tydliga under
de inledande testerna, minskades tempot arbetet något i väntan på diskussioner internt och
med leverantören för att lösningar skulle komma på plats. Hindren bestod bland annat av
en begränsning av storleken på utskick, svårigheter att skicka till företag och juridiska frågetecken. Arbetet med att reda ut begränsningar och hinder och hitta alternativa arbetssätt
tog längre tid än planerat, men testerna fortgick och många av hindren löstes efter hand.
DiSa stod för en stor del av kontakterna mot IDATA, särskilt gällande webbportalen för
enstaka utskick och möjliga lösningar och förbättringar. Projektet tog också stort ansvar i
att få igång användandet genom att stötta användare, se över utskicksmallar, identifiera problem och lösa dem. Att ha en direkt koppling mellan det regionövergripande projektet och
DiSa och samhällsbyggnadsprocessen var mycket värdefullt för projektet i stort och för
samhällsbyggnadsprocessen. Insikter och lärdomar från implementeringsarbetet blir också
av stort värde för övriga verksamheter inom Region Gotland som inte kommit lika långt i
införandet av Mina meddelanden.
Utbildning, arbetssätt och rutiner

En av de viktigaste aktiviteterna för en lyckad implementering av Mina meddelanden handlar om att utbilda medarbetarna och få förvaltningen att ändra arbetssätt och rutiner för att
kunna gå över till digitala utskick.
Under 2020 och början av 2021 genomfördes en introduktion för samtliga medarbetare i
samhällsbyggnadsprocessen på de enheter som har direktkontakt med kunder. I och med
utbildningarna ökade behovet av användarkonton på IDATA-portalen snabbt. DiSa-projektet såg till att antalet möjliga användare på portalen utökades från 15 till 50, med möjlighet att utöka mer vid behov.
Vid överlämningen till förvaltningen skrevs också en generell rutin för utskick via IDATA:s
webbportal för utskick. Den rutinen uppdaterades under 2020 och 2021, bland annat efter
att IDATA infört nya funktioner. Även rutinerna för massutskick uppdaterades.
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Lösningar för digitala utskick

Med leverantören IDATA:s tjänst Digitala Brev finns möjligheten att skicka digital post på
flera olika sätt:
•
•
•

utskick via filöverföring
unikt anpassade massutskick och andra egenbyggda lösningar via IDATA:s
enskilda brev och enkla massutskick via en webbportal

Den filbaserade lösningen används idag främst för alla fakturor och lönespecifikationer
från Region Gotland men också bland annat för lånepåminnelser från biblioteken. De filbaserade utskicken görs som namnet antyder genom att utskicksfiler automatiskt tas ut direkt
ur regionens system. Med omkring 7000 anställda står enbart lönespecifikationerna för en
stor mängd digitala utskick varje månad.
Lösningen för massutskick via API (Application Programming Interface) är den väg störst
andel digital post skickats inom samhällsbyggnadsprocessen hittills. Här kan en obegränsad
mängd mottagare på bara några sekunder nås av unikt anpassade utskick. Metoden har
främst använts i för utskick kopplade till projektet Klart Vatten, vilket beskrivs mer i detalj
under rubriken Massutskick för Klart Vatten.
Den tredje lösningen består av en webbportal där medarbetarna själva kan logga in och enkelt göra utskick till enstaka mottagare eller enkla massutskick, genom att ladda upp PDFfiler och lägga till en eller flera mottagare av ett och samma utskick.
Alla utskick skickas med det som kallas skyddsklass 3 (enligt rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Skyddsklass 3 innebär i praktiken att e-legitimation krävs av mottagaren för att ta del av meddelandet och att den digitala posten
skickas och lagras enligt särskilda säkerhetsstandarder.
I samtliga lösningar finns också en koppling till IDATA:s utskriftstjänst. Det innebär att
mottagare som saknar digital brevlåda automatiskt får utskicket som brevförsändelse på
papper. Brevförsändelsen skickas som A-post och når mottagaren på en dag. Denna funktion är mycket värdefull för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.
Massutskick för Klart Vatten

En av aktivitetens största framgångar är de massutskick som miljöprojektet Klart Vatten
gjort till användare av enskilt avlopp på Gotland. Metoden har utvecklats vidare under tiden för projektet och utskicken har blivit väl implementerade i verksamheten och har redan
ersatt tusentals brevförsändelser.
De utskick som gjorts i störst omfattning har skickats till mellan 150 och 500 mottagare vid
varje tillfälle, där innehållet i varje brev anpassats till respektive mottagare. Istället för att
manuellt ta fram och anpassa utskicken, stoppa i kuvert, adressera för hand och skicka är
processen till stora delar automatiserad.
Information om mottagarna tas ut från verksamhetssystemen, innehållet i utskicken anpassas med hjälp av funktionen Utskick i Microsoft Word och filerna sparas med mottagarens
person- eller organisationsnummer som filnamn tillsammans med en lista med adressuppgifter. Därefter läggs en beställning hos enheten för Digital utveckling som i en robotiserad
process tar över och ser till att utskicket genomförs vid ett bestämt tillfälle. I dagsläget
krävs minst två veckors varsel inför den här typen av utskick för att enheten för Digital utveckling ska kunna planera sina resurser. Varseltiden innebär att den för närvarande inte
fungerar i tidskritiska processer, som exempelvis bygglov.
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För att lösa de förhållandevis långa ledtiderna pågår diskussioner om att automatisera den
här typen av utskick ännu mer. En möjlig lösning är att utskicken sparas till en utskicksmapp vars innehåll automatiskt skickas till Mina meddelanden en gång per dygn.
Vid en granskning av loggfilerna för utskicken har omkring en tredjedel av mottagarna tagit
emot utskicken i en digital brevlåda. Till resterande mottagare skickas utskicket som brevförsändelse. Andelen utskick som tas emot digitalt kommer öka i och med att allt fler skaffar en digital brevlåda. Den implementerade lösningen för Klart Vatten har efter aktivitetens avslut tagits vidare för att fullt ut implementeras i förvaltningens processer.
Enskilda utskick och enkla massutskick

Metoden att skicka enkla utskick till en eller flera mottagare via IDATA:s webbportal fungerar väl med en stor del av utskicken som görs i samhällsbyggnadsprocessen. Flera medarbetare gör sedan 2020 regelbundna utskick via webbportalen, och användningen väntas öka
under 2021, efter den utbildning som omnämns under Utbildning, arbetssätt och rutiner.
För att göra ett utskick loggar handläggaren in i webbportalen, som nås från Region Gotlands intranät. Ett nytt meddelande skapas och därefter fylls ett eller flera person- eller organisationsnummer i mottagarrutan. Utskicket i form av en PDF-fil bifogas till ett förifyllt
standardmeddelande. Handläggaren ser redan vid utskickstillfället om mottagaren eller
mottagarna har en digital brevlåda eller om utskicket skickas som brevförsändelse.
När utskicket är gjort når det mottagarens digitala brevlåda omedelbart. För mottagare som
saknar digital brevlåda skrivs försändelsen ut och skickas med A-post samma eller nästföljande dag.
Information och kommunikation

I regionens införandeprojekt togs en separat kommunikationsplan fram för Mina meddelanden. I DiSa-projektet fanns sedan tidigare en kommunikationsplan för hela projektet.
När lösningen för Mina meddelanden var på plats inleddes en informationskampanj främst
riktad till gotländska privatpersoner. Kampanjen bestod bland annat av pressmeddelande,
annonsering i lokalpress, information på webbplatsen gotland.se och sponsrade inlägg på
sociala medier. En kort informationstext lades också till på regionens pappersfakturor. Internt kommunicerades också via intranätet och e-postutskick till chefer med uppmaning
om att sprida budskapet om möjligheten med digitala utskick.
I DiSa-projektet kommunicerades inledningsvis främst internt, till medarbetare och chefer
på förvaltningen. Detta gjordes vid projektets informationsträffar, möten och personliga
kontakter. En stor del av kommunikationen under arbetes gång har också handlat om att
dela med sig av erfarenheterna med andra kommuner, myndigheter, projekt och andra intressenter. Detta har gjorts bland annat på konferenser, föredrag och i samband med studiebesök.
Under Almedalsveckan 2019 genomförde DiSa två aktiviteter där Mina meddelanden var
en del av innehållet. En av aktiviteterna genomfördes i samarbete med Skatteverket, Boverket och Lantmäteriet. Representanter från Skatteverkets utvecklingsgrupp deltog i planeringen och genomförandet av aktiviteten, som var mycket uppskattad av de 60-talet besökarna.
I takt med att arbetet fortskridit och användandet av Mina meddelanden ökat internt har
fokus skiftat från intern information och erfarenhetsdelning till att rikta sig mot boende,
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besökare och företag på Gotland. Under 2021 genomförde DiSa en kampanj för att uppmärksamma målgruppen på fördelarna med projektets tjänster, däribland Mina meddelanden.

Figur. Projektgruppen för DiSa firar när lösningen för Mina Meddelanden är på plats.
Resultat och effekter

Aktivitetens mål är att alla Samhällsbyggnadsförvaltningens utskick ska skickas via Mina
meddelanden. Detta går linje med beslutet som Miljö- och byggnämnden fattade 2019-0111 gällande ”Övergång till digital hantering och arkivering av diarieförda handlingar”
(MBN 2019/8). I det beslutet framgår att ärenden och handlingar som inkommer till förvaltningen inte ska skrivas ut på papper eller sparas i pappersformat.
Tidsmässig och ekonomisk vinst

Den tidsmässiga vinsten i arbetstid är svår att uppskatta, men ökar ju större utskicket är.
Om den sparade tiden för ett enskilt utskick skulle beräknas till 3 minuter, blir tidsbesparingen för samma utskick till 200 mottagare 200 gånger större. Alltså drygt nio timmar eftersom arbetsinsatsen vid ett digitalt utskick är i princip lika stor oberoende av antalet mottagare. En stor tidsvinst görs också i postgången, där ett utskick till digital brevlåda når
mottagaren direkt, till skillnad från en brevförsändelse som tar 1-2 arbetsdagar att komma
fram. Det snabbar på ledtiderna i hela samhällsbyggnadsprocessen.
I nyttoberäkningen som gjorts i DiSa framgår det att en brevförsändelse kostar knappt
10 kronor med porto och materialkostnader, och att ett utskick till digital brevlåda kostar
9 öre. Per utskick tillkommer en avgift på 15 öre för matchning mot folkbokföring- eller
företagsregister, vilket blir omkring 40 digitala utskick för samma pris som ett pappersbrev.
Det tillkommer också en fast avgift för anslutningen till Mina meddelanden, som för närvarande är ca 1000 kronor i månaden. Med totalpriset 24 öre per utskick, istället för 10 kronor sparas den fasta avgiften in efter 103 utskick.
Nettonyttan av införandet av en Digital brevlåda på Samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas vara ungefär 600 000 kronor per år i snitt när alla brev skickas via Mina Meddelanden.
Ekologisk vinst

Den ekologiska vinsten för aktiviteten Digital brevlåda består av minskad förbrukning av
papper och utskriftsmaterial och färre posttransporter. I rapporten DiSa – Hållbarhet och
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nytta, har en beräkning av pappersbesparingens miljöeffekter gjorts. Den visar att, när aktiviteten är fullt implementerad, sparas minst 96 000 papper och 17 700 kuvert varje år, vilket motsvarar 0,7 ton koldioxid eller 9 träd.
Kundnöjdhet

Flera medarbetare på förvaltningen vittnar också om att kunder som får utskick digitalt är
nöjda och att fler digitala utskick efterfrågas av användarna. Värt att notera är att utskick
via Mina meddelanden till en Digital brevlåda både ersätter brevförsändelser men även en
del utskick via e-post. Vissa svar på kundtjänstfrågor som inkommit via e-post görs förstås
bäst i ett e-postsvar, men för information till kunder som innehåller personuppgifter eller
annan känslig information ska Digital brevlåda användas då det är en säker kommunikationskanal till skillnad från e-post.
För försändelser av digitala kartfiler eller 3D-modeller lämpar sig oftast inte Digital brevlåda då filerna är för stora för systemet och det inte finns stöd för andra filformat än PDF.
För de typerna av utskick behöver Mina meddelanden kompletteras med andra typer av säker digital post, som exempelvis tjänsten Säkra meddelanden. Där skickas meddelanden via
e-post, men mottagaren behöver e-legitimation för att kunna ta del av meddelandet. En
möjlig utveckling som diskuterats är också att handlingar eller större filer ska kunna publiceras separat och att det i utskicket hänvisas till informationen med en länk.
Sidoeffekter

Resultatet av aktivitetens arbete och implementeringen har inneburit ett antal sidoeffekter.
Det handlar bland annat om att rutiner och arbetssätt har förändrats och blivit mer effektiva och att fler tjänster som underlättar för användarna tagits fram. Ett exempel på en sådan tjänst är e-tjänsten för digital delgivning. Utvecklingen av e-tjänsten skedde som en direkt följd av övergången till digitala utskick, för att ersätta mottagningskvitton eller försändelser med rekommenderat brev som används för vissa typer av beslut.
I beslutet finns nu istället en länk och en QR-kod som leder direkt till en e-tjänst där användaren i några enkla steg bekräftar att beslutet är mottaget och signerar med e-legitimation. Från e-tjänsten skickas sedan bekräftelsen automatiskt till Miljö- och byggnämndens
registratur och vidare till verksamhetssystemen.
En annan sidoeffekt är att flera verksamhetssystem anpassats och förbättrats, bland annat
kartsystemet GoKart, för att göra det enklare att söka ut och exportera de personuppgifter
som behövs för digitala utskick.
Överlämning till förvaltning

DiSa har bidragit till en lösning för att Region Gotland ska kunna skicka digitala brev, både
till enskilda personer, massutskick till flera personer samtidigt och till företag.
Specifikt överlämnar projektet till Samhällsbyggnadsförvaltningen:
•
•
•

En digital brevlåda för Region Gotland i form av iDATAs upphandlade tjänst.
Rutiner och instruktioner för utskick.
Utbildningsmaterial för att kunna göra digitala utskick.

Förvaltningen ska öka användningen av den digitala brevlådan genom ändrade arbetssätt,
anpassning av utskicken så att de fungerar i infrastrukturen för Mina meddelanden och förändringar i system för att ta fram rätt personuppgifter. DiSa har lämnat över driften och utvecklingen av systemet till IT-avdelningen. De åtar sig att lösa problemet med storleksbegränsningen på utskick.
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10.

E-arkivering
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E-arkivering – Sammanfattning

Målet är att tillhandahålla och testa e-arkivering av data för att på så vis förbereda handlingar, både i pappersformat och inskannat format, för e-arkivering. Under tiden för projektets genomförande hade Region Gotland inget centralt e-arkiv. Projektet blev därför en
pilot för ett centralt e-arkiv, vilket även underlättar en digital arkivering av samhällsbyggnadsprocessens handlingar när ett centralt e-arkiv väl finns på plats. Detta bland annat genom att visa vilken information som ska lagras och hur den digitala hanteringen ska göras.
Arbetet inleddes med en omvärldsanalys, upprättande av ett nära samarbete med Regionarkivet och ett omfattande nämndarbete för att säkerställa rättsverkan i den framtida digitala
hanteringen av handlingar.
Genom projektet har två av Samhällsbyggnadsförvaltningens ärendehanteringssystem övergått till att vara digitala mellanarkiv, inför att ett regionövergripande e-arkiv införs. Systemen fungerar som mellanarkiv och dubbellagringen av handlingar digitalt och i pappersformat har upphört. I dialog med Regionarkivet bidrog projektet med att ta fram en ny dokumenthanteringsplan som strukturerar Samhällsbyggnadsförvaltningens information som earkivet kräver. Genom införandet av en ny dokumenthanteringsplan och att två av Samhällsbyggnadsförvaltningens fem ärendehanteringssystem används som mellanarkiv står
förvaltningen väl rustade inför Region Gotlands införande av ett övergripande e-arkiv.
En stor del av projektets resultat och effekter får tillskrivas samarbetet med Regionarkivet.
Hade inte regionarkivarien varit så pass drivande gällande e-arkiv hade troligen projektet
inte nått dessa framgångar. Den önskade effekten av minskad pappersanvändning går redan
att visa, liksom ökad effektivitet i ledtiderna i handläggningen och en betydligt minskad sårbarhet av handlingarna, då dessa finns digitalt med säkerhetskopia och inte förvaras i kontorslandskapet.
Omvärldsanalys

Arbetet inleddes under våren 2018 med att samla kunskap kring e-arkivering, för att skapa
en nulägesbild av dokumenthanteringen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Rent praktiskt
gjordes detta genom att gå igenom arkiveringsplanerna för de två nämnder som Samhällsbyggnadsförvaltningen då var uppdelad under, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden. Det visade sig att arkiveringen gick olika till för olika verksamheter. Båda
nämndernas arkiveringsplaner innebar att handlingar skulle arkiveras i pappersformat, men
nulägesanalysen visade att många enheter på Samhällsbyggnadsförvaltningen lagrade handlingar både i pappersformat och digitalt. Exempelvis miljö- och hälsoskyddsenheten och
livsmedelsenheten arbetade enbart med digitala handlingarna och tyckte att pappersarkivet
var arbetsamt att hålla efter. Nulägesanalysen gav en bra bild av hur arkiveringen gjorts på
förvaltningen ditintills och hur processen upplevdes av medarbetarna.
För att få förståelse för hur andra kommuner och regioner arbetat med frågan deltog aktiviteten på Arkivforum i mars 2018 i Stockholm, som hade tema e-arkiv. Genom forumet
framkom det att arkivarier generellt är en konservativ arbetsgrupp som ogärna övergår till
digital hantering. De kommuner som, ensamma eller genom samverkan med andra kommuner, övergått till e-arkiv hade oftast valt olika tekniska lösningar och hade skiftande syn
på vad som var öppna data och inte. Tydligt var att e-arkiv fortfarande var ny bransch där
den bästa tekniska lösningen inte ännu var utvecklad och att gränserna för vilken data en
kommun eller region ska visa utåt från e-arkivet inte hade mognat ännu. Vissa kommuner
ville visa all data de kunde utifrån gällande lagar och förordningar medan andra kommuner
ville förhindra tillgången till data genom att pröva varje förfrågan.
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Region Gotland hade under flera år diskuterat att införa ett övergripande e-arkiv för hela
organisationen, men processen hade inte kommit igång med tydliga tidsramar eller resurser.
DiSa valde därför att gå fram med en egen lösning för Samhällsbyggnadsförvaltningen i
väntan på det övergripande digitala regionarkivets införande. Under hela projektperioden
har DiSa haft nära kontakt med förvaltnings- och regionledning för att samköra arbetet
med e-arkivering på Samhällsbyggnadsförvaltningen med den centrala satsningen. Vid
DiSa-projektets avslut 2021 har Region Gotland ännu inte en tidsplan för införande av
övergripande regionarkiv.
Eftersom omvärldsanalysen visade att Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade på olika
sätt med digitala och analoga handlingar i arkiveringen, och att marknaden överlag för earkiv i kommuner var relativt outvecklad, valde projektet att satsa på nära samverkan med
det egna Regionarkivet för att hitta en passande lösning för Samhällsbyggnadsförvaltningen. Lösningen blev en mellanlagring, vilken var tänkt som en pilot och inspiration för
hur andra förvaltningar kan arbeta med e-arkivering i väntan på ett övergripande e-arkiv för
hela Region Gotland.
Samarbete med Regionarkivet

