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Smart samverkan för en effektivare planprocess
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Samhällsbyggnadsprocessen spelar roll för oss alla. Det går 
för långsamt att planera och bygga idag och vi behöver få 
upp tempot! 

Därför har vi startat ett projekt för effektivare planprocesser 
som får stor betydelse för hela svenska folket och alla 
byggentreprenörer. 

Vi utvecklar en plattform för digitaliserad samverkan 
mellan länsstyrelser och kommuner. Fokus är på den 
tidiga dialogen där vi kan identifiera knäckfrågor, bedöma 
genomförbarheten för ett byggprojekt och slippa 
förgävesplanering. 

Projektledare Christina Gustafsson 

”

”
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Bakgrund och historik
Regeringens digitala strategi pekar på att den digitala kompetensen behöver stärkas i 
landet. Lantmäteriet och Boverket har fått omfattande regeringsuppdrag kopplat till att 
samhällsbyggnadsprocessen ska digitaliseras och vara sammanhållen. 

Digitaliseringen och nya arbetssätt kommer att påverka samspelet och dialogen mellan 
länsstyrelser och kommuner i planprocessen enligt plan- och bygglagen. Detaljplaner förväntas 
vara helt digitala från 2022 och finnas tillgängliga via en nationell plattform. Översiktsplaner 
likaså, men något längre fram i tiden. Alla tillgängliga geodata som behövs och finns i 
samhällsbyggnadsprocessen ska tillgängliggöras via en nationell tjänst som Lantmäteriet har 
ansvar att utveckla.  

Länsstyrelsen och kommunerna behöver öka sin beredskap att kunna verka och klara sina 
uppdrag i förhållande till den snabba utveckling vi nu ser inom samhällsbyggnadsprocessen. 

Dialog med kommunerna i Västra Götalands län
Tidigt under 2019 bjöd Länsstyrelsen in kommunerna i länet för att prata om hur samspelet 
under planprocessen kunde förbättras. Planhandläggare, GIS samordnare, chefer, 
verksamhetsutvecklare med flera från Länsstyrelsen och olika kommuner från länet, träffades för 
en gemensam diskussion. En lägesbild togs fram som visade brister i samspelet idag och vilka 
framgångsfaktorer som är identifierade sedan tidigare av SKR och Länsstyrelserna. 

Sveriges kommuner och regioner har tillsammans med länsstyrelserna identifierat fyra 
framgångsfaktorer för ett effektivt samspel mellan kommun och länsstyrelse i den fysiska 
planeringen:

Insikter om brister i samspelet 
1. Transparens och tydlighet i processen missgynnas ibland av informella kontaktytor, 

då information fastnar/går förlorad när den kommuniceras vid exempelvis mejl.

2. Säkerhetsmässiga problem med att information i ett ärende finns, ibland 
ostrukturerad, på olika plattformar och i olika system.

3. Kompetens saknas i en del frågor i kommunerna och man är i behov av stöd/råd 
och tydliga förväntningar från Länsstyrelsen.

4. Dialogen i samhällsplaneringsprocessen är sårbar och personbunden.

5. Att etablera gemensam lägesbild och att hitta ”knäckfrågor” är viktiga aktiviteter i 
tidig dialog.
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Fyra framgångsfaktorer 
• Dialog före de formella planprocesserna

• Gemensam lägesbild, kommunen synliggör sina behov och länsstyrelsen 
kompletterar med vilka statliga intressen som berörs

• Samordning – Internt i kommunen och staten genom länsstyrelsen

• Kunskap och kompetens – Rätt kompetens, rätt kunskap och rätt underlag på rätt 
nivå

Med utgångspunkt från dialogen med kommunerna fortsatte vi diskussionen om hur 
vi kan utveckla och förbättra samspelet genom digitala tjänster. Länsstyrelsen och fem 
partnerkommuner (Ale, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Tanum) landade tillsammans att vi 
vill utveckla en gemensam behörighetsstyrd och säker, digital plattform för tidig dialog, löpande 
samråd och hantering av formella steg i översikts- och detaljplaneprocessen. 

Ambitionen är att möta den utveckling som pågår, hantera de insikter vi nått och bidra till 
en effektivare samhällsbyggnadsprocess.  En ansökan skickades till FORMAS om bidrag till 
finansiering och vi fick positivt besked under augusti 2019. Lantmäteriet är projektpart.

