TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

2016-10-06

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

1. Att uppdra till förvaltningsdirektören att teckna avtal om Ecos 2 samt genomföra
uppgraderingen.

Ärendet i korthet

Miljö- och hälsoskyddsenheten har idag Ecos som ärendehanteringssystem. Dagens
version av Ecos är föråldrat och behöver ersättas. Dagens version av Ecos kommer
inom tre år sluta att supporteras av Sokigo. Av den anledningen vill miljö- och
hälsoskyddsenheten uppgradera ärendehanteringssystemet till Ecos 2, samt migrera
relevant data in i Ecos 2.

Handlingar

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-07
Bakgrund

Bygg- och miljöförvaltningens miljö- och hälsoskyddsenhet handlägger ärenden
enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt livsmedelslagstiftning. För att hålla god
ordning på alla inkommande och upprättade handlingar behöver enheten ett väl
fungerande ärendehanteringssystem. Dagens version av Ecos har enheten haft sedan
1999 (mindre uppgraderingar har skett löpande) och innan dess hade enheten det som
är föregångaren till dagens Ecos, detta system var Järfälla kommun med och
utvecklade i mitten av 1980-talet.
Idag registerar vi drygt 1000 ärenden om året, varje ärende har i sin tur handlingar
vilket kan variera från en handling till cirka 100 handlingar per ärende. Systemet
innehåller även ett intressentregister med alla aktuella tillsynsobjekt och information
kopplade till dessa.
Uppgraderingen ska ge större verksamhetsnytta, då Ecos 2 är anpassat efter dagens
tillsynsbehov och erbjuder en helt annan miljö som bättre stödjer verksamheten.
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Kvalitén på datat i verksamhetssystemet kommer att förbättras, vilket medför att
arbetet med att få ut information till berörda parter kommer att förbättras, samtidigt
som det interna arbetet underlättas. Detta i sin tur ger en effektivisering i utförandet
av miljö- och hälsoskydds uppdrag.
I samband med uppgraderingen kommer aktuella data från dagens Ecos att migreras
till Ecos 2. Den information som inte överförs kommer att finnas lättillgänglig i ett earkiv.
Sokigo kan idag erbjuda en full utvecklings-, test-, och produktionsmiljö vilket är ett
krav från miljö- och hälsoskydds sida. Ecos 2 är ett webbaserat och mobilt system
som ligger i linje med hur vi vill jobba på enheten.
De första kontakterna med Sokigo (då Tekis) inför migrering togs under våren 2015.
I samband med detta påbörjades arbetet med att kvalitetssäkra det data som idag
finns i Ecos. Tecknande av avtal med Sokigo föreslås ske under hösten 2016. I slutet
av oktober kommer enheten att få tillgång toll en konverteringsmiljö som Sokigo
tillhandahåller. I mitten av december kommer en testmiljö finnas tillgänglig för
enheten, denna kommer att vara i drift i tre månader. Efter det, i slutet av mars 2017
kommer Ecos 2 att vara i drift i skarpt läge och vi kommer att kunna släcka ned
dagens Ecos. I samband med driftstart (vecka 12-13) kommer enhetens personal att
utbildas av Sokigo i Ecos 2.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för uppgraderingen beräknas till 800 000 kronor och den ryms i
nämndens budget för 2016-17.
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