DiSa upprättade kontakt med Regionarkivet för kunskapsutbyte och för att ta reda på deras
inställning till införandet av ett e-arkiv. Samverkan med dem var mycket viktig då de i
slutändan är den instans som ska ta emot det material som ska arkiveras. I början av 2018
arbetade Regionarkivet inte aktivt med ett e-arkiv, varför samarbetet med Regionarkivet till
stor del stannade av. DiSa arbetade dock vidare utifrån vägledning kring digital långtidsbevaring av handlingar från Riksarkivet. Arbetet bestod till stor del av att kontrollera enheternas processer och vilka former av handlingar och format som dessa handlingar skulle uppkomma i och därmed behöva lagras i digitalt. Regionarkivet anställde på hösten 2018 en ny
Regionarkivarie som hade som målbild att Region Gotland skulle införa ett e-arkiv i närtid.
DiSa inledde genast ett samarbete med denne kring digital lagring av handlingar genom att
erbjuda sig att vara ett pilotprojekt inför införandet av ett e-arkiv.
Pilotprojekt

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens fem ärendehanteringssystem bestämdes att två av
dessa skulle ingå i pilotprojektet. Dessa ärendehanteringssystem var EDP Vision och
W3D3. EDP Vision används av Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter som bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. W3D3 är Region Gotlands övergripande ärendehanteringssystem och används för Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden från enheterna som bedriver tillsyn och prövar ansökningar och anmälningar enligt plan- och bygglagen. Projektet valde att arbeta med dessa då medarbetare i DiSa-projektet var administratörer för dessa två system samt att de står för en stor andel av Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden. Under projekttiden har DiSa inte arbetat med hur de övriga tre systemen arkiverar sina handlingar, dessa system har istället fångats upp i Region Gotlands projekt gällande införande av ett regionalt e-arkiv.
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Figur. Projektledare Johan Berglund i digitalt planeringsmöte med leverantörerna av systemet
EDP Vision.
Projektet bistod Regionarkivarien i att fastställa om ärendehanteringssystemen EDP Vision
och W3D3 klarade de krav som ställs för fysisk informationssäkerhet i IT-utrymmen. Detta
krävs för att systemen ska kunna användas för mellanlagring av handlingar i väntan på ett
regionalt e-arkiv. Arbetet bestod främst i att klassa informationen som Samhällsbyggnadsförvaltningen lagrade i ärendehanteringssystemen, det vill säga att det gjordes en bedömning om vilket typ av skydd varje typ av handling och informationen behöver för att processen ska vara rättssäker. Regionarkivarien kontrollerade var Region Gotlands data hanterades, att det fanns säkerhetskopiering så att Region Gotland kunde återställa all data vid
händelse av en större olycka, sabotage eller liknande. Regionarkivarien ansåg att systemen
och Regionens IT-miljö var tillräckligt säker för att gå vidare med pilotprojektet.
Juridiska hinder

Under projektets gång diskuterade DiSa-projektet och Region Gotlands jurister de juridiska
hinder som identifierats med en digital hantering. Bland annat identifierade projektet ett
hinder i form av att vissa pappershandlingar, där fysisk underskrift krävs, fortsatt skulle bevaras i pappersformat. De handlingar som kräver fysisk underskrift var dock väldigt få och
kunde handla om avtal eller specifika myndighetsbeslut. Den juridiska kartläggningen i
DiSa visade att förvaltningens handläggare egentligen inte behöver skriva under sina beslut,
men att många handläggare fortsatt kände ett behov att skriva under sina beslut trots de
nya riktlinjerna. Anledningarna till osäkerheten skiftade, vissa ville fortsätta skriva under av
gammal vana medan andra kände det som att beslutet inte var giltigt om det inte skrevs under. Juridiskt gäller också att om ett dokument skrivs ut, skrivs under och skannas måste
dokumentet bevaras i papper även efter skanning. Genom att praktiskt visa på en enklare
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hantering då besluten kunde fastställas direkt i ärendehanteringssystemen, istället för att
skriva ut beslutet, skriva under och sedan skanna in beslutet igen, ökade viljan att använda
det nya arbetssättet. Projektet närvarade vid flera möten på enheterna för att svara på frågor från handläggarna kring det nya arbetssättet. Som en del i implementeringen ska förvaltningen följa upp i vilken utsträckning handläggare fortfarande fysiskt skriver under
handlingar för att sedan skanna in i ärendehanteringssystemet. Dock har alla enheter tydligt
sagt att deras grundinställning är att inte fysiskt skriva under handlingarna, något som också
diskuterats och beslutats i förvaltningens ledningsgrupp.
Dokumenthanteringsplan

Regionarkivarien ställde krav på att en ny dokumenthanteringsplan skulle tas fram i och
med att handlingar skulle övergå till att bevaras digitalt. Tillsammans med regionarkivarien
och sekreteraren för Hälso- och sjukvårdsnämnden tog projektet fram en regionövergripande dokumenthanteringsplan. Den regionövergripande dokumenthanteringsplanen består av 11 kapitel. Kapitel 1 demokrati och ledning och kapitel 2 stödjande processer avser alla
nämnder, resterande kapitel är nämndspecifika. Miljö- och byggnämnden föreslogs anta de
två första kapitlen samt de nämndspecifika kapitlen 4 samhällsbyggnad samt kapitel 6 miljö- och
hälsoskydd.
Dokumenthanteringsplanen är baserad på Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 och redovisar handlingstyper utifrån vilka processer de tillhör. Strukturen utgår ifrån det som kommunalförbundet Sydarkivera tagit fram. Det är ett arbetssätt som kallas VerkSAM, vilket är
både en klassificeringsstruktur och en dokumenthanteringsplan innehållande de processer
som identifierats inom en kommun. Eftersom Region Gotland även hanterar handlingar
som hör till landstinget, samt kommunala och regionala processer, har strukturen anpassats
därefter.
Den nya dokumenthanteringsplanen klassificerar handlingarna efter de processer Samhällsbyggnadsförvaltningen har. Detta möjliggör att det är enklare att söka ut information i det
kommande e-arkivet då man exempelvis kan söka på processen ”enskilda avlopp” och få
upp handlingar kopplade till denna. Detta var inte möjligt med tidigare diarieplan då den
enbart listade ärenden efter nämnd, år och löpnummer.
Nämndarbete och antagande

Nämnden är arkivansvarig och måste därför ta ett beslut som ger Samhällsbyggnadsförvaltningen mandat att spara de digitala handlingarna. Inför år 2019 beslutade politiken att två
nämnder skulle bli en, varvid Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden slogs
ihop till Miljö- och byggnämnden. På den nya Miljö- och byggnämndens första möte gick
DiSa-projektet upp med två tjänsteskrivelser.
Den första skrivelsen innebar att:
•

Allmänna handlingar som registrerats på ett ärende i diariet utgör originalhandling och
att dessa enbart ska bevaras digitalt

•

Pappershandlingar där fysisk underskrift krävs på grund av krav i lagstiftningen fortsättningsvis ska bevaras i papper även efter skanning

•

Beslutet gäller allmänna handlingar tillhörande nya ärenden som öppnas från och med
den 1 januari 2019 i Miljö- och byggnämndens diarium.

Den andra tjänsteskrivelsen innebar att:
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•

Miljö- och byggnämnden fastställer den dokumenthanteringsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram, genom samarbete mellan DiSa-projektet, Regionarkivet och
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 11 januari 2019 att anta förvaltningens tjänsteskrivelser.
Ärenden som registrerats i de tidigare Miljö-och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden, men inte avslutats före 1 januari 2019, fick nya ärendenummer i och med sammanslagningen till den nya Miljö- och byggnämnden. Beslutet var att dessa ”äldre” ärenden, som
skapats för 1 januari 2019, också endast skulle bevaras digitalt. Detta innebar att många
handläggare var oroliga över förvirring hos de sökande då ärenden bytte diarienummer. Informationen om nya ärendenummer löstes olika för de två ärendehanteringssystemen. Systemet W3D3 har en funktion för e-post vilket möjliggjorde utskick av e-post till alla ärendens kontaktpersoner om att deras ärende fått ett nytt ärendenummer. De få ärenden där
kontaktpersonen inte angett e-postadress fick ett brev med samma information. Systemet
EDP Vision saknade denna funktion, och lösningen blev att projektet gjorde en koppling
som fångade upp det tidigare ärendenumret, så i nya utskick från Samhällsbyggnadsförvaltningen framgick både det nya och det gamla ärendenumret. Genom detta förfarande blev
konsekvenserna av ändringen hanterbara för handläggarna.
Implementering och utbildning

I början av DiSa-projektet var inriktningen att de handlingar som togs fram i DiSa skulle
vara kompatibla med ett framtida e-arkiv. För att uppnå detta fick alla i projektet i uppdrag
att redovisa vilka handlingar som uppkommer i deras respektive process, var de lagras,
eventuell sekretess som behövs och i vilket format de återfinns. Under projektets gång ändrades fokus till att göra de två ärendehanteringssystemen EDP Vision och W3D3 till mellanarkiv. Denna ändring i processen innebar att arbetssättet vid de enheter på Samhällsbyggnadsförvaltningen som använder systemen direkt påverkades av projektet.
Förutsättningarna var lite olika för de två systemen. I EDP Vision hade handläggarna sedan
2014 dubbellagrat handlingar, vilket innebar att de återfanns både som digitala kopior i
EDP Vision och som original i pappersform i det fysiska arkivet. Handläggarna jobbade
främst med de digitala kopiorna och arbetet med att hålla pappersarkivet uppdaterat upplevdes av de flesta som ett onödigt dubbelarbete. Därför upplevdes övergången till att arbeta med den digitala handlingen som original inte som något större problem.
När det gäller ärendehanteringssystemet W3D3 så fanns det inte digitala kopior i systemet
och vanan att arbeta med digitala handlingar var inte lika stor hos medarbetarna. Genom
utbildning och att informera och samt besvara frågor vid enhetens möten blev dock medarbetarna trygga att gå vidare med mellanlagring digitalt. Enhet Bygg startade i samband med
detta också att digitalisera alla sina pappershandlingar – en viktig pusselbit i att skapa en
helt digital process i ärendehanteringen.
Registratorerna var också en viktig grupp att få med i förändringsarbetet. Även här skiljde
sig den digitala vanan beroende på vilket system de registrerade i. För registratorerna som
registrerade i EDP Vision fanns redan en vana att skanna och registrera digitala handlingar
i systemet. Även efter Miljö- och byggnämndens beslut om att den digitala versionen skulle
ses som originalet sparade registraturen dock papperskopian under en period, som en sorts
säkerhet. Numera litar de på processen och sparar inte längre papperskopian.
För registratorerna i ärendehanteringssystem W3D3 var osäkerheten större. Troligen då de
inte var lika vana att registrera digitala handlingar. Genom möten där DiSa informerade om
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förändringarna och besvarade frågor kände sig registratorerna mer trygga med processen.
Att deras ledning också välkomnade förändringen var drivande i en lyckad implementering.
En framgångsfaktor i arbetet med en digital ärendehantering är att samhället idag är så pass
digitalt, vilket gör att många av medarbetarna förväntar sig att de ska arbeta digitalt och inte
med papper. Därför blir digitaliseringen av arkiven mer självklar och innebär inte en lika
jobbig förändring. En annan framgångsfaktor är att ledningsgruppen på Samhällsbyggnadsförvaltningen var tydliga med att detta är vägen framåt och att de stöttade de förändringar
som DiSa-projektet införde hjälpte också till.
Region Gotlands e-arkiv

När Region Gotland startade en förstudie inför införande av ett e-arkiv deltog DiSa-projektet genom att bland annat kontrollera möjligheten att integrera verksamhetssystemen
med ett framtida e-arkiv. Detta kontrolleras genom att systemleverantören visar vilka lösningar de har för integrering med befintliga leverantörer av e-arkiv på marknaden. Regionarkivarien tillsammans med externa konsulter gjorde en bedömning utifrån systemleverantörens uppgifter. Resultatet av förstudien innebar att ett flertal av Samhällsbyggnadsförvaltningens ärendehanteringssystem kommer att integreras med e-arkivet i ett tidigt skede. En
stor anledning till denna framskjutna position i införandet är det arbete som gjorts i DiSaprojektet. DiSa-projektet har inneburit att Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger i framkant
gällande kontakter med Regionarkivet och redan har gjort förändringsresan som krävs för
att ärendehanteringssystemen och medarbetarna ska vara redo för ett regionalt e-arkiv.

Effekter av projektet

Transparens, tillgänglighet och effektivisering

Införandet av ett digitalt mellanarkiv, och på sikt ett regionalt e-arkiv för Samhällsbyggnadsförvaltningens ärenden, innebär att ärenden kan göras tillgängliga på ett helt annat sätt
än om de bara finns i pappersformat. Det är också lättare att ta del av dokumenten genom
digitala tjänster för exempelvis företag och invånare.
Under Corona-pandemin har handläggare kunnat jobba hemifrån då handlingarna finns digitalt i våra ärendehanteringssystem. Detta hade inte varit möjligt utan de digitala förbättringar som DiSa-projektet genomfört.
Snabbare handläggning

Att enbart lagra digitalt har effektiviserat arbetet för handläggare på Samhällsbyggnadsförvaltningen och Region Gotlands registratur då ett pappersarkiv inte längre behöver hållas
aktuellt. När DiSa-projektet mäter handläggningstid visar det att handläggningstiden i snitt
minskat med 60 minuter, om ett ärende inkommer via e-tjänst och hanteras i e-arkiv. Det
införda digitala mellanarkivet har bidragit mycket till denna effektivisering, då medarbetarna
inte behöver leta i ett fysiskt arkiv där handlingar av olika anledningar kunde vara svåra att
hitta.
Minskar sårbarheten

En databas/serverhall kan också råka ut för olyckor, så som exempelvis en brand. Men i
och med att databasen har fristående säkerhetskopior lokaliserade på en annan plats, så har
sårbarheten jämfört med ett pappersarkiv minskat markant.
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Positiv miljöpåverkan

Antalet pappersark som måste arkiveras för Samhällsbyggnadsförvaltningen var år 2018
cirka 56 500 pappersark, något som år 2020 var nere på endast ett 100-tal pappersark. Projektet har inte uppskattat den ökade energiförbrukningen den digitala hanteringen innebär
då inte Region Gotland följer upp utvecklingen av energiförbrukning och utsläpp över tid.
Mer jämställd och jämlik hantering av ärenden

Att flytta handlingar från pappersarkivet till ett digitalt mellanarkiv har inte påverkat hanteringen av ärenden utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller möjligheten att ta del av informationen för personer som inte är handläggare i Samhällsbyggnadsförvaltningens ärendehanteringssystem. Ett framtida regionalt e-arkiv kommer dock att öka medborgarnas möjlighet
att ta del av informationen. Det är Regionarkivet som slutligen bestämmer över hur lättillgänglig informationen i e-arkivet kommer vara.
Enklare att ta del av äldre handlingar

Full effekt nås när ett e-arkiv införs vid Region Gotland. Avgörande här blir möjligheten
att hämta ur data ur e-arkivet och Regionarkivets inställning till hur öppna data som förvaras i arkivet ska göras tillgängliga för allmänheten. Innan ett e-arkiv, med ett digitalt mellanarkiv, måste medborgare och företag begära ut handlingar oberoende om handlingen är digital eller i pappersformat.
Överlämning till förvaltning

DiSa har tagit fram en ny dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen och
omvandlat det fysiska pappersarkivet till ett digitalt mellanarkiv i förvaltningens verksamhetssystem.
Specifikt överlämnar projektet till Samhällsbyggnadsförvaltningen:
•

En ny dokumenthanteringsplan

•

EDP Vision och W3D3 som digitala mellanarkiv i väntan på Region Gotlands e-arkiv.

Förvaltningen bör utse en arkivansvarig med ansvar att uppdatera och ansvara för dokumenthanteringsplanen, arbeta med Region Gotland för att införa ett övergripande e-arkiv
för hela organisationen och ansvara för kontakten med Regionarkivet. För att underlätta
underhållet i ärendehanteringssystem är det önskvärt att de ärenden som avslutas i ärendehanteringssystemet och flyttas över till e-arkivet gallras i ärendehanteringssystemet. Förvaltningen ska se till att inga nya pappersarkiv upprättas.
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11.