Förväntad nytta
Förväntad nytta är att Plaza kommer att underlätta dialogen mellan stat (genom länsstyrelserna) 
och kommun om statliga intressen i deras arbete med allmänna intressen i översiktsplanen 
och avvägningen allmänna och enskilda intressen i efterföljande planering. Dialogen blir 
mer rättssäker, robust, transparant och effektiv genom att vi arbetar och utbyter kunskap och 
information i en gemensam tjänst. 

 En viktig del är att skapa ett stöd för den tidiga dialogen, innan den formella processen startar, 
där vi kan identifiera knäckfrågor och bedöma genomförbarheten för en möjlig framtida 
markanvändning.  Vi vill inte ha förgävesplanering. En effektivare planprocess medför också 
bättre förutsättningar för till exempel mindre byggföretag som inte klarar åratal av planering för 
en detaljplan. Detta är viktigt, inte minst med tanke på att detta är processer som styr cirka 25 % 
av BNP.

Projektet ingår i Smart Built Environment inom temaområdet ”Innovationer och nya 
tillämpningar” för samhällsbyggandet. 

Knäckfrågor för projektet
Den stora knäckfrågan har under projektets gång visade sig vara de juridiska aspekterna kring att 
dela information mellan myndigheter. Nuvarande lagstiftning är gammalmodig och stödjer inte 
att myndigheter ska kunna samverka digitalt i tidiga skeden (innan de formella processerna har 
startats och myndigheterna skickar utkast till varandra på traditionellt sätt). Projektet har fått göra 
en djupdykning i frågorna kring delad information och samverkan mellan myndigheter. Vi har 
hittat vägar framåt för att få till robusta samverkanslösningar, som samtidigt är transparanta och 
spårbara.

Även den viktiga biten med att tillgängliggöra geodata och digitala detaljplaner har varit 
en knäckfråga. Lantmäteriet och Boverket har uppdrag att ta fram hur geodata och digitala 
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detaljplaner ska kunna tillgängliggöras samt förutsättningarna för kommunerna att kunna 
leverera i standardiserade format. Projektet har haft en kontinuerlig dialog med Lantmäteriet, 
Boverket och SKR kring att tillgängliggöra geodatainformation och digitala detaljplaner. Framtida 
standardiseringar kommer att underlätta samspelet mellan berörda aktörer. Idag behöver vi ta 
oss framåt med de lösningar som finns.

Projektstart
Under hösten 2019 tog vi tillsammans med partnerkommunerna och Lantmäteriet fram 
ett förslag på en möjlig praktisk tillämpning (POC, proof of concept) av en digital tjänst för 
samhällsbyggnadsprocessen. Under arbetet med POC deltog olika kompetenser, bland 
annat verksamhetsutvecklare, lösningsarkitekter, planarkitekter, GIS ingenjörer med flera. 
Utgångspunkten för arbetet med POC var de funktioner och byggstenar som vi har tagit fram vid 
tidigare dialog under 2019. 

Framtidslabb på Kvalitetsmässan 2019
Vid Kvalitetsmässan 2019 var projektet med och framtidslabbade tillsammans med 
partnerkommunerna, Lantmäteriet och representanter från Länsstyrelsen. Ett drömscenario 
labbades fram där viktiga nyckelbegrepp var t ex dialog, tillit, enkelt och begripligt regelverk, 
kompetens, mer tid till strategisk planering, långsiktig hållbarhet, bostad som en rättighet, 
strukturell kunskap, nyttostyrt samhälle, gemensamhetstänk, demokrati och rättssäkerhet. Vi fick 
också tillfälle att ha en dialog med generaldirektören för DIGG och representant för SKR.

Bilder från framtidslabbet (SVID Stiftelsen Svensk industridesign)
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Byggstart
I januari 2020 kunde vi äntligen dra igång planeringen inför arbetet med processer, krav och 
lösning. Med vår POC i ryggen tog vi fram kravspecifikation och visualisering av funktionerna i 
plattformen. Till vår hjälp hade vi en grupp av planhandläggare och GIS kompetenser, både från 
partnerkommuner och Länsstyrelsen. Jurister och säkerhetsexperter fanns som stöd. Styrgruppen 
beslutade om prioriteringar och ett agilt arbetssätt. Lösningsarkitekter och systemutvecklare 
tog fram förslag på lösning. Tidplan och budget kunde tas fram. Konstruktionsarbetet startade i 
november 2020.

Demonstrationer har genomförts under våren 2021 för våra partnerkommuner men också ett 
antal referenskommuner: Ängelholm, Kristianstad, Örebro samt Göteborg Stad.

