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Utveckling av Gävle kommuns GIS-strategi - Slutrap-

port från arbetsgruppen 

(Sju bilagor, se bilageförteckning i slutet av dokumentet)   
 

Läsanvisning  

Den slutliga dokumentationen från arbetsgruppen består av denna slutrapport, 

jämte sju bilagor. Huvuddokumenten är denna slutrapport samt bilaga 1, ”För-

slag till handlingsplan för breddning och fördjupning av GIS i Gävle”. 

 

Övriga dokument utgör underlagsmaterial och fördjupningsmaterial, för dessa 

två huvuddokument, som den intresserade kan ta del av om så önskas.  

Sammanfattning 

”Systematisk användning av GIS i kommunens verksamhet möjliggör att 

varje beslut kan fattas på en, gemensam och, så långt möjligt, kvalitets-

säkrad kunskapsbakgrund” 

(Maritha Svensson, tidigare kommundirektör i Växjö)  

 

Kommunens vision och mål innebär en stor utmaning när det gäller den framtida  

användningen av GIS i den egna verksamheten samtidigt som kommunen måste 

agera proaktivt gentemot övriga aktörer i närområdet (Lantmäteriet, HiG, ESRI, 

Cartesia, FPX m fl). Nuvarande resurser, organisation samt lednings- och styr-

ningsförhållanden räcker inte till för att möta denna utmaning. Särskilt viktigt får 

det anses vara om Gävle kommun vill bibehålla, och befästa, sin upplevda roll 

som landets ledande GIS-kommun. 
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Den tillsatta arbetsgruppen har därför genomlyst nuvarande GIS-verksamhet 

grundligt samt, mot bakgrund av GIS-strategins måltext, klarlagt vad som behö-

ver göras. 

 

Resultatet av arbetsgruppens verksamhet utgår från följande grundläggande frå-

geställningar: 

1. Hur skall den löpande verksamheten finansieras i framtiden? 

2. ”Vem gör vad och i vilken ordning?”  - Den egentliga handlingsplanen för det 

fortsatta arbetet.  

3. Vilka tillkommande resurser krävs för att realisera handlingsplanen för den 

fortsatta utvecklingen av GIS i Gävle? 

4. Hur skall verksamheten ledas, styras och inriktas i framtiden? 

5. Hur ska frågan om informationsägarskap och systemägarskap hanteras när det 

gäller GIS-relaterade funktioner och komponenter? 

6. Vilka roller och vilken kompetens finns det behov av i organisationen? Hur 

skall detta tillgodoses? 

7. Hur skall hela geodataproblematiken hanteras på ett, för kommunen, rationellt 

sätt? 

8. Hur utformas verktyg, metoder och processer för utveckling av nya applikatio-

ner/tjänster, anskaffning av data samt administration och vidmakthållande av 

databaser? 

9. Hur utformas verktyg, metoder och processer för analys och uppföljning? 

10. Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna? 

11. Hur skapas verktyg och metoder för att säkerställa att GIS-verksamheten följer 

PSI-direktivet, Inspire-direktivet och den Nationella Geodatastrategin? 

12. Vilka ytterligare styrningar kan behövas? 

 

Att uppnå alla de mål som är beskrivna i strategins vision- och målbeskriv-

ning bedöms som omöjligt främst av två skäl: 

- Det är så kort tid kvar till 2015 att kommunens organisation inte 

kommer att orka med en sådan förändringstakt som visions- och 

målbeskrivningen förutsätter, samtidigt som de ordinarie arbets-

uppgifterna ska fullföljas. 2017 är ett rimligare målår! 

- En sådan satsning, från ekonomisk synpunkt, som visions- och mål-

beskrivningen förutsätter, bedöms inte möjlig 

 

Ett förslag till handlingsplan, innehållande förslag till en rimlig övergripande 

målbeskrivning med tidsperspektiven ett, tre respektive fem år efter nödvändiga 

beslut i KS (KF) finns därför utformad (bilaga 1). Handlingsplanen redovisar 

dessutom, för tidsperspektiven ett och tre år, förslag till funktionsvisa mål, samt 
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vilka resurser som bedöms behövas, utöver nuvarande resurser (9,2 Mkr per år). 