Kommunikation
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Kommunikation – Sammanfattning

Kommunikationen i DiSa-projektet har syftat till att stötta projektets mål att kunna ge
bättre service, ta snabbare beslut, öka transparensen och tillgängligheten samt bidra till en
hållbar samhällsutveckling genom ökad dialog och delaktighet.
Kommunikationen har utgått från tre interna kommunikationsmål och tre externa mål som
syftat till att öka kännedomen, förståelsen och acceptansen av projektet samt inspireras av
projektens metoder och mål. En mängd olika typer av aktiviteter har genomförts under
projektets gång, alla med anpassade budskap och utvalda kanaler för att nå rätt målgrupper.
Digitala kanaler och innovativa lösningar har använts flitigt för att kommunikationen, inte
bara genom budskapet utan även till formen, ska stötta projektmålen. Därmed inte sagt att
traditionella kanaler inte använts, de har också varit viktiga och då inte minst personliga
kontakter, föredrag och presentationer som projektets medlemmar stått för.
Boende, besökare och företagare, andra kommuner och myndigheter, samt medarbetare
och chefer inom samhällsbyggnadsprocessen vid Region Gotland, har varit viktiga målgrupper. Kommunikationen har bland annat skett via webb, sociala medier, intranät, film,
grafik, möten, studiebesök och konferenser.
Några av höjdpunkterna har varit uppmärksamhet från lokala, nationella och till och med
internationella medier, deltagande på Almedalsveckan, en informationsgrafik med näst intill
viral spridning och flera tusen visningar av filmer på Youtube, Facebook och Instagram.
Stort fokus har legat på att dela med sig av projektets erfarenheter och resultat med andra kommuner som kanske är i början på sin digitaliseringsresa. Uttrycket Gotlandsmodellen har blivit ett
etablerat uttryck i Samhällsbyggnadssverige när
det talas om digitalisering och utveckling.
Under projektets gång har den interna kännedomen och engagemanget för DiSa ökat, kommunikationsaktiviteter har gett ringar på vattnet och intresset för DiSa har varit stort, internt såväl som
externt. Bland boende, besökare och företagare
har användningen av digitala tjänster ökat och
flera kommunikationsinsatser har haft mycket bra
räckvidd i målgruppen. Engagemang och dialog
med medfinansiärer och samarbetspartners har
förbättrats under projektets gång.

Figur. DiSa-projektets kommunikatör, Sebastian
Havdelin, vid filminspelning för erfarenhetsspridning på
DiSa-webben.
Inledning

Kommunikation och informationsspridning har varit en central del i DiSa sedan projektets
start. Redan i förstudien var det tydligt att förankringen av projektet och aktiviteterna, externt så väl som internt, var mycket viktig för att projektet skulle lyckas. Under projektets
gång har vikten av kommunikationen bekräftats ytterligare, bland annat i resultatet av de
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externa utvärderingarna och stor kraft har lagts på kommunikation med projektets målgrupper. Syftet med kommunikationen har varit att stödja projektets mål och vara tydlig,
tillgänglig, inbjudande och öppna upp för dialog med projektets målgrupper. I projektets
kommunikationsplan fastställdes att kommunikationen skulle:
• ha tydliga och aktuella budskap
• ge tekniskt och språkligt anpassad information utifrån eventuella funktionsvariationer
samt språkliga och kognitiva förutsättningar
• vara inkluderande i bild- språk- och kanalval
• vara nyfiken till form och utförande
DiSa är ett innovationsprojekt, genomsyrat av framåtanda och nytänkande, vilket också har
fått prägla den övergripande strategin för kommunikationen. Traditionella kommunikationsaktiviteter och kanaler har varvats med digitala lösningar och mer eller mindre innovativa aktiviteter där inte bara innehållet utan även kommunikationsformen burit projektets
budskap.
Kommunikationsplan och aktivitetsplan

I projektets inledning ingick en tjänst för projektkommunikation på 20 procent, som förvaltningskommunikatören vid Samhällsbyggnadsförvaltningen stod för. Kommunikatörens
kunskap om samhällsbyggnadsprocessen och erfarenhet från Region Gotlands kommunikationsarbete gav projektet en stabil kommunikativ grund. Arbetet inleddes med att en
kommunikationsplan och aktivitetsplan för projektet togs fram.

Figur. DiSa-information vid en julfrukost för medarbetarna vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Projektet har testat olika former för såväl intern som extern kommunikation, vilket varit mycket
uppskattat och givit värdefull kunskap och feedback.
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Kommunikationsplanen togs fram i enlighet med Region Gotlands projektmodell och efter
Tillväxtverkets riktlinjer för kommunicering av projekt finansierade via Europeiska Regionala utvecklingsfonden. I kommunikationsplanen framgår syftet med kommunikationen och
de huvudsakliga målen:
Mål internkommunikation

•
•
•

Kännedom om DiSa-projektet och dess olika aktiviteter
Acceptans för projektet och tiden det tar i anspråk
Förståelse för nyttan projektet ger den egna organisationen

Mål externkommunikation

•
•
•

Kännedom om syftet med projektet
Förståelse för hur projektet kommer bidra till ökad service och tillgänglighet
Inspiration av projektets metoder och mål

Alla aktiviteter och allt informationsmaterial har haft ett eller flera av målen som utgångpunkt för att linjera kommunikationsplanen och bidra till projektets syfte och mål.
I kommunikationsplanen fastställs också projektets interna och externa målgrupper och
kommunikationskanaler såväl som ansvarsfördelningen och hur kommunikationen ska följas upp och kvalitetssäkras. Under projektets gång uppdaterades kommunikationsplanen,
baserat på insikter från genomförda aktiviteter och för att anpassa kommunikationen efter
projektets behov och rådande förutsättningar inom och utanför projektet.
Målgrupper

Liksom målen delades också målgrupperna in i externa och interna målgrupper. Bland de
externa hittar vi boende, besökare och företagare på Gotland, finansiärer och samarbetspartners, andra kommuner, myndigheter, projekt och organisationer i både Sverige och utomlands.
Bland de interna målgrupperna finns medarbetare och chefer vid Samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga berörda förvaltningar på Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp, Teknikförvaltningen, Regionstyrelseförvaltningen, Tillgänglighetsråd
och berörda nämnder och förtroendevalda, med flera.
Kanaler

Kommunikationskanalerna speglar ambitionen för en kommunikation med
framåtanda och nytänkande. DiSa-projektet använde kanaler som; Instagram
och andra sociala medier som Facebook,
Youtube, LinkedIn och Dela digitalt, digitala skärmar i fikarum, informationsgrafik, tävlingar och interaktiva aktiviteter. Därtill användes även traditionella
kommunikationskanaler, som DiSas
webbplats, informationsträffar, föredrag,
månadsbrev, pressmeddelanden, deltagande i konferenser och tidningsannonsering.
Figur. För att både stimulera till rörelse och
ökad kunskap ordnade DiSa en tipspromenad
med frågor om DiSa som dök upp i mobilen.
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Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen har kompletterat kommunikationsplanen och har fungerat som ett levande
dokument för planering och dokumentation av samtliga kommunikationsaktiviteter. I kommunikationsplanen har alla aktiviteter kopplats till:
•

Mål: Varför behövs kommunikationen och vilket syfte har den?

•

Budskap: Vilket är budskapet och hur ska detta anpassas till målgruppens kunskaper,
attityder och erfarenheter?

•

Målgrupp: Vilken eller vilka målgrupper ska kommunikationen nå?

•

Kanal: I vilken form och kanal når budskapet målgruppen bäst?

•

Tillfälle: När i tiden och hur ofta är det bäst att genomföra kommunikationen för att
uppnå bäst resultat?

•

Ansvar: Vem är den bästa budskapsbäraren för just denna kommunikationsinsats?

Figur. Nathalie Mantel, biträdande projektledare i
DiSa, intervjuas av Radio
Gotland kring vikten av digitalisering och hur det kan
underlätta föra användarna.
Projektet använda sig av
flera externa kanaler för att
sprida information och intresse kring projektet. Detta
som ett viktigt led i att öka
kunskapen och på så vis
användandet av de tjänster
DiSa tagit fram.
Att koppla alla aktiviteter till punkterna ovan har gjort det enklare att prioritera, planera och
följa upp aktiviteterna och samtidigt säkerställa att inte målgrupp eller budskap faller mellan
stolarna.
Bilaga: DiSa – Kommunikationsplan (öppnas i nytt fönster)
Budget

Kommunikationsarbetet har också haft en budget att förhålla sig till. Budgeten har stämts
av löpande och prioriteringar och övervägningar har gjorts, särskilt vid större kostnader,
som inköp av material och utrustning, annonsering och anlitande av extern kommunikat-
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ionsbyrå. En stor del av kommunikationen har producerats inom projektet, vilket inte belastat kommunikationsbudgeten. Arbetstiden har dock alltid vägts in vid alla kommunikationsaktiviteter för att säkerställa att resultatet kunnat motiveras av arbetsinsatsen.
Kamerautrustning

För att själva kunna producera eget filmmaterial med ett professionellt resultat köptes en
kamerautrustning in under projektet. Kostnaden för utrustningen tjänades snabbt in då ett
flertal filmer kunnat tas fram utan att behöva anlita Region Gotlands upphandlade kommunikationsbyrå eller annan extern part. Kamerautrustningen utformades för att vara så flexibel som möjligt och kunna användas i många olika situationer som intervjuer, reportage,
dokumentation av föredrag, webbsändningar och möten. Förutom intjänande av direkt
kostnad bidrog utrustningen till ökad kvalitet och snabb anpassning när nyheter och spontan kommunikation lätt kunde genomföras.
Informationsmaterial

Vid projektets start togs en plan fram för framtagande av informationsmaterial. En stor del
av materialet var av digital karaktär, där den externa webbplatsen på gotland.se/disa var
och är den samlande platsen för projektets information.
Digitalt informationsmaterial

•
•
•
•
•
•
•
•

Logotyp och grafisk profil för projektet
Illustrationsmanér och grafiska element för film och
grafisk produktion
Animerad presentationsfilm
Intervjubaserade filmer om projektet
Mall för presentationer i programmet PowerPoint
Interaktiv informationsgrafik
Animerade förklaringsfilmer
Nyhets- och informationstexter

Fysiskt informationsmaterial

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Följande fysiska informationsmaterial har tagits fram
i projektet.
Skärmar, så kallad roll-up, med illustrationer och en
kortfattad beskrivning av projektet
Västar med DiSa-logotyp
Metallpins med DiSa-logotyp
Skyltar med information om Europeiska Regionala
utvecklingsfonden
Bildekaler med logotyp för DiSa-projektet och
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Varselkläder med logotyper
Informationsblad om mätning av fastighetsgränser
En permanent monterad skylt efter avslutat projekt

Figur. DiSa på instagram.

På grund av Corona-pandemin minskade antalet fysiska arrangemang drastiskt under projektets sista år vilket gjorde att delar av det fysiska informationsmaterialet inte användes i
den utsträckning det var tänkt.
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Informationskanaler
Webbplatsen gotland.se/disa

DiSa har under hela
projekttiden haft egna
webbsidor på Region
Gotlands webbplats
gotland.se. Webbplatsen har varit placerad
under sektionen Bygga,
bo och miljö och där
har information om
projektet, aktiviteter,
nyheter och informationsmaterial publicerats.
Figur. Ibland kan det vara bra med analog information,
som här med DiSa på roll-up.
Förutom undersidor om samtliga aktiviteter har webbplatsen innehållit undersidorna
DiSaPlay och Märtas minut med filmer om projektet, DiSas kunskapsbank med frågor och
svar, en kontaktsida och en engelskspråkig informationstext om projektet.
I en nyhetssektion har artiklar och senaste nytt publicerats löpande. Relevanta nyheter och
information har lyfts upp och publicerats även på sektionssidan Bygga, bo och miljö och
även till startsidan på gotland.se för att nå fler målgrupper.
Webbplatsen där DiSa presenteras (öppnas i nytt fönster)
Fysiska och digitala möten och föredrag

Under projekttiden har en stor mängd möten och föredrag genomförts med allt från intresseorganisationer och andra kommuner, till Region Gotlands medarbetare, medfinansiärer
och det gotländska näringslivet. Dessa möten och föredrag har utgjort en mycket värdefull
kommunikationskanal med goda möjligheter till tvåvägskommunikation vilket har varit av
stort värde för projektet.
Instagram

DiSa har sedan projektets start haft ett eget instagramkonto, @disa_regiongotland. Antalet
följare ökade stadigt under hela projektet och var under våren 2021 över 220 stycken. Eftersom sidan var öppen för alla gick det att se att betydligt fler besökte sidan regelbundet.
Bland följarna fanns representanter från alla målgrupper, som medarbetare, samarbetspartners, andra kommuner, boende, företag och organisationer på Gotland.
Instagram har fungerat som en plattform för snabb och spontan kommunikation, som inblickar i det dagliga arbetet i projektet, så väl som mer planerade aktiviteter som IGTV-serien Märtas minut. Mycket av kommunikationen har korspublicerats i flera kanaler samtidigt för att öka räckvidden.
Övriga sociala medier

Vid kommunikation mer anpassad till olika målgrupper har även andra sociala medier använts, som Region Gotlands Facebooksida och Youtubekanal för att nå boende, besökare
och företagare på Gotland, LinkedIn och DelaDigitalt för att samverka med branschkollegor, andra kommuner och myndigheter.
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Region Gotlands intranät

För intern kommunikation har intranätet fungerat som en kanal för att hålla medarbetare
på Samhällsbyggnadsförvaltningen och inom övriga regionen uppdaterade om större nyheter i projektet, detta tillsammans med informationstillfällen, förvaltningsträffar och interna möten.
Kommunikationen i praktiken

Under projektets gång har kommunikationen förändrats en hel del. Inledningsvis låg en
stor del av fokus på kommunikationen att sprida kännedomen om projektet internt, få en
acceptans för tiden och resurserna det skulle ta i anspråk och förmedla nyttan med projektet. I den externa kommunikationen var samarbetspartners och finansiärer och andra
kommuner och myndigheter en prioriterad målgrupp inledningsvis.
I takt med att arbetet fortskred och projektets aktiviteter började generera resultat har både
målgrupp och budskap skiftat något. Erfarenhetsåtergivning har under hela projektet haft
en stor del i kommunikationen, men allt eftersom verktyg och tjänster blev färdiga och fungerande blev kommunikationen med användarna allt viktigare, alltså med boende, besökare
och företagare på Gotland samt medarbetare i samhällsbyggnadsprocessen vars arbetssätt
förändrades i och med implementeringen av resultaten från DiSa-projektet.
Roller inom projektkommunikationen

Ungefär ett år in i projektet, under våren 2019 rekryterades en projektkommunikatör på
50 procent i projektet. Efter en uppstartsträcka i projektet blev det tydligt hur stor vikt
kommunikationen hade för att fullt ut ta hem effekterna av projektets resultat och behovet
av kommunikation ökade. Projektkommunikatören utgick från den kommunikationsplan
som fanns antagen, men tillförde extra värde till planen och aktiviteterna genom egna kunskaper och erfarenheter, vilket bland annat innebar ett större fokus på film och rörlig bild.
Projektets större aktiviteter, som egna arrangemang, deltagande i konferenser och liknande
planerades i ett så kallat årshjul, som gav en övergripande plan för det kommande året. Arbetet med årshjulet gjordes gemensamt med projektledningen och även där kopplades aktiviteter till projektmål och målgrupper. Årshjulet gav en bra överblick över kommunikationsarbetet för alla i projektet, och aktivitetsplanen gav möjlighet till detaljerad planering
och uppföljning.
Projektmedarbetarnas kommunikation

Projektkommunikatören har ansvarat för många av kommunikationsaktiviteterna, men
minst lika viktiga har projektledningen och övriga projektmedarbetare varit. Det har hållits
föredrag och utbildningar, deltagits i konferenser, samarbetats med andra kommuner och
myndigheter, workshoppats och tagits emot studiebesök. Det har informerats på arbetsplatsträffar, på nämndsammanträden, i ledningsgrupper och på julfrukostar och inte minst
diskuterats vid kaffemaskiner och på lunchraster.
Listan kan göras lång, men det är värt att lyfta fram, då den här kommunikationen, formell
och planerad, såväl som informell och spontan, är minst lika viktig som filmer, nyhetsartiklar och pressmeddelanden. Att alla i och runt projektet fungerat som ambassadörer för
DiSa har haft stor inverkan på projektets måluppfyllelse.
Tillgänglighet

Oavsett ålder, kognitiv nedsättning eller annan funktionsvariation ska alla ha möjlighet att
ta del av information och använda digitala tjänster och ta del av information. Tillgängligheten har varit ett prioriterat område i de nya tjänster, verktyg och arbetssätt som tagits
fram och inte minst viktigt i kommunikationen.

100 (139)

Region Gotland

DiSa – Digital samhällsbyggnad

Under projektet har tillgänglighet funnits med i kravställningar och tjänster och verktyg har
testats och anpassats enligt riktlinjer för tillgänglighet. Texter och information på gotland.se
har gjorts mer tillgängliga och ett kurspaket sattes samman tillsammans med tillgänglighetsexperter på företaget Funka.
Utbildningarna anpassades efter olika målgrupper och processer inom samhällsbyggnadsprocessen där behovet var som störst:
•

Publicering och tillgänglighet – grunder i tillgänglig publicering på webben, varför
det är viktigt och vem som berörs. Riktad till webbredaktörer, kartingingenjörer, kommunikatörer med flera.

•

Workshop tillgängliga kartor – specialutformad workshop för att förbättra tillgängligheten i Region Gotlands kartverktyg. Riktad till kartingenjörer, verksamhetsutvecklare och kommunikatörer.

•

Klarspråk – grunder i att skriva för att nå ut med ett budskap till så många som möjligt. Riktad till handläggare, webbredaktörer, nämndssekreterare, verksamhetsutvecklare
och kommunikatörer.