Teknisk beskrivning av funktioner i verktyget
De centrala funktionerna i verktyget bygger i stora drag på metodiken för tidig dialog som togs 
fram av SKR och Länsstyrelserna: 

  

 

Ta initiativ 
och bjuda in 

till dialog

1 2

3

3

3

4 5

Dokumentera 
vad man är  
och inte är 

överens om

Expediera  
och  

kommunicera

Bemanna med 
personer som 

har mandat att 
driva frågor

Ta fram läges-
bild, identifiera 
knäckfrågor & 

utrednings- 
behov
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En titt på skisserna på gränssnitt

I kartfunktionen kan 
jag skissa, lägga in 

kommentarer, ladda upp 
kartfiler mm.

Här kan jag ta fram en 
gemensam lägesbild, 

identifiera knäckfrågor & 
utredningsbehov

Jag kan enkelt ladda 
upp dokument

Jag kan effektivt 
administrera möten med 

deltagare från Länsstyrelsen 
& kommunerna

Jag kan enkelt chatta då 
chatt-funktionen följer 

med under hela dialogen 
och när jag skrollar
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Konstruktion
PLAZA är byggd med standardprodukter:

• Frontend-utveckling: Javascript, HTML5, SCSS, Huvudramverk som används är REACT, 
REDUX (datahantering), Bootstrap 4 (SCSS, CSS, styling), FontAwesome (ikoner), OIDC 
(autentisering och auktorisering)

• För backend: Net 5, C# (C-sharp), MS SQL Server 2016, Entity Framework, WebbAPI

Administrativa bestämmelser 
Länsstyrelsen ansvarar för behörigheter, personuppgifter, gallring och arkivering. Användare 
behöver endast godkänna ett användarvillkor, vid första inloggningen. När man lägger in 
dokument eller skriver i systemet kommer detta att vanligtvis utgöra en allmän handling. 
Det innebär att innehållet skall kunna göras tillgängligt för allmänheten vid en begäran om 
utlämnande. För en säker inloggning kommer tvåfaktorsautenticering att användas.  Både 
länsstyrelser och kommuner kan ladda upp de dokument och kartfiler som behövs för dialogen. 
Materialet kommer att ligga kvar i plattformen tills en plan så småningom vinner laga kraft. Det 
går också bra att ta ett särskilt beslut att dels spara något eller kanske rensa en dialog direkt om 
det tidigt visar sig att förslaget inte är genomförbart.

Implementering
Implementeringen genomförs tillsammans med partnerkommunerna i ett första steg, 
därefter resterande kommuner. Undervisningsfilmer tas fram. Projektet kommer att 
genomföra demonstrationer och tester tillsammans med planhandläggare på länsstyrelsen 
och kommunerna.  Interaktiva webb-sändningar kan vara ett komplement. Under 
implementeringsfasen och driftsättning avsätts särskild resurs till dialog och support. 

Den färdiga plattformen kommer sedan att överlämnas till länsstyrelsernas gemensamma 
förvaltningsobjekt för samhällsplanering för framtida förvaltning och implementering i övriga 20 
länsstyrelser.

Den färdiga plattformen kommer att integreras med länsstyrelsernas kommande handläggarstöd 
för detalj- och översiktsplanering och planeras vara driftsatt i januari 2022. 
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Resultat
I april 2021 har vi en konstruktion som är klar till cirka 90 %. Kvarstående moment är till exempel 
integration med det interna handläggarstödet som vi kan göra först när vi kommit en bit längre 
med den konstruktionen senare under 2021. Det finns också en del kvarstående frågor kring 
integrationen med Lantmäteriets nationella geodataplattform, som också är kopplad till det 
interna handläggarstödet. 

Acceptanstester börjar vi med i maj tillsammans med våra partnerkommuner och Lantmäteriet.

Länsstyrelsen och partnerkommunerna kan tillsamman börja använda och pröva plattformen 
under maj till augusti 2021. Under den tiden kan vi tillsammans upptäcka eventuella brister som 
behöver rättas till och vi kan också få in synpunkter på undervisningsmaterial och manual.

Under demonstrationerna har projektet fått positiv feedback, bland annat för att det är ett enkelt 
och användarvänligt verktyg. 

Konceptet med samverkan mellan myndigheter kan användas i många sammanhang. Att vi har 
valt standardprodukter gör  att det kan bli en gemensam lösning för flera myndigheter i olika 
sammanhang. Det är i huvudsak en fråga om hur man ställer sig till att dela med sig av källkoden.

Projektet har säkerställt en robust och transparant lösning för samverkan och delad information 
mellan myndigheter.