För år 1bedöms behövas 3300 tkr, för år två 3500 tkr, för år tre 3100 tkr. Detal-

jer framgår vidare av bilaga 1 till denna slutrapport. 

 

Den framtida GIS-verksamheten kommer, i stort, att bestå av två delar -  den 

dagliga genomförandeverksamheten samt tillkommande utbildnings- och  ut-

vecklingsinsatser. De senare finansieras med tillkommande medel. Den dagliga 

genomförandeverksamheten (ett grundläggande utbud av data och tjänster samt 

support till användarna) föreslås finansieras med ett kommunbidrag (5,5 Mkr/år 

jf med dagens 2,9 Mkr/år). Utökningen sker genom omfördelning av betalnings-

ansvar inom kommunens totala verksamhet.  Utöver detta tillkommer olika slags 

konsulting och stöd upp till dagens verksamhetsomfattning (9,2 Mkr/år). Arbets-

gruppen lämnar förslag till en förändrad ekonomimodell (bilaga 2) som, beträf-

fande nuvarande verksamhet, ryms inom dagens totala resursram. 

 

Ett förslag till organisation för ledning och styrning av GIS-verksamheten (bila-

ga 3) finns utformad. I korthet innebär detta förslag att en GIS-strateg snarast 

rekryteras samt att KoncernGIS-gruppen ges en breddad sammansättning och ny 

roll. Såväl GIS-strategen som KoncernGIS-gruppen får betydande mandat för 

sina uppdrag. Rapportering sker direkt till Kdir och KS. Gränsyta mellan och 

roller för GI-avdelningen respektive IT-avdelningen renodlas. En extern projekt-

ledare engageras för att snabbt komma igång med utvecklingsarbetet så snart 

nödvändiga beslut finns fattade. 

 

För att Gävle kommun ska kunna befästa sin roll som ”ledande GIS-kommun i 

landet” måste man visa att man lever upp till internationella och nationella styr-

dokument (Inspire-direktivet, PSI-direktivet och Nationell Geodatastrategi). 

Arbetsgruppen lämnar förslag i dessa hänseenden i två särskilda dokument 

(bilagorna 4 och 5 till denna slutrapport). Bilaga 4 handlar om utlämnande av 

data till förvaltningsexterna aktörer. Bilaga 5 handlar om att leva upp till kraven 

i de specifika styrdokumenten. Genom att Gävle kommun anslutit sig till det 

nationella geodatasamverkansavtalet (2011-01-01) har man också förbundit sig 

att leva upp till regelverken ovan. Som ett resultat av dessa deluppdrag har för-

slag till styrdokumentet (nedan, samt bilaga 7) utformats.  

 

En av de viktigaste, inledande, insatserna består av utbildning och information, 

tvärs igenom hela kommunorganisationen och på alla nivåer. Ett förslag till ut-

bildnings- och informationsplan  (bilaga 6) har utformats av arbetsgruppen. In-

satserna skräddarsys för respektive målgrupp. 
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För att realisera handlingsplanens mål krävs en mängd åtgärder med inriktning 

att ensa och standardisera metoder och processer. I många organisationer kallas 

det organisationens GIS-strategi. Med hänsyn till att det begreppet redan är upp-

taget föreslår arbetsgruppen ett styrdokument för GIS-verksamheten i Gävle  

(bilaga 7). Ett mål med styrdokumentet är att vilken behörig användare som helst 

ska kunna komma åt, använda och förstå den information/data  man behöver, 

oavsett ursprung och primärt användningsområde för den berörda informationen. 

Ett annat mål är att skapa enhetligt regelverk och enhetliga processer för utveck-

ling av nya applikationer/tjänster med syftet att säkerställa maximala möjligheter 

till återanvändning. Ett tredje mål är att etablera en enhetlig begreppsappart för 

GIS-verksamheten. Ett fjärde mål är att beskriva GIS-organisation med roller 

och mandat samt beskriva principer för kompetensutveckling och kompetensför-

sörjning.  