Även i själva projektkommunikationen har tillgängligheten varit prioriterad och bland annat
inneburit att samma information publicerats i olika form och på olika plattformar, exempelvis i både text och film. Texter har i möjligaste mån skrivits på ett lättläst språk utan större
krav på förförståelse, filmer har undertextats och bilder och illustrationer har beskrivits
med alternativtext.
När information, tjänster och kommunikation är tillgänglig blir det bättre för alla. Åtgärder
som är helt nödvändiga för vissa användare med en funktionsnedsättning gör det samtidigt
enklare, smidigare och bättre för alla användare, där textning av video och klarspråk är två
av många exempel på detta.
Erfarenhetsåtergivning från projektet

Erfarenhetsåtergivning är ett prioriterat mål i projektet och där har kommunikationen varit
en naturlig kanal för att nå ut och föra vidare erfarenheter och lärdomar till andra kommuner och inte minst till andra förvaltningar, nätverk och projekt inom Region Gotland.
Erfarenhetsåtergivningen har funnits med ända sedan projektets start och det har kontinuerligt funnits en öppenhet och vilja att dela med sig av erfarenheter och lärdomar och givetvis också att ta in lärdomar från andra.
Exempel på kommunikationsinsatser med fokus på erfarenhetsåtergivning:
•
•
•
•
•

Externa föredrag på konferenser, för enskilda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer
Interna föredrag, besök och möten på andra förvaltningar, ledningsgrupper, nätverk, nämndsammanträden och förtroendevalda
Delning av arbetsmaterial
Samarbete och information om projektet på LinkedIn och Deladigitalt
Instagram och webb-serien Märtas minut.
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Figur. DiSa finns även med
i ankomsthallen för Destination Gotlands färjor i
Visby. Detta genom projektledare Märta Syrén och budskapet ”Utveckling är att
växa!”
Höjdpunkter och lärdomar

Under de åren DiSa-projektet pågått har många lärdomar dragits, från alla framgångar och
inte minst från ett och annat mindre lyckat tilltag. Ett av DiSa-projektets ledord är att våga
göra fel. Därför har det varit lätt att, som komplement till den planerade kommunikationen,
vara spontan och tacka ja till förfrågningar och nya möjligheter. Många av dessa spontana
tillfällen har sedan gett ringar på vattnet och bidragit till ännu fler tillfällen och kanaler att
kommunicera projektets arbete och resultat, vilket bland annat visat sig i exemplet internationell uppmärksamhet.
Animerade filmer om projektet

Under projektets första år togs en animerad film fram som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver projektet och vad det ska leda fram till. Filmen har använts i många olika sammanhang. Bland annat involverades medarbetarna på Samhällsbyggnadsförvaltningen redan i
produktionen av filmen genom en tävling där en medarbetare fick agera berättarröst.
Filmen har sedan visats på webbplatsen, på sociala medier, som inledning vid föredrag och
andra arrangemang. Den har haft stor genomslagskraft och har vid föredrag och konferenser fått spontana applåder. Det grafiska manéret som togs fram i filmen har använts i annan
projektkommunikation och dessutom har Region Gotland tagit över manéret och det används nu över hela regionen.
Informationsgrafik

En annan höjdpunkt är den informationsgrafik som togs fram som alternativ till ett internt
informationsmöte. Grafiken och dess innehåll skapades i tätt samarbete med projektledningen och samtliga aktivitetsledare och beskrev på ett grafiskt tilltalande och enkelt sätt
projektets arbete och framsteg i tre steg; här var vi, här är vi och hit ska vi. Den grafiska
presentationen uppskattades och gjorde det enkelt att förstå projektets arbete.
Informationsgrafiken fick även god spridning i externa kanaler och har sedan den publicerades haft många hundra visningar varje månad. Grafiken har kommunicerat DiSa-projektets budskap och inspirerat andra liknande projekt att använda sig av liknande koncept.
Almedalsveckan

Eftersom DiSa är ett gotländskt projekt låg det när till hands att använda sig av uppmärksamheten i samband med Almedalsveckan i kommunikationen. Under Almedalsveckan
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2019 arrangerade DiSa bland annat ett eget seminarium utformat som en frågesport, ett så
kallat quiz, tillsammans med Lantmäteriet, Boverket och Skatteverket. Seminariet var fullsatt och publiken bestod av en blandning av branschfolk, gotlänningar och besökare på ön.
Trots ett mycket lyckat arrangemang togs ett beslut att avvakta med medverkan kommande
år då planeringen tog mycket tid i anspråk för en ändå förhållandevis liten publik, även om
mycket kommunikation också gjordes kring arrangemanget i andra kanaler. Corona-pandemin medförde en inställd Almedalsvecka 2020, men under 2021 deltog DiSa med ett digitalt bidrag på Almedalsveckan.
Internationell uppmärksamhet

Under 2020 fick DiSa-projektet internationell uppmärksamhet. Det hela började med en
förfrågan om medverkan i det statliga initiativet Smart City Sweden, som samlar svenska
lösningar för smarta och hållbara samhällen för att främja samarbetet mellan Sverige och
andra länder. Kort därpå uppmärksammades projektet i flera andra internationella sammanhang, bland annat på webbplatsen och i den digitala tidskriften Baltic Cities Bulletin.
Figur. Genom Smart City
Sweden blev DiSa uppmärksammat av miljödepartementet i den kinesiska staden
Shenzhen. De bjöd in Märta
och Nathalie för att berätta
om hur vi i DiSa löst de utmaningar som digitaliseringen innebär.
Föredraget genomfördes med
tolk och blev mycket uppskattat.
Internationell uppmärksamhet kräver internationell kommunikation. En engelskspråkig informationstext om projektet togs fram för att möta behovet utan att behöva hänvisa internationella intressenter till externa källor och för att inte behöva översätta material på nytt
vid förfrågningar.
Utvärdering

Kommunikationen har utvärderats löpande under hela projektet. Det har gjorts bland annat med hjälp av projektets externa utvärderare som genomfört utvärderingar externt såväl
som internt på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Resultatet av utvärderingarna visade bland
annat att kommunikationen från projektet internt på Samhällsbyggnadsförvaltningen behövde stärkas, vilket bland annat ledde till fler och andra typer av kommunikationsaktiviteter, som en informationsgrafik och en inspirationsföreläsning. Även statistisk information
från webben och sociala medier har använts för att analysera och utvärdera kommunikationsresultaten. Informationen har sedan använts för att förbättra och utveckla kommunikationen från projektet genom att göra mer av det som tagits emot väl, som Instagramserien Märtas minut.
Olika metoder för utvärdering har använts för olika kanaler och aktiviteter och resultaten
har i möjligaste mån dokumenterats i projektets aktivitetsplan. Det är utmanande att mäta
effekten av kommunikationen, då det kan finnas fler parametrar än just kommunikationen
som spelar in. Ett exempel är den informationskampanj som genomfördes när fastighetsgränserna i Visby innerstad skulle kontrolleras. Mätningarna kommunicerades bland annat
med annonser i lokalpress, med en artikel på gotland.se och ett inlägg på Region Gotlands
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Facebooksida. Exakt hur många som tog till sig av informationen är svårt att veta, men
mätningsingenjörerna ute i fält märkte av en direkt positiv uppmärksamhet och att många
av de boende i innerstaden kände till mätningsarbetena, vilket var syftet med kommunikationsinsatsen.
En genomgripande utvärdering av kommunikationen har genomförts med hjälp av projektets externa utvärderare. Utvärderingen visar att kommunikationsarbetet har varit en viktig del för projektets utveckling och stärkt måluppfyllelsen. Utvärderingen baseras på enkätfrågor, intervjuer och analys av kommunikationsmaterial och dokumentation. Utvärderingen visar hur projektet i sin kommunikation har lyckats arbeta för hållbar utveckling,
med särskilt fokus på kriterierna; bättre miljö, jämställdhet och lika möjligheter och ickediskriminering.
Bilaga: DiSa – Kommunikation, utvärderingsrapport (öppnas i nytt fönster)
Kommunikation efter
projektavslut

Vid projektavslut monterades en permanent skylt i
Rådhuset på Visborgsområdet i Visby. Skylten består av logotyper för projektet, Region Gotland
och för Europeiska Regionala utvecklingsfonden,
information om projektet,
dess mål och finansiering.
Projektets webbplats, gotland.se/disa, har också
omarbetats för att vara
den naturliga källan till information om projektet
för en överskådlig tid
framåt. Här samlas sammanfattande beskrivningar
tillsammans med den utförliga slutrapporteringen,
bilagor, filmer och annan
dokumentation.
Till kommunikationen efFigur. Projektledarna Nathalie Mantel och Märta Syrén sätter upp en
ter projektavslut räknas
också den här slutrappor- DiSa-skylt i Region Gotland reception, med projektets mål och finansiering Skylten är även försedd med punktskrift, för ökad tillgänglighet.
ten. Den kommer förhoppningsvis för en lång
tid framåt vara en källa för information, inspiration och erfarenheter för andra kommuner i
början av sin digitaliseringsresa.
Projektets resultat och slutrapportering delas också direkt och indirekt med finansiärer,
samarbetspartners och andra intressenter. Detta görs genom personliga kontakter och delning på plattformar som DelaDigitalt och LinkedIn.
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12.

Samverkan
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Samverkan

För att skapa en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess är samarbete och samverkan över
gränser helt avgörande för ett gott resultat. DiSa har arbetat med samarbete och samverkan
på olika sätt och som en röd tråd genom hela projektet - i alla aktiviteter, i kommunikationen och i utvärderingen av projektet.
Medfinansiering

DiSa har samarbetat tillsammans med lokala och nationella medfinansiärer. En medfinansiär är en organisation eller ett företag som bidrar med tid i projektet och på så sätt bidrar
till måluppfyllelse och resultat. Den tid som medfinansiärerna investerar i projektet tid omvandlas till ersättning från Tillväxtverket, vilket betyder att medfinansiärernas medverkan
sammanlagt utgjort 6 procent av projektbudgeten vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor.
Redan i ansökningsskedet av DiSa beslutade projektledningen att samverkan och samarbete
i projektarbetet var viktigt, och valde därför att ta in flera olika medfinansiärer i DiSa.
Dessa valdes för att representera olika delar av samhället, för att på så sätt bidra med olika
perspektiv och olika kompetenser i arbetet. Samarbetet med medfinansiärernas har varit ett
led i projektets arbete med användarnytta, som en nyckel för långsiktigt hållbara lösningar,
och deras deltagande har höjt kvaliteten på projektets resultat.
Gotlands Byggmästareförening

Gotländska byggföretag är en primär målgrupp för projektet, och genom företagens medverkan i DiSa har både projektresultatet och företagarnas förtroende för Region Gotland
förbättrats. Gotlands Byggmästareförening är en paraplyorganisation för byggföretag på
Gotland. Deras medverkan i projektet har omfattat att testa framtagna tjänster, ge förbättringsförslag kring tjänsterna, bidra till arbetet med översiktsplanen och även att vara medlem
i projektets styrgrupp. Under projekttiden arbetade DiSa, tillsammans med ordförande för
Gotlands Byggmästareförening, fram ett arbetssätt för samverkan. Detta baserades på
workshops där medlemsföretagen fick diskutera och testa tjänster, såsom den digitala detaljplanekartan eller e-tjänsten för bygglov. De gav löpande inspel och feedback på tjänsterna,
ett underlag som DiSa sedan använde för att förbättra tjänsterna och återkoppla tillbaka till
Byggmästareföreningen. Frågor som inte direkt gällde projektet dokumenterades, och togs
vidare till rätt instans inom Region Gotland. DiSa var dock noga med att vara den återkopplande parten, för tydlighet gentemot byggföretagen. Byggmästareföreningen har löpande under projekttiden fått information och uppdateringar om projektets utveckling, och har även
deltagit på informationsträffar. Till följd av Corona-pandemin var all kommunikation och
samarbete digital från och med 2020, vilket fungerade mycket bra med bland annat workshop kring kartan för detaljplaner och Översiktsplan 2040. Under projekttiden byggdes en
tydlig och tillitsfull dialog upp med Byggmästareföreningen – som också skapade mervärde
för samarbetet mellan dem och Region Gotland som helhet. Samarbetet har varit mycket
lyckat och alla timmar som vara avsatta har använts.
Gotlands Byggmästareföreningens webbplats (öppnas i nytt fönster)
Kartotek

Kartotek är en yrkeshögskola i Kista utanför Stockholm som utbildar inom mätning, kartteknik och geografiska informationssystem. DiSa inledde ett samarbete med skolan i en
ambition att de skulle skicka elever på den obligatoriska praktikperioden LIA, lärande i arbete, till Gotland för att ingå i arbetet med att förbättra fastighetsgränser inom projektet.
Under 2018 besöktes arbetsmarknadsdagar för mätutbildningen vid Kartotek för att där berätta om DiSa-projektet och möjligheten till praktikplats. Första omgången DiSa tog emot
studenter från Kartotek var hösten 2018, då två studenter arbetade i projektet under 10
veckor. Samarbetet fungerade mycket bra och ordinarie mätningsingenjörerna gjorde ett
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bra arbete med att engagera sig i och handleda deras praktik. Praktikperioden inföll under
utbildningens andra år, vilket var positivt eftersom praktikanterna hade viss erfarenhet inför arbetet i DiSa. Till följd av de positiva erfarenheterna anställdes en av praktikanterna efter examen våren 2019. Nästa gång DiSa tog emot praktikanter från Kartotek blev perioden
utmanande för praktikanten, som valde att avsluta sin praktikplats. Därefter har DiSa-projektet på olika sätt kontaktat Kartotek, för att utvärdera och fortsätta samarbetet. Försöken
har tyvärr varit fruktlösa och efter flera återkommande försök utan svar eller återkoppling
beslutade DiSa att lägga samarbetet på is. Detta har medfört att de timmar som avsatts för
medfinansiären inte har använts till fullo i projektet.
Kartoteks webbplats (öppnas i nytt fönster)
Länsstyrelsen Gotland

Inom samhällsbyggnadsprocessen har Region Gotland och Länsstyrelsen flera kontaktytor
och samarbeten, bland annat inom plan- och byggärenden. I DiSa har Länsstyrelsen medverkat i arbetsprocessen inom digitala detaljplaner och den webbaserade kartportalen för
att bland annat underlätta delandet av geodata mellan organisationerna. DiSa och Länsstyrelsen har haft löpande möten och avstämningar under projektet, och DiSa deltog också i
den större kommunikationsinsats som Länsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet genomförde under hösten 2020: Våga Vara Digital. Det var en livesänd digital utbildning där offentlig sektor i hela Sverige bjöds in för inspiration och kunskapshöjning om digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggnad. DiSa deltog som exempel för en lyckad digital omställning. Samtliga 21 länsstyrelser deltog i utbildningen med 250 deltagare och Länsstyrelsen uppskattade deltagarantalet från hela Sverige till 3000 personer. Samarbetet har varit
mycket lyckat och alla timmar som vara avsatta har använts.
Länsstyrelsen på Gotlands webbplats (öppnas i nytt fönster)

Figur. Moderator Ellinor Persson förbereder sändningen av Våga Vara Digital tillsammans med projektledaren för DiSa, Märta Syrén.
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Plushögskolan

Plushögskolan är en yrkeshögskola som bland annat utbildar mätningsingenjörer. DiSa inledde ett samarbete med skolan i en ambition att de skulle skicka elever på den obligatoriska praktikperioden LIA, lärande i arbete, till Gotland för att ingå i arbetet med att förbättra fastighetsgränser inom projektet. Under 2018 besöktes arbetsmarknadsdagar för
mätutbildningen vid Plushögskolan för att där berätta om DiSa-projektet och möjligheten
till praktikplats. Plushögskolan hade en kortare praktikperiod än Kartotek, något som påverkade resultatet och produktiviteten i mätningen. Under tidig vår 2019 tog DiSa emot två
praktikanter från Plushögskolan som var duktiga och engagerade. Praktikperioden inföll
dock under elevernas första år på utbildningen, vilket gjorde att de inte kunde arbeta lika
självständigt utan behövde mer handledning och engagemang från projektet, vilket är en
lärdom till kommande projekt. Plushögskolan har därefter inte skickat fler praktikanter till
Gotland, trots återkommande försök utan svar eller återkoppling från Plushögskolans sida.
Därav har de timmar som avsatts för medfinansiären inte använts till fullo i projektet.
Plushögskolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
Wisbygymnasiet

Wisbygymnasiet är Gotlands största gymnasieskola med ungefär 1500 elever. De har deltagit som medfinansiär i DiSa, som en viktig del för att inkludera ett barnperspektiv i utvecklingsarbetet. Eleverna har deltagit genom att bland annat närvara under Region Gotlands
förnyelsedag för att lära sig om innovation inom offentlig sektor, men har också gjort elevarbeten kring användningen av detaljplaner och ett större elevarbete om den nya översiktsplanen som Region Gotland håller på att ta fram. Genom att bjuda in elever att ge sitt perspektiv och aktivt medverka i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen belyses andra perspektiv av samhällsplaneringen och resultatet blir mer inkluderande. Samarbetet har varit
mycket lyckat och alla timmar som vara avsatta har använts.
Wisbygymnasiets webbplats (öppnas i nytt fönster)
Uppsala universitet Campus Gotland

Campus Gotland är en del av Uppsala universitet, som driver flera utbildningsprogram på
kandidat- och avancerad nivå med hållbarhetsprofil. I samarbetet med DiSa har flera studenter fått göra sin praktikperiod inom projektet. De har bland annat arbetat med att digitalisera de fördjupade översiktsplanerna, utvecklat nya metoder och gränssnitt för 3D-visualisering och utvecklat kartan för presentation av detaljplaner. Under projekttiden har studenterna bidragit med sin kunskap och sitt engagemang, vilket höjt kvaliteten i DiSa-projektet och de tjänster projektet tagit fram. De har även gett positiv feedback på att deras arbete även gett dem goda erfarenheter och kunskap inför ett stundande arbetsliv.
Under åren har DiSa vid ett flertal tillfällen varit och föreläst för studenterna på Campus
Gotland. Dels om samhällsbyggnadsprocessen och översiktsplanen, men även om kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Under våren 2019 deltog DiSa som ett
exempel vid en internationell workshop som arrangerades av Campus Gotland tillsammans
med besökande forskare från det irländska Maynooth University. Temat var de etiska dilemman som uppstår när det offentliga digitaliserar sina tjänster. Samarbetet har varit
mycket lyckat och alla timmar som vara avsatta har använts.
Flera studenter har skrivit uppsatser om DiSa under projektets gång. Studenternas inblandning har varit viktigt för projektets kvalitetsarbete och dess måluppfyllelse. De bidrar med
nya insikter, perspektiv och kunskap som inte finns inom Region Gotland. Bland annat har
följande arbeten gjorts om DiSa:
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•

Mattias Larsson, Kandidatuppsats: Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen,
samhällsplanerarnas attityder till digital omställning.

•

Ebba Sidh, Kandidatuppsats: E-deltagande för mer jämlik medborgardialog: En
fallstudie av Klintehamn 2030:s dialogprocess

•

Alice Pettersson, Arman Mirzaei, Axel Ohrling, Charlotte Alho och Josefin Lisper.
Projekt i kvalitetsteknik: Kontroll av Region Gotlands byggansökan e-tjänst.

