
Mitt Bygge

Björn Bandmann

Erfarenheter från Nacka kommuns 
kunder och tjänstemän att använda sig 

av portalen och e-tjänsterna

Biträdande bygglovchef i Nacka kommun



Ansvarar för:

• bygganmälanfrågor (tekniska frågor) i 
bygglovprocessen, rutiner

• Utveckla byggsamråd. Följa upp förändringar i 
lagstiftningen

• Kompetensutveckling 

• Arkivet

Arbetar också med:

• Arbetsledning och ansvarig på enheten då 
bygglovchefen inte är närvarande

• Handlägger bygglov och bygganmälan



Nutid och Framtid

1. Ärenden inkommer digitalt till vårt ärende   
hanteringssystem (Mitt Bygge)

2. Handläggning av ärenden digitalt /(viewer)

3. Scanning av alla handlingar i ärenden

4. Digital signering? 

5. Förvaring, digitalt arkiv?



Antal beslut

Antal inkomna ärenden, lov 898 922 901

Antal inkomna ärenden, sep. bygganmälan 218 118 123

Antal inkomna ärenden, olovligt/klagomål 94 89 99

Totalt inkomna ärenden 1210       1129      1123

Totalt inkomna ärenden digitalt 100

Totalt antal beslut 2517 2466 2238
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Mitt Bygge Portalen



IDÉ och PLANERING

• Ansvarsfrågor (Byggherre)

• Vem som kan hjälpa till vid Bygglovsansökan (konsulter 
,tjänstemän)

• Vad händer i området (översiktsplan, detaljplan)

• Vad jag får göra på tomten

• Planera hus och tomt

• Kartor och ritningar

• Välja hus

• Värmesystem

• Ventilation

• Fastigheter (lagfart, servitut)

• Ekonomi (produktionskostnad, boendekostnad)



Bygga

• Byggprocessen i sammandrag 

• Försäkringar (Byggfelsförsäkring, Hem och 
villaförsäkring)

• Söka bygg-, mark-, och rivningslov

• Gör bygg- och rivningsanmälan

• Överklagan

• Upphandling

• Val av utrustning

• Produktion (utsättning, samordning)

• Egenkontroller



Leva och Bo

• Vad händer i området

• Offentlig service

• Mina kostnader

• Drift och underhåll

• Energideklarationer



Utvärdering av Portalen
•Ger en bra bild över hela byggprocessen för kunderna
Ju fler anslutna desto bättre

•Ger intryck av vederhäftig information då SKL, 
Boverket, Lantmäteriet står bakom 

•Bra länkar 

• Lätt att hitta ingång till Självservice (Mina 
engagemang) e-tjänsten

• Risk för dubbel information på portalen och Nacka 
kommuns hemsida. Allmän information bör ligga på 
portalen och lokal information på hemsidan



E-tjänster



Ansökan om lov













Fördelar för kunder att ansöka digitalt 
med Mina engagemang (externt)

1. Kunden kan sitta hemma vid datorn

2. Kunden kan följa sitt ärende, ärendegången i mina 
engagemang via sms och se vad som hänt i ärendet

3. Kunden har direktkontakt med mail via 
ärendehanteringssystemet  (Winbär). 
Kommunikationen blir snabbare med handläggaren



Fördelar internt på bygglovenheten

1. Lätt att ta fram ärendet. Det finns samlat i 

ärendehanteringssystemet (Winbär)

2. Kortare handläggningstid om ärendet är 

komplett.

3. Redan inscannade ansökningar och 

ritningar behöver inte skannas och filmas 

igen



Att tänka på

• Det ligger en tidsvinst i att få ärenden digitalt in i 
ärendehanteringssystemet. 

• Denna tidsvinst äts upp genom att vi har ett manuellt 
system parallellt

• Kunderna tycker att det är bekvämt att skicka in 
handlingar digitalt

• Viktigt med avtal för driften av systemet så att 
eventuella fel på systemet åtgärdas



Komplettering – viktig tjänstefunktion

?





Komplettering – viktig tjänstefunktion



Komplettering – viktig tjänstefunktion



Komplettering – viktig tjänstefunktion



Komplettering – viktig tjänstefunktion



Nöjd portalanvändare