 

Det här styrdokumentet kommer, av många, att uppfattas som en begränsning i 

friheten att bygga upp databaser med information och nya applikationer. Därför 

är det viktigt att GIS-strategen har olika slags resurser att skjuta till för utveck-

lingsinsatser. ”Man ska helt enkelt inte ha råd att gå vid sidan av det fastställda 

styrdokumentet”.  

 

Sammanhanget mellan GIS-strategins Vision och Mål och denna slutrapport, 

med dess bilagor, framgår av den principiella bilden nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Av KS antagna vision och mål –” Det här ska uppnås!” 

Handlingsplanen  - Det 

här är vad som ska gö-

ras för att nå Vision och 

mål 

GIS-organisationen – 

Det här är de som skall 

se till att nå Vision och 

Mål 

Ekonomimodellen + Resurs-

behovsbeskrivningen i hand-

lingsplanen  -  Det här är vad 

vi bedömer att det kostar att nå 

Vision och Mål 

Styrdokumentet  -  Så här ska 

vi göra för att nå Vision och 

Mål (bilaga 7) 

Deluppdrag 8  -  Utbildning  

-  Bilaga 6 

Deluppdrag 4 – Försörjning 

av GEAB – Telia med data  -  

Bilaga 4 

Deluppdrag 5  -  GIS-

strategin visavi Nationell 

Geodatastrategi, Inspire och 

PSI  -  Bilaga 5 
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Uppgiften 

Uppgiften för arbetsgruppen utgår från nedanstående Vision och Mål för kom-

munens GIS samt de värdeord som ska ligga till grund för utvecklingen av Gävle 

kommun. 

 

Vision och mål för kommunens GIS 

(Hela detta avsnitt är ”urklippt” från kommunens antagna GIS-strategi) 

 

Grundläggande värdeord 

 Enkelhet och effektivitet – kommunens tjänster skall ta sin utgångspunkt i en 

förenklad vardag för medborgare och företag, vilket ställer krav på en ökad in-

tern effektivisering med stöd av GIS.  

 Innovation och kreativitet – kommunen bör genom en god omvärldsbevakning 

och medverkan i innovativa projekt skapa GIS-relaterade tjänster för såväl nytta 

som nöje. Tjänsterna skall kunna leda, direkt eller indirekt, till innovationer och 

kreativitet i individers vardag.  

 Samarbete/samverkan – kommunen bör se till att inom ramen för vad som är 

möjligt samverka med andra aktörer, både offentliga och privata.  

 Tillgängliggörande av information – aktuell och relevant GIS-information och 

–data behöver standardiseras och tillgängliggöras för uppfyllelse av PSI-

direktivet. Information behöver också vara jämförbar över tiden, för att förbätt-

ringar skall kunna konstateras.  

 Hållbart samhälle – genom GIS kan kommunen bättra hantera samhällsplane-

ring och beslutsfattande i ett längre perspektiv.  

Vision 
 

Utifrån ovanstående värdeord samt framtidsbilder, som återges nedan, har kommunens 

vision för GIS tagits fram. Visionen tar sikte på år 2015 och knyter an till kommunens 

styrmodell och den värdegrund som formulerats i Kommunplanen: GIS skapar fram-

tidens samhälle i Gävle.  
 

Mål  (Här redovisas endast de formulerade satserna i målbeskrivningen. För den som 

vill ta djupare del av materialet hänvisas till GIS-strategidokumentet) 

- GIS bidrar till en förenklad vardag för medborgare och företagare 

 

- GIS skapar trygghet för Gävles medborgare i olika situationer i vardagen 

 

- Skolan medverkar i innovativa GIS-projekt i samverkan mellan kommunen, 

näringslivet och högskolan 

 

- Alla medarbetare besitter tillräcklig kunskap om GIS för att betrakta området 

som en naturlig del inom sitt verksamhetsområde 
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- GIS medför ökad effektivitet genom att all ekonomisk information är lägesbe-

stämd inom kommunen 

 

- GIS har medfört en ökad sysselsättning i kommunen 

 

- GIS underlättar långsiktig samhällsplanering genom att skapa goda underlag 

för analys 

 

- Kommunikationer styrs (av kommunen) och väljs (av medborgaren) med un-

derlag från klimat och tid 

 

- GIS används som ett stöd i kommunens krishantering 

 