Uppsala universitet Campus Gotlands webbplats (öppnas i nytt fönster)
Erfarenheter

Sammanfattningsvis har medfinansieringen till DiSa bidragit med mycket värde och projektet har blivit mer hållbart, effektivt och användarvänligt till följd. En viktig lärdom har
varit att samarbetet med Uppsala universitet, som finns lokalt på Gotland, har fungerat
bättre än de samarbeten med lärosäten som finns på fastlandet. Studenterna har fått ut mer
av sin interaktion med Region Gotland och DiSa när de själva är förankrade på ön. En
aspekt av detta är också att karaktären av arbete för praktikanter från Kartotek och Plushögskolan gör att de måste vara på plats för mätning av fastighetsgränser, vilket varit ett
hinder för många. Framöver, när samhället blir mer och mer digitaliserat och därför mindre
beroende av geografisk plats, kan detta dock för flertalet arbetsområden komma att ändras.
De inspel som projektet fått från medfinansiärerna har varit övervägande positivt. Många
har uppskattat att inkluderas i Region Gotlands utvecklingsprocess, och deltagandet har bidragit till större förståelse, insyn och lärande hos medfinansiärerna.

Figur. Mycket lyckad digital workshop med Gotlands Byggmästareförening. Under mötet diskuterades
bland annat användningen av översiktsplanen och detaljplanerna, och vikten av ett ökat framtida samarbete lyftes fram.
Det lokala näringslivet

Näringslivet sågs redan i förstudien till DiSa-projektet som en av de viktigaste intressenterna. Målen för näringslivet beskrevs som bättre service, högre tillgänglighet, effektivare
handläggning och tydligare information. I inledningen av projektet hölls flera informationsmöten med olika branschorganisationer inom Gotlands näringsliv. DiSa besökte ett flertal
företagsträffar och styrelsemöten, där projektet presenterades och olika typer av samarbeten diskuterades. Intresset var stort och viljan att följa projektet likaså. Däremot uttryckte
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många branscher, som Gotlands Förenade Besöksnäring, Almi Företagspartner, Visby
Centrum och Tillväxt Gotland, att de hellre ville återkomma när digitaliseringen och tjänsterna var framtagna. Den bransch som såg ett värde i att löpande följa projektet var Gotlands Byggmästareförening, som också blev medfinansiär till DiSa och inledningsvis ingick
i projektets styrelse.
Informationen till och kommunikationen med näringslivets olika branschorganisationer har
fortsatt under hela DiSa-projektet.. I överlämningen av DiSa-projektet till förvaltning ingår
att fortsatt bygga relation och förtroende i samarbetet med Gotlands näringsliv. En erfarenhet är att det, i kontakten med olika branscher, är bättre ju tydligare önskemålen från projektet av feedback är. Eftersom DiSa-projektet byggt en digital grund fanns det länge inga
specifika lösningar att testa. Sådana exempel, på exempelvis tillgången till öppna data, kommer kunna tas fram nu när grunden är byggd.
Kommuner och regioner

DiSa har sedan projektstart varit ett transparent projekt som öppet och generöst delat med
sig av erfarenheter, lärdomar och lösningar till andra kommuner och regioner. Projektet har
under projekttiden haft en stor mängd möten, föreläsningar, workshops och samarbeten
med kommuner och regioner från hela Sverige på temat digital samhällsbyggnadsprocess.
Bland annat har DiSa varit referenskommun för och på olika sätt engagerat sig ett flertal
nationella projekt och satsningar, som Digitalt Först, Digital samhällsbyggnadsprocess och
DigSam, Smart Built Environments utvecklingssatsning för digital samhällsbyggnad, vilka
alla samlat många kommuner och regioner för framåtsyftande erfarenhetsutbyte och lärande. Samverkan som dessa har givit konkreta tips för hur DiSa-projektets utveckling av
områden som digitalisering av detaljplaner, den digitala översiktsplanen och 3D-visualisering.
DiSa har under projekttiden presenterat projektet och diskuterat digital samhällsbyggnad
med ett stort antal samverkansorganisationer, så som SamGIS Västernorrland, Geodatasamverkan Skåne, GIS-samverkan Bohuslän och Föreningen Sydost-GIS. Utbyte med närmare ett 60-tal andra kommuner har skett genom såväl fysiska som digitala möten, varav
Växjö, Göteborg, Halmstad, Kävlinge, Sundsvall, Uddevalla, Eskilstuna, Ulricehamn,
Helsingborg, Strängnäs, Uppsala, Motala, Kalmar, Stockholm, Höganäs är några av dessa.
Dela Digitalt har varit en annan viktig plattform för erfarenhetsutbyte med andra kommuner och regioner.
Samarbetet och utbytet med andra kommuner och regioner har både bidragit till DiSa och
Region Gotlands utveckling, men också till andra kommuners digitalisering för användarnytta. Då DiSa varit ett för Sverige unikt och innovativt projekt, som tagit ett helhetsgrepp
om digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen, har projektet gått före och tagit fram
lösningar som andra kommuner kan använda. Detta har gjort att många kommuner inte behövt uppfinna hjulet på nytt, utan kan följa grundkunskaperna DiSa och sedan förbättra
sina egna respektive processer utifrån dem.
Samverkan med andra kommuner har varit en prioriterad aktivitet genom hela projekttiden,
och DiSa har flera gånger i månaden fått nya frågor från kommuner från hela Sverige.
Mängden kommuner och regioner som varit intresserade av projektet föranledde DiSa att
börja producera filmer om de olika aktiviteterna, resultaten och de vanliga frågor som kommer till projektet. Filmerna har varit populära att dela och sprida inom Kommunsverige,
vilket frigjort tid i projektet att diskutera mer komplexa frågor med tjänstepersoner från
hela Sverige.
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Lantmäteriet, Boverket och Sveriges Kommuner och Regioner

DiSa-projektet har haft givande och nära samarbeten med flera svenska myndigheter, varav
de närmaste är Lantmäteriet, Boverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Med
dessa myndigheter har samverkan under åren strukturerats genom återkommande avstämningar och delade arbetsytor. Överenskommelser kring arbetssätten har fattats och processer arbetats fram.
Region Gotland har genom DiSa-projektet deltagit som referenskommun i nationella satsningar, som Digitalt Först, Smartare samhällsbyggnadsprocess, utveckling av digital ÖPprocess, Våga Vara Digital, Boverkets arbete med ny standard för detaljplaner och Lantmäteriets projekt för en gemensam geodataplattform. DiSa har även medverkat i utformningen av det nya avtalet för den digitala registerkartan (DRK-avtalet) med Lantmäteriet
och gett underlag till myndigheternas hållbarhetsarbete.
Ett samarbetsavtal har upprättats mellan DiSa och Lantmäteriet med rutiner för leverans
till Lantmäteriet av kvalitetsförbättrade fastighetsgränser, och löpande avstämningar kring
fastighetsgränser och digitala detaljplaner har hållits med Lantmäteriet och Boverket. Samarbetet har gjort att svårare tolkningsfall har kunnat redas ut och en kunskapsbank kring
detta har sammanställts. Under avstämningarna har gemensamma frågor diskuterats och
mötena har varit viktiga för ett gott samarbete.
DiSa-projektet har hållit ett antal presentationer för exempelvis Kommunala Lantmäteriet
(KLM), Lantmäteriets regionala geodatasamordnare och SKRs enhet för digitalisering. Att
DiSa så aktivt bidragit till myndigheternas utvecklingsarbete inom digital samhällsbyggnad
har varit av stor vikt för projektet.

Figur. DiSa har genom hela projektet haft ett nära samarbete med Lantmäteriet, vilket varit mycket viktigt och bidragit till det lyckade resultatet. Här ett erfarenhetsutbyte med Lantmäteriets geodatasamordnare
under ett möte i Visby.
Inom Region Gotland

Under projekttiden för DiSa har Region Gotland parallellt gjort ett större utredningsarbete
om hur samhällsbyggnadsprocessen internt ska organiseras och förbättras. I det arbetet har
DiSa involverats, dels i referensgruppen och också genom aktivt deltagande i arbetet. En av
slutsatserna i den interna kartläggningen var att det fanns stort behov av att arbeta bortom
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de ”stuprör” som många kommuner och regioner kämpar mot. DiSa har på olika sätt bidragit och samverkat för att bygga bort stuprören och öppna samverkanskanaler mellan
dem. Exempelvis har projektet:
•

Genomfört presentationer för ledningsfunktioner. Under projekttiden har DiSa
återkommande talat inför lokalpolitikerna på Miljö- och byggnämnden, och även besökt Tekniska nämnden och Regionstyrelsen för att berätta om projektet och om digitalisering för användarnytta. DiSa har också presenterat arbetet löpande för alla kvalitets- och digitaliseringschefer och alla förvaltningars verksamhetsutvecklare via nätverksträffar. Projektet har deltagit vid Samhällsbyggandsförvaltningens ledningsgruppsmöten, och även Teknikförvaltningens ledningsgrupp och på Koncernledningsgruppen
för att dela projektets resultat. I tillägg har DiSa presenterats för arbetsgrupper, ledningsgrupper och projektledare på Region Gotland utanför samhällsbyggnadsprocessen
som ett led i att förankra resultatet och sprida erfarenheterna från projektet. DiSa har
också drivit diskussioner med Region Gotlands centrala IT-enhet om vikten av proaktiv verksamhetsutveckling och användarnytta.

•

Kunskapsdelning med de tjänster och lärdomar DiSa tagit fram. Projektet har vid
flera tillfällen skickat ut verktygslådor till alla förvaltningar inom Region Gotland med
resultatet av projektets alla aktiviteter. Bland annat har alla förvaltningar fått
•
•
•

en digital utbildning och instruktion om hur de kan använda en Digital brevlåda,
länkar till alla e-tjänster projektet tagit fram för inspiration och
mallar för hur man kan göra en servicesafari för att testa och förbättra de tjänster
som förvaltningen tillhandahåller dess användare.

Alla förvaltningschefer, kvalitetschefer, kommunikatörer och digitaliseringschefer inom
Region Gotland har också erbjudits mötestid med DiSa för att diskutera hur de ska komma
igång med digitalisering för användarnytta, vilket varit väldigt uppskattat.
•

Samverkat med Region Gotlands EU-enhet. Projektet har löpande deltagit som exempel för Region Gotlands enhet som står för den regionala finansieringen av hälften
av projektet. Där har DiSa bidragit med erfarenheter, lärdomar och även redovisat resultaten genom en infografik, som delats till andra utvecklingsfunktioner inom Region
Gotland. Syftet har varit att visa vad projektet och regionala utvecklingsmedel kan innebära för verksamhetsutveckling inom organisationen.

•

Löpande haft kommunikationsaktiviteter för Samhällsbyggandsförvaltningen och
likaså hela Region Gotland. Inspirationsföreläsningar, utbildningar, fikor, digitala kampanjer och engagerande sociala medier har genomförts för att uppmärksamma tjänstepersoner inom organisationen på den verksamhetsutveckling som görs i projektet och
hur det utvecklar deras arbete.

•

Deltagit vid Region Gotlands förnyelsedag. DiSa har under hela projekttiden deltagit i Region Gotlands årliga förnyelsedag och tävlat om det prestigefulla Förnyelsepriset. Ett viktigt event för Region Gotland där projektet presenterats digitalt och på plats
med monter på en stor mässa, ett event som lockat hundratals medarbetare och boende, besökare och företagare på Gotland. Projektet har vunnit pris vid tre tillfällen.
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Hållbarhet och kvalitet – Sammanfattning

Region Gotland står, som många av Sveriges kommuner och regioner, inför utmaningen att
digitalisera sin samhällsbyggnadsprocess. Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är en
omfattande insats för ökad hållbarhet, effektivitet och service för Region Gotland. Genom
hela projekttiden har DiSa arbetat med hållbarhetsfrågorna i centrum. Bland annat har flera
stora tillgänglighetssatsningar gjort, delaktigheten utvärderats och komplexa frågor kring
ekologiska hållbarheten utretts. Projektet har kartlagt de ekonomiska nyttorna vid implementeringen av de tjänster som projektet tar fram, samt undersökt aspekter kring juridiska
hinder och riskanalyser för att säkra ett långsiktigt hållbart resultat.
Hållbarhetsarbetet i DiSa har resulterat i stora kvalitetsmässiga förbättringar för användarna
i samhällsbyggnadsprocessen, såväl internt som externt. Detta inkluderar bland annat ökad
rättssäkerhet i handläggningen, bättre tillgänglighet till de digitala tjänster som tagits fram
samt stärkt demokrati genom ökad delaktighet. Projektet har i samverkan med förvaltningens verksamheter identifierat och listat de övergripande kvalitativa nyttor som DiSa resulterat i.
•

Tjänsterna som DiSa skapar är tillgängliga för fler personer, detta även vid eventuella
funktionsvariationer som exkluderat dem från den pappersbaserade processen.

•

Informationen tillgängliggörs på ett sätt som gör att även små företag och entreprenörer kan få bättre villkor, vilket i sin tur förbättrar deras möjligheter att använda informationen för att skapa nationella och regionala innovationer.

•

Det interna beslutsstödet för handläggarna stärks för att säkerställa långsiktigt hållbara
lösningar, genom faktabaserade analyser. Detta har även en positiv inverkan på rättssäkerheten, eftersom alla beslut fattas på korrekt material och grund, att det sker inom tid
och att de är konsekventa i sin bedömning.

•

Automatiska processer möjliggörs och återanvändbarheten av information ökar.

•

Stabila digitala grundstrukturer ger möjlighet att framöver utveckla nya tjänster och innovationer som gynnar användare internt och externt.

•

Ärendehanteringen och kommunikation i samhällsbyggnadsprocessen blir spårbar vilket ökar transparensen och rättssäkerheten.

Resultatet av nyttoberäkningen visar att DiSa-projektet, när alla tjänster är fullt implementerade, ger Region Gotland en intern besparing på 14,9 miljoner kronor per år. DiSa:s totala budget för hela projekttiden är 26 miljoner kronor, vilket innebär att fullt implementerat har investeringen lönat sig inom loppet av två år.
Bilaga: DiSa – Hållbarhet, underlagsmaterial (öppnas i nytt fönster)
Bakgrund

Genom bättre rättssäkerhet och tillgänglighet kan ett digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen totalt spara miljarder för svenska kommuner, enligt en kartläggning
gjord av Lantmäteriet. Flera studier av digitala samhällsbyggnadsprocesser som har gjorts i
Sverige visar att det finns stora fördelar med att grundläggande geodata och digitala lösningar används.
Samhällsbyggnadsprocessen på Region Gotland har varit papperstung, och har fått kritik
för att ha tidskrävande och icke transparenta processer vid till exempel bygglovshantering.
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Genom digitalisering är målet att kvaliteten höjs för användarna genom att göra dessa processer just mer effektiva, transparenta och tillgängliga. De önskvärda målen är att kunderna
ska bli nöjdare, samt att förvaltningen ska bli mer effektiv och hållbar genom smartare digitala processer.
DiSa-projektets resultat bestäms av om de förändringar som görs är förbättringar utifrån de
tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det bestäms också
utifrån kundernas upplevelse av de förändrade processerna, att de är nöjda och har möjlighet att använda tjänsterna över tid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland hade vid DiSa-projektets start inga
samlande dokument över kvalitetsparametrar eller strategi för sitt hållbarhetsarbete inom
samhällsbyggnadsprocessen. DiSa-projektet har därför fått skapa dessa med stöd i de strategiska hållbarhetsdokument som finns centralt i Region Gotland. DiSa har arbetat konsekvent med att se till att vara linjerade med de prioriteringar som Region Gotland ställt upp
inom hållbarhetsområdet.
Under projektets andra år påbörjade projektledningen och projektgruppen ett hållbarhetsarbete med helhetssyn över projektets samtliga kvalitetssäkrande insatser, som löpte till
projektets slut. DiSa har tagit ett inkluderande grepp på hållbarhetsarbetet, och arbetat tillsammans med medarbetare från hela organisationen. Hur projektet arbetat och definitionerna som avgränsat arbetet finns i bilagan om hållbarhet.
Kunskapshöjning inom hållbarhet

Medarbetarna i DiSa upplevde att de inte hade tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra konkreta handlingar eller prioriteringar i sina aktiviteter utifrån de teoretiska begreppen, för att öka den positiva påverkan inom hållbarhetsområdet. Detta visades också när
projektets externa utvärderare genomförde en enkät, som bland annat visade på behov av
större insatser inom hållbarhetsområdet. Även resultatet av medarbetarundersökningen,
som gjordes som ett led i utvärderingen av projektet, visade på utrymme för förbättring
inom området både vid mätning i december 2018 och december 2019.
Region Gotlands hållbarhetsstrateger kontaktades för att ge projektgruppen utbildning i
hållbarhetsbegrepp och på vilket sätt som Region Gotland arbetar med de olika frågorna
kopplade till detta. Genomgången inkluderade utbildning om social hållbarhet, jämställdhet
och ekologisk hållbarhet, och gav en grund för kunskap om vilken positiv och negativ påverkan som projektet har på olika parametrar inom organisationens hållbarhetsarbete.
Figur. DiSa-projektgrupp får
utbildning i hur samtliga hållbarhetsaspekter ska hållas i fokus i alla delar av projektet
och under hela projekttiden.
Utbildningen hölls av Region
Gotlands hållbarhetsstrateger.