Projektet har identifierat utmaningen med att kommunerna använder en mängd olika format 
för sina digitala detaljplaner. En E-tjänst konstrueras för att kommunen ska få ett enkelt sätt 
att överföra de handlingar eller informationsmängder i ett planärende som de ska skicka till 
länsstyrelsen för yttrande eller prövning i planeringens olika skeden. E-tjänsten ingår i projektet 
för det interna handläggarstödet. Resultatet är insikten om att framtida standardiseringar 
kommer att underlätta samspelet mellan berörda aktörer. Idag behöver vi ta oss framåt med de 
lösningar som finns.
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En dag på jobbet med PLAZA  
– så här kan det bli 
 

 
Jag arbetar på Länsstyrelsen som planhandläggare. Jag har loggat in i PLAZA  och ser att en 
kommun har bjudit in Länsstyrelsen till en tidig dialog kring en skiss om en möjlig framtida 
markanvändning. Det är endast i ett tidigt skede och det finns inget planärende ännu.  

Eftersom jag är utsedd kontaktperson så klickar jag på sidan där jag kan bemanna dialogen med 
personer. Jag lägger till de personer från både länsstyrelsen och kommunen som ska vara med 
och startar sedan upp dialogen. Dialogen får ett ID. En logg startar, där hela dialogen kommer att 
sparas. Kommunen har tillsammans med inbjudan skickat in en kartfil över det aktuella området. 
Jag laddar upp filen i kartsystemet och gör en sökning i de skikt som vi använder för planfrågor.

 

I funktionen för att skapa en gemensam lägesbild tar vi gemensamt fram alla frågor som har 
bäring på planeringssituationen. I funktionen för att identifiera knäckfrågor skapas en lista med 
knäckfrågor för den specifika situationen, utifrån sökningar i olika underlag. Vi analyserar vilka 
utredningsbehov som finns och resultatet tydliggörs i en lista.

Jag skriver en kommentar i diskussionsverktyget. Lite senare på dagen, när jag är återigen arbetar 
i plattformen, får jag en avisering att kommunen har svarat på min kommentar. 



PLAZA/

12

Jag går in och läser en fråga om strandskydd. Detta behöver jag kolla med någon på naturvård 
hos oss först. Jag behöver också söka efter domar som berör sakfrågan, vilket jag gör via 
Länsstyrelsens interna handläggarstöd.

 Jag lägger in en kommentar om både strandskyddet och aktuella domar i funktionen för 
knäckfrågor och utredningsbehov. När jag fått svar på frågan om strandskydd så kommer jag 
överens med kommunen att vi ska genomföra ett möte via vårt digitala mötesverktyg. 

 Administrationen av mötet hanterar jag i mötesfunktionen. Där finns stöd för bokning, 
dagordning, protokoll, ladda upp dokument m m. Den sidan använder vi också för att genomföra 
så kallade plansamråd, där vi diskuterar både övergripande frågor och flera ärenden. Vi genomför 
mötet och under mötet arbetar vi samtidigt i plattformen. 

 

Tillsammans går vi igenom både strandskydd, domar och andra knäckfrågor. Jag gör en sökning 
via sökverktyget på länsstyrelsen granskningsyttrande över berörd översiktsplan. Vi söker på 
Lantmäteriets nationella plattform och ser på angränsande kommuns gällande översiktsplan.

Tillsammans dokumenterar vi både det som vi är överens om och det som vi inte är överens 
om, i funktionen för dokumentation. Dokumentet får både ett diarienummer och ett spårbart 
id så att det enkelt ska kunna hittas om det senare blir ett formellt planärende, tex samråd 
om en detaljplan. Dokumentet kan enkelt skickas till berörd kommuns ärendeservice via en 
mejlfunktion. 
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Så avslutningsvis…
Vi behöver bli bättre på att nyttja digital teknik för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra 
vår verksamhet – göra det bättre för alla! Skapa en modern myndighet som är i samklang med 
omvärlden, gå i takt med teknik- och samhällsutvecklingen och är anpassad till nya behov och 
nya beteenden. 

Digitaliseringen har ju redan förändrat världen såsom vi känner den och vi måste haka på och 
leverera mer nytta till de vi är till för. Vi måste förändra vissa arbetssätt och verktyg och i högre 
utsträckning styra om till mer behovsstyrd, säker, användarvänlig och flexibel utveckling av 
verksamhet och tjänster. Så dags att kavla upp ärmarna, vi behöver bli mer digitalt smarta – både 
för vår egen och samhällets skull!  

Tillsammans kan vi skapa en smart samverkan mellan länsstyrelser och kommuner!

ALE


