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Produktnamn

EDP Planeraren 
Administrera och samordna hela 

planprocessen i ett och samma 

verksamhetssystem!



Fördelar

l Stöd för planavdelningens arbete

l Sammanställning och analys baserad på  
   all projektdata

l Processplanering, resursplanering, tid-

   rapportering

l Rutiner och kontroller

l Statistikhantering för intern uppföljning  
   och benchmarking

l Beslutsstatistik

l Handläggningstid

l Planinnehåll

l Ärendefördelning

l Överklagandefrekvens

Funktioner 
l Tidsplaner och nämndsamordning
l Mina pågående projekt
l Checklista
l Tidsrapportering
l Logg
l Ärendesida - Planinformation
l Diarie
l Dagbok
l Resursplan, planerad och faktiskt utfall 
l Statistik 

Smart verktyg för många!
EDP Planeraren automatiserar det manuella detaljplanearbetet, ger utökad kontroll och bidrar 

bland annat till att planprocessen synkroniseras med kommunens nämndsammanträden i alla 

nivåer. Det ger en god helhetsöverblick och det är enkelt att hantera projekt och resurser. Det 

blir också lätt att ta ut kvalitativ data och underlag för exempelvis politiska beslut, eller att göra 

kommunala jämförelser.  

Verksamhetssystem för detaljplanearbete
EDP Planeraren är ett användarvänligt och transparent verksamhetssystem 

som hanterar hela planprocessen och möter regeringens krav på en digital 

planprocess.

Handläggare

Administratörer
Medborgarcenter

Reception

Ledning
Politiker

Medborgare

Exploatörer

Plankonsulter
Kommunala 
förvaltningar

Myndigheter

EDP Planeraren är ett optimalt 

verktyg för både handläggare 

och planarkitekter, men även 

ledning, andra förvaltningar, 

administratörer, kundtjänst/

reception och medborgare kan 

använda sig av information och 

funktionalitet i EDP Planeraren. 

Startsida 
Redovisar ärenden som användaren är aktiv i.

Enkelt och lättarbetat gränssnitt ger snabbt en god överblick

Översikt
Redovisar hela ärendemängden

Ärendefönster
Redovisar data om respektive ärende

Tidsplan
Redovisar och hanterar tidsplaner

EDP Planeraren möter regeringens krav på en digital planprocess!
Regeringens definition är: 

• Tillgänglig och användbar digital information 

• Information i enhetliga format med gemensamma definitioner 

• Möjlighet att kunna utbyta information och tjänster på ett säkert och standardiserat sätt

• Digitala detaljplaner



En del av ditt digitala samhälle!
EDP, www.epd.se, sales@edp.se, 046-23 45 50

Ursprung från Lunds kommun

EDP Planeraren är ursprungligen en programvara (PLANeraren) som Lunds kommun 

utvecklat och som även Helsingborgs Stad använder i det dagliga arbete. EDP ansvarar 

från och med december 2017 för underhåll och framtida utveckling av programmet. 

Som ett första steg erbjuder vi programmet i befintlig version. Samtidigt påbörjar vi, 

tillsammans med våra kunder, arbetet med att ta fram nästa version av EDP Plane-

raren. Målet är att vi ska hjälpa Sveriges kommuner att genomföra visionen med en 

digital planprocess och förenkla planavdelningens dagliga arbete. 

EDP levererar till fler än 90% av Sveriges kommuner! 
 
EDP:s produkter bildar heltäckande och funktionella IT-lösningar för ett flertal 

stora verksamhetsområden, såsom debitering, vatten och avfall, miljö, bygg och 

ärendehantering. Vi arbetar tätt ihop med många av Sveriges kommuner, stora 

renhållningsföretag, statliga verk och bolag. 

Verksamhetssystemen skapar synergi som leder till tidsbesparing och förenklad 

hantering av många samhällsfunktioner, vilket bidrar till ett fungerande och enkelt 

samhälle för alla. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet 

med hjälp av mjukvara från EDP.

Vi levererar inte bara ett verksamhetssystem, som kund till oss kan du påverka 

utveckling och prioritering av ny utveckling av ert verksamhetssystem. Detta leder 

bland annat till ett komplett och aktuellt verksamhetssystem gällande lagkrav och 

nationella riktlinjer. EDP anordnar även årliga utvecklingskonferenser, seminarier och 

utbildningar, där du har möjlighet att nätverka inom ditt verksamhetsområde samt 

kompetensutveckla dig och din personal. 

På supportavdelningen möts du av kompetent och engagerad personal med erfarenhet 

från bland annat kommunal verksamhet och systemutveckling.

Användarvänligt och lättarbetat verksamhetssystem  
för detaljplaneprocessen.

EDP Planeraren