115 (139)

Region Gotland

DiSa – Digital samhällsbyggnad

Enkätundersökning

För att påbörja en kartläggning av den påverkan projektet har på de olika hållbarhetsaspekterna fick alla DiSa göra en kartläggning i sina respektive projektgrupper, utifrån de
strategiska områden som Region Gotland prioriterat inom hållbarhet. Detta skedde genom
en webbaserad enkät baserad på Region Gotlands styrdokument inom området hållbarhet.
DiSa valde den avgränsningen för att se på vilket sätt projektet bidrar till det större arbete
som pågår i hela organisationen. Det lämnades också utrymme för att identifiera ytterligare
aspekter som DiSa har påverkan på. Syftet med enkäten var både att få in ett välförankrat
underlag för analys, att ge projektgruppen utrymme till reflektion och att skapa utveckling i
respektive aktivitet. Arbetet blev ett viktigt steg för att starta en tankeprocess om hållbarhet
och lade en grund för att identifiera vilka delar av Region Gotlands hållbarhetsarbete som
är relevant för DiSa och samhällsbyggnadsprocessen. Genomlysningen har väglett DiSaprojektet till de prioriteringar och val som gjorts. Enkäten redovisas som bilaga till denna
rapport och svaren redovisas under respektive hållbarhetsområde.
Användarnytta och dialog

Användarnyttan är helt central för att avgöra hur väl DiSa-projektet nått sina mål. Region
Gotland driver ett omfattande kvalitetsarbete för att säkerställa att verksamheterna lever
upp till kundernas förväntningar om vilken typ av service som ska tillhandahållas. Genom
diskussioner och dialoger med medarbetare på Samhällsbyggnadsförvaltningen, ledningsgrupp och projektledarna i DiSa har den kvalitetshöjande påverkan av DiSa sammanställts
och dokumenterats. I DiSa-projektet har projektgruppen utbildats i och gjort användartester enligt metoden tjänstedesign, användardriven innovation. DiSa har använt SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) metodstöd Innovationsguiden, vilket gett mycket bra underlag till utveckling inom projektet. Genom att säkerställa att användarens perspektiv är i
centrum säkerställs att den verksamhetsutveckling som genomförs är långsiktigt hållbar.
Social hållbarhet

Inom Region Gotland är de mänskliga rättigheterna en viktig utgångspunkt för allt arbete.
FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna utgör bland annat en bas för många planer och strategier i regionen och i arbetet med social hållbarhet finns Agenda 2030 som en
basplatta som Region Gotland navigerar efter. Social hållbarhet definieras av Region Gotland som processer som ska:
•

tillgodose alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs

•

bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå,
social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning

•

anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Social hållbarhet är en central del av DiSa och nyckelorden, tillgänglighet, delaktighet och
transparens, finns med i målen för projektet och som tydliga effekter av förbättringarna
som DiSa utvecklar.
Enkätsvar och analys inom social hållbarhet

Genom den enkät som projektgruppen besvarade under våren 2020 tydliggjordes de områden som DiSa har direkt positiv påverkan på. Resultatet av enkätundersökningen visade att
DiSa bidrar till att:
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•

Tjänster och information kan lättare användas av personer med olika funktion, språkkunnighet och ålder. Detta ökar inkludering och delaktighet. Analoga processer kan
fungera uteslutande då de inte möjliggör flexibilitet i sin utformning.

•

Språket i de digitala tjänsterna är modernare och tydligare för personer utan fackkunskap, vilket gör det lättare att förstå. Särskilt inom planarbete och detaljplaner, där DiSa
inneburit en betydlig förbättring och förenkling inom språket och kommunikationen.
Att språket och facktermerna genom digitaliseringen i DiSa nu följer aktuella standarder bidrar till ökad förståelse. Att texterna är digitala underlättar också användandet av
översättningstjänster på internet.

•

Digitala samråd och digitala dialoger gör det enklare att samarbeta med skolor och
större grupper. Fler kan också delta genom att de inte behöver ta sig till en speciell lokal
vid en specifik tid.

•

Digitala kartor är behjälpliga för att planera en trygg beboelig miljö, men också för att
öka hälsotalen genom att tillgängliggöra rekreationsområden genom till exempel friluftskartor, gång- och cykelvägar eller annat.

Tillgänglighetstest och dialog

Ökad tillgänglighet är en grundläggande del av DiSa:s förväntade resultat. Både i form av
att information finns uppdaterad, strukturerad och lätt att komma åt, men också att den är
anpassad på ett sätt att så många som möjligt kan använda dem. För att veta att den digitala
förändring som DiSa bidragit till faktiskt lett till en förbättring inom tillgänglighetsområdet
beslutade projektet att genomföra tillgänglighetstester på de nya tjänsterna.
De första tillgänglighetstesterna gjordes under hösten 2019 genom inledande tekniska tester
i enlighet med de webbdirektiv som DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har tagit
fram. Dessa tester följdes av dialoger med Tillgänglighetsrådet, som är Region Gotlands referensgrupp i frågor som rör personer med funktionsvariation. För att få ytterligare feedback kring hur tjänsterna kunde förbättras togs en enkät togs med tester för rådets medlemmar. Rekommendationerna som testerna genererade implementerades löpande i tjänsterna, dels genom egna uppdateringar, men också genom kommunikation med systemleverantörerna där det var relevant.
I bilaga finns dokumentationen om tillgänglighetstesterna och de förbättringar som kom ur
arbetet och som implementerades.
Utbildningssatsningar inom tillgänglighet

För att säkerställa att social hållbarhet även efter projektets avslut är närvarande genom alla
processer på Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade projektet under våren 2021 att genomföra en större utbildningssatsning inom tillgänglighet för medarbetarna. DiSa arrangerade tre digitala utbildningstillfällen efter att ha upphandlat bolaget Funka, som specialiserat
sig på just tillgänglighet. En första halvdag handlade om tillgänglighet och publicering, där
DiSa projektgrupp, förvaltningens webbråd, GIS-ingenjörer som arbetar med webbaserade
kartor och kommunikatörer inom samhällsbyggnadsprocessen deltog. Därefter arrangerades en specialinriktad workshop för GIS-ingenjörerna där fokus låg på att utveckla Region
Gotlands kartor och undersöka hur de kunde bli ännu bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv. Slutligen bjöds samtliga medarbetarna in till en halvdagskurs i Klarspråk, med utbildning i att skriva och uttrycka sig så att användarna bättre förstår informationen från förvaltningen. Tillsammans var dessa tre tillfällen en viktig utbildningssatsning för att säkerställa
fortlevnad av lärdomar i DiSa, vilket på sikt stöttar projektets effektmål.

117 (139)

Region Gotland

DiSa – Digital samhällsbyggnad

Delaktighet

Delaktighet definieras som möjligheten att tycka till, vara med i processerna som användare
och förstå kommunikationen med Regionens tjänstepersoner och verksamheter. Ökad delaktighet är ett av de teman som finns inbäddat i DiSa:s projektlogik – en viktig kvalitativ
förbättring som projektet vill uppnå.
Inom projektets aktiviteter har mycket jobb gjorts för att öka delaktigheten, både genom
användarnas inblandning i den verksamhetsutvecklingen som sker, men också genom mer
inkluderande samhällplaneringsprocesser – exempelvis genom pilotprojektet Program Klintehamn och den tidiga dialog inför Översiktsplan2040 som genomfördes i DiSa.
Kandidatuppsats om jämlik medborgardialog

Inom arbetet i DiSa med en digital översiktsplan utvecklas Region Gotlands medborgardialoger. Dessa kan tack vara projektet hållas digitalt via en webbkarta, vilket tillåter fler personer att delta på det sätt som passar dem. Ett av målen med projektet var att öka delaktigheten genom att fler personer med en större mångfald skulle medverka i samhällsplaneringen. DiSa har ett samarbete med Uppsala universitet, som är en av projektets medfinansiärer. Ebba Sidh, student vid Uppsala universitet, skrev under hösten 2019 sin kandidatuppsats om de medborgardialoger som genomfördes inom DiSa för Program Klintehamn
2030. Syftet med uppsatsen var att ta reda på om de digitala dialogerna skapade större engagemang, om det var ett ökat deltagande med en breddad medborgardialog och hur deltagarna upplevde processen.
Uppsatsen av Ebba Sidh: E-deltagande för mer jämlik medborgardialog: en fallstudie av
Klintehamn 2030:s dialogprocess
Kort sammanfattas uppsatsen: ”Det politiska deltagandet ser olika ut mellan geografiska
områden såväl som mellan individer. Samtidigt har vi blivit digitala medborgare. Fältet för
forskning om e-deltagande i en svensk kontext är ännu inte så utbrett, här hittar uppsatsen
sitt syfte. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Region Gotland arbetar för att
bredda deltagandet vid medborgardialog och hur e-deltagande kan påverka representativiteten vid dialogprocessen för planprogrammet Klintehamn 2030. Syftet besvaras genom att
ställa en demografisk profil mot webbkartornas insamlade data, samt kvalitativa intervjuer
med deltagare och ansvarig. Uppsatsen kommer fram till att e-deltagande i form av webbkartor främst används av människor i arbetsför ålder. För att nå ett mer representativt urval
krävs även uppsökande aktiviteter för att nå ungdomar och fysiska dialoger för att nå äldre.
Det är viktigt att konkretisera mål och bestämma innan processens början vad dialogens
syfte är, och vilka möjligheter som skall premieras: är det av störst vikt att den är kompensatorisk eller riktad för att nå alla.”
Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands ekologiska hållbarhetsarbete fastställs i det regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025. Ett av fem övergripande mål är att Gotland ska bli en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor. Utvecklingsprogrammet lägger därför stor vikt vid hållbarhetsfrågorna, speciellt de kring energi och vatten. Detta konkretiseras i Miljöprogrammet,
som pekar ut fyra fokusområden som arbetet ska centreras kring: Energi och klimat, vatten,
hållbara val och naturens mångfald. DiSas relevans i var och en av dessa undersöktes i hållbarhetsenkäten, vars frågor är byggda utifrån regionens hållbarhetsstrategi.
Enkätsvar och analys inom ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet är en viktig aspekt för projektet, eftersom samhällsbyggnad är en utsläppsintensiv bransch och dess påverkan på klimatet är påtaglig. Genom att DiSa arbetar
med att utveckla och förenkla byggande och exploatering på Gotland blir kopplingen till
den ekologiska hållbarheten viktig. Genom kartläggningen kan projektet se vilka delar som
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har direkt positiv påverkan på de mål som Region Gotland arbetar med för en hållbar miljö
på ön. Miljömässig påverkan väljer projektet att räkna på sparade material. Detta för att
Region Gotland inte beräknar koldioxidutsläpp på ett systematiserat sätt, och därför inte
har möjlighet att räkna på påverkan över tid till följd av ändrade processer. DiSa har gjort
en utredning kring pappersförbrukning, och väljer att utreda den miljömässiga påverkan av
denna besparing närmare. Enkätresultaten visade att:
•

En digital samhällsbyggnadsprocess på Gotland möjliggör analyser av det digitala
materialet, som kartor, handlingar och statistik. Detta har potential att göra samhällsplaneringen smartare, hållbarare och kunna hantera mer information som tidigare inte varit möjligt. Tillgång till nya typer av analyser kan ge en positiv miljömässig påverkan på
klimatet.

•

Genom att information och dialog sker digitalt finns ett minskat behov av resande, utskrifter, post och andra material.

•

En smartare samhällsplanering skapar bättre möjligheter till ett mer hållbart arbete med
vattenfrågan på Gotland och minskar risken för negativ påverkan på den biologiska
mångfalden.

Analys av övergripande miljömässig påverkan

DiSa har flera påverkansområden på miljömässig hållbarhet. Den del där det finns rimliga
antaganden att göra om besparing av koldioxid på ett konkret sätt är pappersbesparingen
som Region Gotland, bland annat genom implementeringen av Digital brevlåda. Följande
teser har gjorts i projektet:
•

DiSa har som syfte att göra samhällsbyggnadsprocessen enklare och snabbare, vilket
kan göra att projektet bidrar till att öka takten på byggande på Gotland. Byggande är en
mycket utsläppsintensiv bransch som har mycket stor påverkan på miljö och natur. På
Gotland finns sedan länge kalkindustrin, där det ledande företaget släpper ut näst mest
koldioxid av alla företag i Sverige. De stora kalkbrotten på ön är en nyckeldel i cementframställningen som i sin tur är en nyckeldel i byggsektorns material och arbete. Den
negativa miljöaspekten av byggande är således en närvarande diskussion i det samhälle
som DiSa verkar i och relevant för DiSa att förhålla sig till.

•

DiSa innebär en omfattande digitalisering, med utökat behov av databaser till följd. En
livscykelanalys av papper och data som informationsbärare som Region Gotland har
tagit fram visar att papper är mest klimatsmart som informationsbärare över tid. Detta
då materialet papper är en engångskostnad för naturen. Pappret är sedan beständigt och
kommer inte att behöva mer klimatkostnader för att upprätthållas. Servrar för lagring
av digitala data behöver däremot ett konstant flöde av energi för att drivas och ständigt
uppdateras. Detta innebär en löpande kostnad av energi och är därför mindre klimatsmart över tid. Servrarna ger däremot en kvalitetshöjning för användarna för att de
skapar tillgänglighet till handlingar och dokument som ett pappersbaserat arkiv inte kan
tillhandahålla.

•

Papper som informationsbärare i engångssammanhang, såsom postutskick, har inte
samma fördelar över tid som papper som informationsbärare har. Papper och pappersmaterial utgör dock endast ca 1 procent av utsläppen av växthusgaser generellt. Det
papperslösa kontoret kommer därför inte ha nämnvärd effekt på den miljömässiga påverkan som Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har, samtidigt är det viktigt
att redogöra för besparingen oavsett.
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Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen på Gotland kommer resultera i effektivare processer, och därmed möjlighet att producera fler tillstånd till byggande eller exploatering.
Den genomlysning som projektet gjort utifrån hållbarhetsaspekterna visar på ett behov av
att utveckla de tjänster som kan bidra med analyser och underlag för smartare samhällsplanering. På det sättet kan DiSa resultera både i en mer modern och också kundorienterad
handläggning, men också bädda för framtida innovationer som har möjlighet att säkerställa
hållbar utveckling inom samhällsbyggnad på Gotland.
Beräkning av utsläpp av koldioxid – pappersbesparing

Genom att använda Digital brevlåda har Samhällsbyggnadsförvaltningen möjlighet att spara
en hel del papper, genom att postgången sker digitalt via tjänsten Mina meddelanden. Målet
med projektet är att Samhällsbyggnadsförvaltningen helt ska gå över till digitala utskick efter projektavslut.
I den ekonomiska nyttoberäkningen sammanställs antal postutskick som förvaltningen gör
genom en uppskattning baserad på intervjuer med medarbetare och information ur verksamhetssystemen. Siffran är lågt räknad, eftersom projektet valt att utgå ifrån antagandet att
alla papper som skickas är A4 papper med svartvit utskrift som skickas i ett fönsterlöst C4kuvert. I verkligheten är den siffran högre, då många utskick är mer omfattande med andra
format och därmed betydligt dyrare i både ekonomisk och miljömässig kostnad.
För att beräkna koldioxidbesparingen av implementeringen av Digital brevlåda har nyttoberäkningen utgått från externa källor, detta eftersom Region Gotland inte har egna rutiner
för att beräkna koldioxidutsläpp av kontorsmaterial.
Papper
Material

1 år

5 år

10 år

Papper A4

96 002 papper

480 010 papper

960 020 papper

Koldioxid-besparing

0,6 ton koldioxid

3 ton koldioxid

6 ton koldioxid

TOTAL

8 träd

40 träd

80 träd

Återanvänt papper utgör en besparing med 47 procent av koldioxidutsläpp, från ovan
gjorda beräkning.
Kuvert
Ett C4-kuvert består av i princip lika stor del biomassa som ett A4-papper och nyttoberäkningen utgår därför ifrån att de har samma påverkan.
Kuvert C4

17 754 kuvert

88 770 kuvert

177 540 kuvert

Koldioxid- besparing

0.1 ton koldioxid

0,5 ton koldioxid

1 ton koldioxid

TOTAL

1 träd

5 träd

10 träd

Miljökostnader som tillkommer och inte är inräknade ovan är; bläck, toner till skrivarna,
transporten med post och inköpstransporterna,.
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Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska nyttoberäkningen är central för Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland, för att förstå och prioritera vikten av implementering och förändringsledning
internt. Nyttoberäkningen har använts som del av rapportering till nämnd och finansiärer
vid DiSas avslut och utgör underlag inför en framtida analys av effekterna. Nyttoberäkningen utgår från de mål som projektet har satt upp i projektlogiken och utgår ifrån att
dessa genomförs och fullt implementeras i Samhällsbyggnadsförvaltningens dagliga verksamhet. För att genomföra nyttoberäkningen arbetade DiSa med processkartläggning, medarbetardialoger, referenser och analys av data från förvaltningens verksamhetssystem. Nyttoberäkningen är en indikation och en uppskattning av vilket typ av ekonomiskt och kvalitativt värde som DiSa-projektet innebär för Region Gotland förutsatt dess fulla implementering. Om resultaten av DiSa inte implementeras fullt ut påverkar detta den ekonomiska
nyttan av DiSa. Nyttoberäkningen redogör för uppskattad nytta per år, och ska ses som en
indikation på den ekonomisk nytta som är att förvänta som en följd av projektet. Effekterna av DiSa bör kunna räkas hem från och med år 2023.
Resultat ekonomisk nyttoberäkning

Den ekonomiska nyttoberäkningen visade på en intern besparing för Region Gotland på
14,8 miljoner kronor per år. DiSas totala budget för hela projekttiden är 26 miljoner kronor, vilket innebär att den uppskattning av den ekonomiska nytta som projektet gjort innebär att fullt implementerat har investeringen lönat sig inom loppet av två år och skapat
stora kvalitetsmässiga förbättringar för användarna internt och externt i samhällsbyggnadsprocessen.
I dokumentets bilaga finns den sammanfattande dokumentationen om den ekonomiska
nyttoberäkningen uppdelad per delprojekt.
Delprojekt

Beräknad ekonomisk nytta per år

Digitala översiktsplaner

300 000 kronor

Digitala detaljplaner

*Se nedan

Förbättrade fastighetsgränser

150 000 kronor

Webbaserad kartportal

6 400 000 kronor

3D-visualisering

*Se nedan

E-tjänsteplattform

7 300 000 kronor

E-arkivering

7 000 kronor

Digital brevlåda

690 000 kronor

TOTALT:

14 940 000 kronor

*DiSa-projektet har bedömt att det inte går att ta fram tillförlitliga siffror på vad dessa delar av projektet ekonomiskt
bidrar till, och har därför valt att inte göra någon ekonomisk beräkning av nyttan. Nationella myndigheter planerar
att sätta ihop en arbetsgrupp för att utreda frågan.
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Rättssäkerhet

Som ett led i kvalitetsarbetet har DiSa genomfört en omfattande kartläggning kring hur de
nya digitala arbetssätten juridiskt påverkar processerna vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Syftet med detta arbete har varit att säkerställa att de arbetsprocesser och tjänster som projektet tar fram är långsiktigt hållbara. Det är därför av största vikt att de är juridiskt stringenta och att projektet har tagit sig an anpassningen till det juridiska som kommer med nya
förfaranden, inom förvaltningen och ut mot kunderna.
Eftersom processerna digitaliseras innebär det nya juridiska överväganden att ta hänsyn till.
DiSas projektgrupp har gjort en genomlysning av de olika delprojekten och deras påverkan
på arbetsprocesserna. Ur detta arbete framkom en lista med olika upplevda juridiska hinder.
Därtill genomförde projektledningen en omvärldsanalys för att ta reda på vilka typer av juridiska hinder som andra kommuner och myndigheter stött på då de digitaliserat sin samhällsbyggnadsprocess. Under processen fördes en nära dialog med Region Gotlands jurister
som hjälpte till med rekommendationer och stöd i de olika delarna och frågorna relaterat
till de hinder som kom fram. De största hinder som identifierades av projektgruppen var:
•

Arkivering
E-arkiv, hur mycket information kan vi visa?
Hur arkiverar vi digitala kartfiler?
Hur arkiverar vi avtal och originalhandlingar i relation till e-arkivet?

•

Digitala handlingar och processer
Vad måste behållas analogt i samhällsbyggnadsprocessen?
Automation i ärendeprocessen, vem är ansvarig?
Vid digitalisering, vilken är originalhandlingen?

•

Informationssäkerhet
GDPR – anpassning över tid, kan vi exempelvis ha fastighetsbeteckning på karta kommande år?
Vilka juridiska krav ska vi ställa i avtal? Särskilt i relation till IT-avdelningen.
Elektroniska underskrifter, när får de användas och inte?

I bilagan om hållbarhet redovisas en dokumentation av arbetet med de juridiska hindren
för projektet, som helhet och nedbrutet per delprojekt, och där finns också de rekommendationer som Region Gotlands jurister tagit fram för att säkerställa kvalitetshöjning inom
temat rättssäkerhet. De juridiska rekommendationerna implementerades löpande i varje aktivitet.
Riskanalys och åtgärdsplan

DiSa har löpande under projektet arbetat utifrån den riskanalys som togs fram inför projektet. Syftet med riskanalysen och medföljande åtgärdslista var att skapa psykologisk beredskap i projektorganisationen för händelser och effekter (positiva och negativa) och därmed säkra måluppfyllelse och ett långsiktigt hållbart resultat.
Riskanalysen gjordes i tre steg. Först upprättades en lista med styrkor, svagheter, möjligheter och hot, som projektet såg kunde påverka måluppfyllelsen. Styrkor och svagheter är
faktorer som utgår från interna frågor, som medarbetare, projektorganisation, arbetssätt
med mera. Möjligheter och hot utgår från omvärlden, som våra kunder, andra kommuner,
teknikutveckling och så vidare. I steg två graderades och prioriterades dessa. De som projektet ville arbeta vidare med var de som bedömdes ha hög sannolikhet och få stor konsekvens för DiSa. I steg tre tog projektet fram åtgärdsplan för varje prioriterat område, och
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dessa har följts upp under projekttiden. Åtgärdsplanen följdes sedan upp under hela projekttiden, och alla åtgärder genomfördes innan projektet avslutades med goda resultat. Hela
riskanalysen finns i hållbarhetsrapporten för DiSa.
Övergripande riskanalys och åtgärdsplan för DiSa-projektet.
Styrkor

Åtgärd

Effektivisering internt, ökat samarbete
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen

Implementeringsprojekt på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppdatera processbeskrivningar

Kompetensutveckling, kunskapshöjning
bland medarbetare på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Deltagande i genomförande och implementation av DiSa

Nya idéer och förbättringar kommer upp,
som förvaltningen kan arbeta vidare med

Använda idéer och förslag som kommer fram

Svagheter

Åtgärd

Uppmuntra medarbetare till verksamhetsutveckling

Förvaltningen och förtroendevalda har
Utbildningstillfällen för medarbetare
inte förändringsvilja, kunskap och resurser
Revidera rutinbeskrivningar och processer för
att implementera resultatet från projektet
nya arbetssätt
Beslut om att byta system/arbetssätt
Kommunikationsplan
Delade tjänster skapar stress, risk för sjukskrivning och att projektet misslyckas

Genomgång med projektdeltagare, kartläggning av läge
Prioritering
Ta in ersättare
Avlasta ordinarie verksamhetsarbete
Se över tider för respektive delprojekt

Delar av förvaltningen (bygglov och
miljö- och hälsa) känner sig inte delaktiga
i projektet

Utbildning och testtillfällen
Information på arbetsplatsträffar, Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och
nämnd
Göra en plan tillsammans med respektive enhet för deras medverkande

Övriga verksamheter inom förvaltningen
har bristande kännedom om innehållet
och möjlighet till påverkan i projektet

Stående informationspunkt på förvaltningsfika

Möjligheter

Åtgärd

Förbättrat näringslivsklimat

Informera näringslivsstrateger vid Region Gotland

Tydligare kommunikationsplan
Delta och informera på enheternas arbetsplatsträffar

Informera vid företagsfrukostar
Informera vid företagardagen 2019
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Involvera Byggmästareföreningen i tester
Ökat samarbete mellan förvaltningar och
andra myndigheter

Uppdaterade kommunikationskanaler
Deltagande i samverkansforum
Aktivt arbete med medfinansiärer, plan för
vem som ska arbeta med respektive medfinansiär

Uppmärksamhet, sätta Gotland på kartan

Aktiv kommunikation, genomförande/aktivitetsplan för kommunikationsplanen
Uppdaterad webb och sociala medier

Hot

Åtgärd

Projektet får inte tillräckligt med resurser
med rätt kompetens

Headhunting
Ta emot intresseanmälningar
Samarbete med personalavdelningen

Juridiska frågeställningar

Anställa samhällsbyggnadsjurist

(upphovsrätt, lagring av data, säkerhet)

Samarbete med regionjuristerna

Andra förvaltningar som är del av samhällsbyggnadsprocessen är inte delaktiga i
projektet (Teknikförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen)

Informera om projektet (koncernledningsgruppen, regionens nätverk)

Virus, hackning, informationsförlust

Säkerställa backup

Utbildningstillfällen
Fånga upp förbättringsförslag
Rutiner/kontroll för informationssäkerhet

Internetuppkoppling saknas eller är av dålig kvalitet. Även beroende av andra myndigheters system

Rutiner för säkerhetskopiering

E-arkiv finns inte på plats när projektet är
slut

Delta i Region Gotlands e-arkivprojekt

Offline-version av presentationer
Informationsplan vid driftstörning
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14.

Utvärdering och lärande
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Utvärdering och lärande – Sammanfattning

Samarbetet med Ramböll och den utvärdering som de löpande gjort under projektets gång
har i stor utsträckning bidragit till DiSa-projektets kvalitet och resultat. Genom strukturen,
att varva interna och externa perspektiv i utvärderingsinsatserna, har ett brett perspektiv
tillgodoräknats i analyserna och slutsatserna. Utvärderingsrapporterna har haft flera viktiga
funktioner för projektet. Dels genom att låta projektet löpande veta hur det går med resultat och måluppfyllelse, vilket gett goda förutsättningar att revidera planer, växla upp takten i
projektet eller arbeta mer med de delar som utvärderingen visat behov av. Men utvärderingsplanerna har också fungerat som en naturlig förankringspunkt för ledningsgrupp,
medarbetare och andra intressenter inom Region Gotland.
Genom presentation av utvärderingsrapporterna och dess resultat har projektet byggt intresse och tillit till projektet och dess arbete, vilket underlättat implementeringen av de förändrade digitala arbetssätt DiSa tar fram. Utvärderingsrapporterna har dessutom fungerat
som ett sätt att ytterligare engagera medfinansiärer, referensgrupper och externa intressenter. Detta genom de intervjuer som gjorts av Ramböll, men också genom de kommunikationsinsatser DiSa gjort för att belysa resultaten.
Bakgrund

En viktig del av DiSa-projektet är att löpande utvärdera arbetssätt och resultat, samt utifrån
dessa utvärderingar förbättra projektets processer. För alla EU-finansierade projekt, med
en budget som överskrider 10 miljoner kronor, har Tillväxtverket ett krav på att en extern
utvärderare ska upphandlas, med uppgift att följa genomförandet av projektet på nära håll
med återkommande utvärderingsinsatser. Efter en offentlig upphandling blev det Ramböll
Management Consulting under 2018 som anlitades för att löpande utvärdera DiSa-projektet. Deras uppdrag var att stötta projektet i att sätta upp mål i en projektlogik, att utifrån
denna genomföra löpande utvärderingsinsatser med jämna intervall genom projektets gång,
att genom ett riktat processtöd vara behjälpliga vid ett specifikt utvecklingsområde i projektet och att ta fram en slutrapport över utvärderingarna för DiSa vid projektavslut.
Aktiviteter inom utvärdering och lärande
Uppstart och projektlogik

Under hösten 2018 påbörjades samarbetet mellan DiSa-projektet och Ramböll genom en
workshop som genomfördes på plats i Visby. Konsulter från Ramböll deltog tillsammans
med projektledningen för DiSa och stora delar av Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp. Workshopens syfte var att konkretisera de mål som projektet satt upp i sin ansökan till Tillväxtverket, och resulterade i den projektlogik för DiSa som sedan dess utgjort
grunden för utvärdering av projektets måluppfyllelse. Projektlogiken presenterades för
Samhällsbyggnadsförvaltningen, dess ledningsgrupp och projektets styrgrupp. Under projektets gång har projektlogiken, utifrån nya erfarenheter, lärdomar och information, genomgått mindre revideringar och uppdateringar. Då DiSa är ett agilt innovationsprojekt har
projektet sett det som en styrka att projektlogiken ändrats under åren. Workshopen för att
ta fram projektlogiken var det enda tillfälle då DiSa fysiskt träffat konsulterna från Ramböll,
resterande samarbete har skett digitalt. Genom att DiSa-projektet och Ramböll under åren
har haft samma kontaktpersoner som parter i samarbetet har arbetet flutit väldigt smidigt
och effektivt, och gett viktiga lärdomar inför liknande samarbeten i framtiden.
Bilaga: DiSa – Projektlogik (öppnas i nytt fönster)
Utvärderingsinsatser och arbetssätt

Utvärderingsinsatserna genomfördes med jämna intervaller genom hela projektets gång, utifrån en utvärderingsplan som sattes upp under inledande samtal mellan DiSa och Ramböll.
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Utvärderingsplanen utgick från att varannan utvärderingsinsats hade ett externt och varannan ett internt perspektiv. I det externa perspektivet ingick bland annat analys av Nöjd
Kund Index (NKI) samt att referenspersoner och användare intervjuades, medan det interna perspektivet bland annat inkluderade dialoger med medarbetare genom enkätundersökningar kring deras upplevelse av DiSa, och mer djupgående analyser av förvaltningens
bygglovsstatisk. Under 2020 reviderades tidslinjen för utvärderingarna, för att anpassas till
en förlängning av projekttiden, vilket resulterade i ett längre uppehåll mellan utvärderingarna vintern 2019 – hösten 2020. Beslutet att öka intervallen i utvärderingsinsatserna gjordes för att kunna hålla god kvalitet i utvärderingen genom hela projekttiden, inom avsatt
och upphandlad budget.
Tillsammans med Ramböll utarbetade DiSa arbetssätt och koordinering inför utvärderingsinsatserna. Att ha god kommunikation, tydlig arbetsfördelning och att hålla satta deadlines identifierades som framgångsfaktorer för att få till ett bra samarbete. Projektet lade
initialt tid tillsammans med Ramböll för att diskutera just arbetssätt, spelregler och samverkan för den löpande utvärderingen då samarbetet sträckte sig över 3 år och båda parter var
måna om att få till en konstruktiv arbetsgång. I efterhand visade sig dessa samtal och beslut
vara en mycket god investering för det fortsatta samarbetet, som under åren fungerat
mycket bra och gett mycket värde till DiSa-projektet och dess resultat.
Utifrån de beslut som inledningsvis fattades, om arbetssätt och genomförande, gick arbetet
inför utvärderingsinsatserna genom åren till på följande sätt:
1. DiSa-projektet och Ramböll genomförde ett startmöte i god tid inför varje utvärdering som beslutats i utvärderingsplanen. Under mötet beslutades deadlines, avgränsningar, vilket material som behövdes och när detta skulle levereras.
2. DiSa samlade in det statistiska underlag och dokumentation som Ramböll efterfrågade inför utvärderingsinsatsen. Statistiken hämtades från ärendehanteringssystemen W3D3 och EDP Vision och innefattade bland annat:
•
•
•
•
•

antal inkomna ärenden till förvaltningen
antal inkomna ärenden till förvaltningen via e-tjänst
antal inkompletta ärenden
handläggningstid för bygglovsärenden
kötid och samtalstid i bygglovs kundtjänst

Separat tog också DiSa ut statistik om antal utskick som gjorts med tjänsten Mina Meddelanden, vilken tagit fram i projektets aktivitet Digital brevlåda. DiSa bokade också in de
intervjuer med projektledare och referenspersoner som skulle genomföras för att få ett externt perspektiv på projektets arbete. DiSa sammanställde och skickade över relevant kommunikationsmaterial, dokumentation och länkar till Ramböll för analys och sammanställning.
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Figur. Förankring är viktig i ett projekt med så många projektmedlemmar som DiSa. Här diskuterar delar av DiSa-projektgrupp måluppfyllelse, delar erfarenheter kring projektarbetet och planerar det fortsatta
arbetet. Viktiga möten där vi lär känna varandra bättre och har roligt ihop.
3. Ramböll gick igenom materialet, intervjuade projektledningen för DiSa och referenspersoner till projektet och analyserade den statistik som projektet skickat från
dess system. Utifrån den samlade bilden i analysen satte Ramböll ihop ett utkast till
en utvärderingsrapport. Alla utvärderingsrapporter utgick från projektlogiken –
med målet att svara på i hur stor utsträckning projektet nådde uppsatta mål och effekter. Utkastet skickades till DiSa för läsning och korrektur.
4. DiSa läste igenom rapporten för att kvalitetssäkra att de siffror och den information
som framkommit var korrekt.
5. I ett avstämningsmöte gick DiSa och Ramböll igenom texten och beslutade vilka
ändringar som skulle göras och när den slutgiltiga versionen skulle skickas.
6. Ramböll gjorde ändringarna och skickade en färdig version av utvärderingsrapporten till DiSa.
7. DiSa presenterade sedan resultatet i rapporten genom olika kommunikationsinsatser samt presentation för förvaltning, intressenter och styrgrupp.
Bilaga: DiSa – Utvärdering 1, december 2018 (öppnas i nytt fönster)
Bilaga: DiSa – Utvärdering 2, juni 2019 (öppnas i nytt fönster)
Bilaga: DiSa – Utvärdering 3, december 2019 (öppnas i nytt fönster)
Bilaga: DiSa – Utvärdering 4, december 2020 (öppnas i nytt fönster)
Bilaga: DiSa – Utvärdering 5, juni 2021 (öppnas i nytt fönster)
Bilaga: DiSa – Utvärdering 6, oktober 2021 (öppnas i nytt fönster)
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Figur. Att diskutera och räkna på hållbarhetsaspekterna har varit en viktig rekommendation från Ramboll och en aktivitet DiSa arbetat med under hela projektet . Exempelvis har Nathalie Mantel ansvarat
för att titta på skillnaden i utsläpp när vi går från analoga till digitala arbetssätt.
Förankring i verksamhet och ledning

Arbetet med den löpande utvärderingen har gett återkommande möjligheter till diskussion
om projektet med ledningsfunktioner inom Region Gotland såväl som med medarbetarna
vid Samhällsbyggnadsförvaltningen. Varje utvärderingsinsats har följts upp med flera kommunikationsaktiviteter, presentation för förvaltningens ledningsgrupp och avsatt tid på projektets styrgruppsmöten för diskussion. Det har varit viktigt för att främja transparens och
dialog om projektets resultat.
Förankringen har skett på olika sätt under åren. Bland annat genom att DiSa bjudit in till
julfrukostar, digitala seminarier, sommarfikor med inhyrda glassbilar och presentationer på
enheternas arbetsplatsträffar. En stor del av ledningsgruppen vid Samhällsbyggnadsförvaltningen är medlemmar i projektets styrgrupp, där utvärderingsresultaten diskuterats flitigt.
Resultaten har även presenterats för förvaltningens ledningsgrupp och Miljö- och byggnadsnämnden, samt skickats till andra intressenter såsom medfinansiärer och andra tjänstepersoner inom Region Gotland. Resultatet av utvärderingsrapporterna har också löpande
presenterats på de digitala skärmar som finns i Samhällsbyggnadsförvaltningens fikarum,
blivit nyheter på Region Gotlands intranät och funnits tillgängliga på webben för nedladdning.
Förbättring utifrån rekommendationer

I varje utvärderingsinsats har Ramböll skickat med konkreta rekommendationer, för att
DiSa-projektet ska utvecklas och bli ännu bättre. Projektledningen har uppskattat rekommendationerna och använt dem som strategiska prioriteringar för arbetsperioden som följt
utvärderingen. DiSa har sett ett mycket gott resultat av arbetet med rekommendationerna,
som gett en betydande påverkan på projektets kvalitet. Bland annat har rekommendationerna bidragit till projektets gedigna dokumentation av hållbarhet och användarnytta och att
en utvärdering gjorts kring hållbarhetsaspekterna i projektet. Rekommendationerna har
även lett till att Samhällsbyggandsförvaltningen tillsatt en förändringsledare på halvtid. Nedan finns en sammanfattning av de rekommendationer som Ramböll föreslagit under åren
och kortfattat hur DiSa har arbetat med dem.
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Rekommendation från Ramböll

Aktivitet i DiSa-projektet

Förbereda för förankringsarbete i förvaltningen

Löpande deltagit på alla enheters arbetsplatsträffar för att presentera nya tjänster,
diskutera den eventuella oro som medarbetarna upplevt och för att fira framgångar.

Öka dialogen med förvaltningens lednings- Löpande deltagit på förvaltningens ledgrupp om förändringsledning och digitalt
ningsgruppsmöten, uppmuntrat vidareutledarskap
veckling inom förändringsledning, medverkat till att förvaltningen anställt en förändringsledare för att aktivt arbeta med
implementeringen av resultaten från DiSa.
Genom att DiSa medverkade i Lantmäteriets och Länsstyrelsens inspirationssatsning
Våga Vara Digital fick många av Region
Gotlands chefer möjlighet till mer kunskap
om digitala arbetssätt och den förändringsledning som krävs för att realisera projektets nyttor.
Fokusera på hållbarhetsaspekterna i projektet

Genomfört utbildningar med projektgruppen i ämnet, gjort en stor kartläggning och
analys av projektets påverkan på hållbarhetsaspekterna och tagit fram en omfattande dokumentation om hållbarhet och
användarnytta.

Möjliggör för uppföljning genom att förbereda indikatorer

Haft nära kontakt med kundtjänst och förvaltningens ledningsgrupp om de data och
statistik som projektet behöver för att
kunna följa upp målen inom ramen för utvärderingarna. Arbetet i projektet har flutit
smidigare tack vare detta.

Öka samarbete med referenspersoner i
projektet

Under 2020 satsade DiSa stort på flera
samverkansaktiviteter tillsammans med
projektets medfinansiärer, bland annat
medverkan som lyckat exempel i Länsstyrelsens och Lantmäteriets nationella satsning Våga Vara Digital, som projektarbete
i Wisbygymnasiets undervisning där eleverna fick arbeta med översiktsplanen, i en
workshop med Byggmästareföreningens
medlemmar för att förbättra e-tjänsterna.
Löpande pågick samarbetet med Lantmäteriet, Sveriges Kommuner och Regioner
samt Boverket för erfarenhetsutbyte och
lärande.

Involvera användarna i projektets utformning

Under 2019 utbildades hela projektgruppen i metoden Tjänstedesign – för verksamhetsutveckling med användaren i cent-
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rum. Därefter har DiSa arbetat med användarfokus – bland annat tillsammans
med Byggmästareföreningen.
Satsa på löpande omvärldsanalys och dela
med er av projektets erfarenheter och kunskaper till andra

DiSa har under hela projekttiden medverkat vid konferenser, seminarier och användarträffar tillsammans med andra kommuner, myndigheter och systemleverantörer. Ofta har DiSa deltagit som talare, och
alla interaktioner har bidragit till en löpande omvärldsanalys.
Projektet publicerar allt material och all
dokumentation på DiSas webbplats, och
delar generöst med sig av alla lärdomar
och kunskap som projektet tagit fram under åren. Hundratals kommunkontakter
har tagits och projektet har även uppmärksammats i internationell fackpress om utveckling av samhällsbyggnadsprocessen.

Paketera lärdomar och kunskap för eftervärlden

DiSa har byggt en digital plattform på Region Gotlands hemsida där allt material som
tagits fram i projektet finns att läsa eller
ladda ner, tillsammans med filmer om projektet och relevanta länkar. Webbplatsen
kommer skötas av Region Gotlands kommunikatörer.

Bistå i framtagandet av en implementeringsplan

Projektledning för DiSa har arbetat nära
förvaltningens förändringsledare med att
både ta fram och genomföra aktiviteter i
implementeringsplanen. Flera kommunikationsaktiviteter har gjort för att förstärka
aktiviteterna i implementeringsplanen.

Säkerställ att arbetet med hållbarhetsaspekterna fortsätter stärkas

Utifrån arbetet med dokumentationen av
hållbarhet och användarnytta har flera diskussioner, aktiviteter och utbildningar genomförts. Genom att DiSa drivit på arbetet med hållbarhet identifierade Samhällsbyggnadsförvaltningen att hållbarhetskompetensen kommer vara viktig inom organisationen under kommande 5-10 år. DiSas
kommunikatör och biträdande projektledare gick en två dagars utbildning för att
bli certifierade hållbarhetsstrateger i offentlig sektor. DiSa har också utforskat
möjligheter att använda förvaltningens
geodata för att skapa en karta, som visar
vilka platser på ön som är mest hållbara att
bygga på, samt sökt externa medel för att
genomföra arbetet under 2022.

Säkerställ nya dokumenterade digitala arbetsprocesser vid Samhällsbyggnadsförvaltningen

DiSa har drivit på framtagandet av de nya
processkartläggningarna, då de digitala ar-
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betssätten förändrat dessa. För att säkerställa att arbetet med att kartlägga de digitala processerna och se till att de dokumenteras och publiceras internt på ett
likartat sätt prioriteras, har DiSa bland annat tagit upp frågan med projektets styrgrupp och förvaltningens ledningsgrupp
vid flera tillfällen. Under 2020 började de
nya processerna dokumenteras – ett arbete
som blev klart innan sommaren 2021. De
klara processerna kommer både kunna
stötta nyanställda medarbetare i introduktionen, och vara en viktig kvalitetsfaktor för
rättssäker handläggning.

Processtöd och kommunikationsutvärdering

Som en del i det processtöd som ingick i upphandlingen med Ramböll valde projektet att
genomföra en kommunikationsutvärdering. Processtödet var 50 timmar av Rambölls tid
vigda till en insats för att främja projektets resultat utanför den löpande utvärderingen.
Bilaga: DiSa – Kommunikation, utvärderingsrapport (öppnas i nytt fönster)
Kunskapsutbyte och lärande

DiSa deltog på Rambölls lärandedag under hösten 2018 där ett tiotal andra projekt som företaget utvärderar deltog. Under dagen diskuterade projekten tillsammans erfarenheter, lärandeprocesser och förankring i organisationerna. Ramböll har under åren delat med sig av
sin kunskap om DiSa till andra projekt som de utvärderar, några av dessa har också kontaktat DiSa-projektet för mer information och utbyte.
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15.

Förändringsledning
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Förändringsledning – Sammanfattning

DiSa är ett stort projekt som under fyra år tagit mycket tid, pengar och resurser i anspråk,
med en förändrad och förbättrad samhällsbyggnadsprocess som mål. Det har därför varit
högt prioriterat att resultaten från projektet ska implementeras, förvaltas och vidareutvecklas för att ge projektet största möjliga effekt.
En av nycklarna till att lyckas med detta har varit att DiSa-projektet rekryterat personalresurser internt från Samhällsbyggnadsförvaltningen. På så sätt har projektmedarbetarna löpande under projektets gång fungerat som ambassadörer och förändringsledare som testat
nya tjänster, infört förändringar steg för steg och informerat om projektet till övriga medarbetare. Projektet har även, med mycket bra resultat, anlitat konsulter för viss utveckling.
För att säkra kunskapsöverföring och kontinuitet har konsulterna arbetat nära ordinarie
personal.
Projektledningen har också regelbundet under projektet genomfört kommunikationsinsatser som att besöka Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och Miljö- och byggnämndens sammanträden för att informera om läget i projektet och ge dem tillfälle att
agera på projektets resultat.
Mer om interna kommunikationsinsatser finns i avsnittet om kommunikation.

Figur. För att Regionen ska få den fulla effekten av DiSa så krävs det att vi vågar leda i förändring. Att ändra processer tar tid och vi måste sätta till de resurser och den kompetenshöjning som
krävs för denna förändring.
Överlämning till förvaltning

DiSa-projektet har bestått av åtta aktiviteter som löpt under olika lång tid i projektet. I samband med varje aktivitets avslut gjordes en muntlig och skriftlig överlämning till förvaltningen vid ett ledningsgruppsmöte. Överlämningen innehöll en kortfattad beskrivning av
aktiviteten, det arbete som utförts, aktivitetens påverkan på rutiner och arbetssätt och förslag till hur förvaltningen ska ta resultatet vidare för att implementeringen ska ge så bra effekt som möjligt.
Förändringsledare

Under projektet blev det uppenbart att implementeringstakten var för långsam och för
otydlig trots de insatser som gjordes från både projektet och verksamheten. En föränd-
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ringsledare, med ansvar för implementeringen, rekryterades till Samhällsbyggnadsförvaltningen och fick i uppdrag att vara drivande och ett stöd i implementeringsarbetet, som länk
mellan projektet och verksamheten.
Förändringsledaren delade sin tid mellan att arbeta halvtid med projektets kommunikation
och halvtid med förändringsledning. På så sätt kunde projektets kommunikationsarbete
nyttjas i förändringsledningen och vice versa. Många gånger uppstod en synergieffekt som
var till nytta både i kommunikation och i förändringsledningen.
Implementeringsplan

Förändringsledarens arbete inleddes med att en plan för implementeringen togs fram. I planen beskrevs förändringsledarens roll och strukturen för förändringsarbetet. Planen delgavs
projektet och Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp för att få en bred förståelse
för hur implementeringsarbetet skulle se ut. Punkterna är hämtade från planen och beskriver strukturen för implementeringen.
1. Överblick över implementeringsläget
Implementeringsarbetet inleds med en kartläggning av nuläget i förvaltningen. Delar av
resultaten av DiSa var redan helt eller delvis implementerade, andra inte alls. En första
överblick ger en tydlig startpunkt för implementeringen.
2. Identifiera behov och förväntningar
Ta reda på behoven utifrån projektets mål och delmål. Intervjuer med projektledning,
projektledare, förvaltningschef och enhetschefer ger en övergripande bild av behov och
förväntningar från både projektet och förvaltningens sida.
3. Ta fram aktiviteter
Utifrån resultaten i föregående punkter tas förslag på konkreta aktiviteter fram som
främjar implementeringen. Alla aktiviteter bör vara kopplade till ett eller flera projektmål.
4. Fördela ansvar
Här utses ansvariga för att genomföra aktiviteterna.
5. Genomför aktiviteter
Aktiviteterna tidsätts och genomförs.
6. Kommunicera och inspirera
Under arbetes gång är det viktigt att kommunicera vad som händer och varför. Förändringsarbete är ansträngande och det är viktigt att chefer och medarbetarna förstår varför det görs, inspireras och motiveras till att ändra arbetssätt.
7. Dokumentera
Arbetet dokumenteras löpande, för att kunna följas upp och för att bevara erfarenheterna för framtida lärande.
8. Följ upp
Alla aktiviteter, kortare som längre, ska följas upp för att se att de genomförs och får
den effekten som avses.
9. Ta lärdomar, hitta nya aktiviteter/ansvariga vid behov.
En bärande del i DiSa-projektet är det agila arbetssättet. Att våga prova nytt och våga
göra fel. Skulle det visa sig att en aktivitet inte ger resultat tar vi lärdom av detta, aktiviteten avslutas och nya aktiviteter tas fram för genomförande. Minimera tiden för långdragna aktiviteter utan effekt.
Bilaga: DiSa – Implementeringsplan
Implementering

Implementering av nya verktyg och tjänster innebär förändring av processer och arbetssätt,
för organisationen i stort och för den enskilda medarbetaren. Vissa förändringar är enkla
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att genomföra och ger effekt direkt, medan andra innebär stora utmaningar som kan ta år
att lyckas med.
En förändringsledare kan inte själv förändra en organisation, men kan vara den som möjliggör förändring genom att skapa förutsättningar, vara ambassadörer, motivera, undanröja
hinder och se till att medarbetare har verktyg och mandat att förändra sitt arbetssätt.
Under 2020 genomfördes en utbildning i förändringsledning för alla chefer på Region Gotland. Vid Samhällsbyggnadsförvaltningens utbildning fick även förändringsledaren vara
med, vilket var till stor nytta för det fortsatta implementeringsarbetet. Utbildningen bidrog
till större förståelse om hur viktiga förändringar är, samt hur de påverkar organisationer
och individer. Att förvaltningens chefer fick en gemensam bild av hur förändringsarbete
genomförs framgångsrikt var av stort värde för implementeringen, då förändringsledning
kräver en gemensam vision och är ett lagarbete.

Figur. Förändringskurvan visar hur förändringar påverkar oss.
Den så kallade förändringskurvan beskriver hur förändringar påverkar oss. Det är helt naturligt att reagera negativt på en förändring, det är så människan fungerar. Målet i förändringsarbetet är att få med så många som möjligt i organisationen genom hela kurvan och
skapa uppslutning, vilket kan vara en utmaning.
Det är vanligt att olika delar av organisationen är i olika faser och att det leder till frustration och missförstånd. Detta visade sig i DiSa-projektet där framförallt projektmedarbetare,
men även styrgrupp och ledningsgrupp, många gånger var mer initierade och hade ett naturligt försprång mot andra delar av organisationen. Intern kommunikation har därför varit
en viktig del i implementeringen för att bidra till förståelse och nå acceptans och uppslutning mot förändringen.
Förändringsledningen i DiSa-projektet tog avstamp i åtta steg för att lyckas med förändringsprocesser, av John P Kotter.
1. Gör det angeläget – det är bråttom – det är nödvändigt
2. Skapa en stark trupp av vägledare – en grupp med förändringskompetens
3. Utveckla en vettig vision och en sund strategi
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4.
5.
6.
7.
8.

Visionen måste delas – bli allas angelägenhet
Möjliggör initiativ och skapa handlingskraft.
Se till att skapa delsegrar
Befäst framgångar och mana på
Förankra förändringen i organisationens kultur – nya normer ska vara en del av strukturen

Implementeringsaktiviteter

En mängd olika typer av aktiviteter har genomförts i implementeringsarbetet, många har
lyckats bra medan andra inte gett önskad effekt. För att komma igång snabbt och se effekter har prioriteringen varit att börja med de områden där förutsättningarna varit som bäst.
Här är några exempel på tillvägagångssätt:
Förslag till ledningsgrupp

Många av aktiviteterna innefattade prioriteringar, omfördelning av tid och resurser och
chefsbeslut. Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning har i de fallen fått förslag och rekommendationer med tidsatta deadlines att ta ställning till. Beroende på aktivitet har de överlämnats till förvaltningschefen, ledningsgrupp eller enskilda enhetschefer. Chefernas roll
har varit att agera möjliggörare och ambassadörer för resultatet av projektet till sina medarbetare.
En svårighet här har varit krocken mellan de resurser ett förändringsarbete kräver och
verksamhetens övriga mål. Att implementera nya arbetssätt, som på längre sikt bidrar till
effektivare handläggning, kan på kort sikt kräva mer tid och resurser. Att exempelvis låta
handläggningstider öka tillfälligt eller att missa andra utsatta mål kan vara nödvändigt för
att lyckas implementera, men kan vara en svår prioritering att göra i den dagliga verksamheten. Här har även det politiska styret en viktig roll för att sanktionera tiden det tar för
förvaltningen att nå önskad förändring.
Aktiviteter och mål i verksamhetsplan

Implementeringen av resultaten från DiSa-projektet, med några av de högst prioriterade aktiviteterna, togs med i förvaltningens verksamhetsplan. Det var bland annat att genomföra
en processkartläggning på förvaltningen, tester och utveckling av de egna e-tjänsterna och
målet att 80 procent av förvaltningens utskick ska skickas digitalt.
Processkartläggning

Med utveckling och förbättring av verksamheten, genom en övergång från analoga till digitala arbetssätt, följer ändrade processer. Tidigt identifierade projektet att en kartläggning av
förvaltningens processer var nödvändig för implementeringen. Detta för att få ett nuläge
och strukturerat kunna arbeta med förändringen och den kompetensutveckling den medför
för medarbetarna.
Det visade sig att förvaltningens processkartläggningar var av väldigt skiftande kvalitet och
ibland saknades helt. Behovet av kartlagda och kvalitetssäkrade processer kommunicerades
till förvaltningsledningen och efter att kartläggningen togs med i verksamhetsplanen blev
den verklighet. På så vis initierade DiSa-projektet även ett övergripande arbete med processer vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Introduktion i digital brevlåda

En av de större aktiviteterna var den utbildning i digital brevlåda som genomfördes för alla
medarbetare på förvaltningen. I utbildningen fick alla, även de medarbetare som sällan eller
aldrig gör utskick själva, en grundläggande genomgång i vad digital brevlåda är, var fördelarna är och hur ett utskick går till. Lösningen för att göra utskick till digital brevlåda hade
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funnits på plats över ett år men användningen hade inte tagit fart innan introduktionen genomfördes. Efter introduktionerna slutfördes ökade antalet utskick med över 300 procent
jämfört med samma tid året innan.
Initiera arbetsgrupper

Att hitta ambassadörer som kan gå före och visa vägen är ett av Kotters åtta steg. Detta
gjordes bland annat genom att samarbeta med befintliga utvecklingsgrupper på enheterna
och även skapa nya där dessa inte fanns. Genom grupperna har förändringspositiva och
motiverade medarbetare kunnat testa, förbättra och sedan sprida tjänster och verktyg till
sina kollegor.
Initiera dialog

Förändringsledaren får ett helhetsperspektiv och kan se bortom de stuprör som ofta kan
förekomma mellan förvaltningar, enheter eller arbetsgrupper. Det kan handla om att se behov av möten eller informationsdelning mellan personer eller grupper som inte annars har
så mycket kontakt, eller som kanske önskar ha det men har svår att prioritera eller komma
igång. Att då finnas med som tredje part kan vara avgörande för att få saker att hända.
Reda ut juridiska hinder

Samhällsbyggnadsprocessen är i mångt och mycket lagstyrd och ett vanligt förekommande
hinder kan bottna i juridiska frågor. Får vi göra så här? Vi måste väl skriva på för hand?
Måste vi inte skicka rekommenderade brev? En hel del tid och energi lades på att reda ut
juridiska frågetecken med hjälp av jurister, både inom och utanför Region Gotland. Det visade sig ofta att lagen tillät mer än förväntat och var väl anpassad för digitala processer.
Klargörande av juridiska hinder har betytt mycket för medarbetarna och gjort att deras oro
inför förändringarna har minskat.
Skapa delsegrar

Eftersom DiSa är ett så stort projekt som innefattar många olika delar och aktiviteter var
det extra viktigt att skapa delsegrar på vägen för att motivera och inspirera, både internt i
projektet och bland medarbetare på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Exempel på delsegrar
är uppnådda milstolpar i aktiviteterna, konkreta resultat, statistik i användning av e-tjänster
och digitala utskick. Tillfällen har tagits för att fira, uppmärksamma och uppmuntra förvaltningens alla framgångar kopplat till DiSa-projektet.
Övriga Region Gotland

Många av resultaten från DiSa-projektet gagnade inte bara Samhällsbyggnadsförvaltningen
utan även andra delar av Region Gotland. E-tjänsteplattformen är ett exempel, som från att
ha testats i DiSa blev den plattform som används för hela regionen.
Inledningsvis arbetade projektet mest med att implementera resultaten interns inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det stod dock snart klart att detta påverkade såväl resultatet av
projektet som implementeringen på förvaltningen. Processen för samhällsbyggnad spänner
över flera förvaltningar och avbrottet i processen mellan analoga och digitala arbetssätt vid
olika förvaltningar blev snart tydlig. DiSa-projektet har därför arbetat alltmer med att överbrygga skillnader i arbetssätt i hela processen, inte bara inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Projektet delade också frikostigt med sig av erfarenheter till Region Gotlands övriga förvaltningar, bland annat genom föredrag, studiebesök och överlämnande av information, utbildningsmaterial och färdiga rutiner.
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Region Gotland
Webbplats www.gotland.se/disa
E-post regiongotland@gotland.se
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