- GIS ingår som en naturlig del i såväl grundskole- som gymnasieutbildning 

 

- Genom GIS tillhandahålls en virtuell upplevelse av kommunen (”Välkommen 

ombord till det virtuella Gävle”) 

 

- Gävle kommun har infört EG-direktivet INSPIRE för framtagande av de 

standarder som förutsätts för informationsutbyte mellan aktörer med kopp-

ling till GIS 

 

- Gävle kommun har som första kommun implementerat PSI-direktivet och 

därigenom tillgängliggjort offentlig information för olika intressenter 

Framtidsbilder utifrån kommunens strategiska utvecklingsområden  
 

- att stärka ledarskapet och samverkan  

 

- att forma attraktiva livsmiljöer  

 

- att stimulera kompetens, innovation och entreprenörskap  

 

- att utveckla kommunikationer och infrastruktur  

 

 

Inledning 

Uppgiften för arbetsgruppen är att föreslå organisation och ekonomimodell samt 

handlingsplan m m för den fortsatta utvecklingen av GIS i Gävle.  

 

Handlingsplanen ska innehålla färdväg för att utveckla, bredda och fördjupa 

användningen av GIS i de normala verksamhetsprocesserna och som en integre-

rad del av modern informationshantering. Handlingsplanen ska föreslå mål för 

det förestående arbetet i tre olika tidsperspektiv – ett år, tre år samt fem år. Be-

ställare av handlingsplanen är IT-ledning på uppdrag av kommunstyrelsen. 

Viktigt är att det går att utläsa mätbara mål som skall utvärderas vid, i förväg, 

fastställda tidpunkter. 
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Organisationsmodellen är betydelsefull eftersom det pågår ett arbete med att slå 

ihop Tekniska Kontoret med Bygg- och Miljökontoret till en Samhällsbyggnads-

förvaltning.  

 

Sammanhanget mellan Vision och Mål som antagits av KS och arbetsgruppens 

slutliga dokumentation kan beskrivas så här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därutöver innehåller slutrapporten tre särskilda dokument: 

- En genomgång av vilka regelverk kommunen har att förhålla sig till när 

man tillhandahåller geografiska data till organisation utanför kommu-

nens förvaltning (Deluppdrag 3, bilaga 4) 

- En genomgång av vad kommunen måste vidta för åtgärder för att GIS-

strategin ska stödja Nationella Geodatastrategin, Inspire-direktivet och 

PSI-direktivet (Deluppdrag 5, bilaga 5, samt förslag till styrdokumentet, 

bilaga 7, som redovisas i bilden ovan). 

- Ett förslag till utbildnings- och informationsplan för en fortsatt GIS-

satsning. Denna plan omfattar alla målgruppsnivåer och går tvärs över 

hela kommunens verksamhet (Deluppdrag 8, bilaga 6) 

 

Denna slutrapport hanterar ett antal grundläggande frågeställningar som varit 

uppe i arbetsgruppen för behandling, och där handlingsplanen för det fortsatta 

arbetet bara är en delmängd. Dessa grundläggande frågeställningar framgår ned-

an. 

 

 

 

 

Av KS antagna vision och mål –” Det här ska uppnås!” 

Handlingsplanen  - Det 

här är vad som  ska gö-

ras för att nå Vision och 

mål 

GIS-organisationen – 

Det här är de som skall 

se till att nå Vision och 

Mål 

Ekonomimodellen + Resurs-

behovsbeskrivningen  -  Det 

här är vad vi bedömer att det 

kostar att nå Vision och Mål 

Styrdokumentet  -  Så här ska 

vi göra för att att nå Vision och 

Mål 



  

 Sid 8 (30) 

 

 

   

 

   
 
 
 
 

Grundläggande frågeställningar 

 

Följande grundläggande frågeställningar har identifierats i gruppens arbete, ut-

gående från vision och mål som antagits av KS samt från de remissvar som in-

kommit på GIS-strategin: 

1. Hur skall den löpande verksamheten finansieras i framtiden? 

2. ”Vem gör vad och i vilken ordning?”  - Den egentliga handlingsplanen 

för det fortsatta arbetet.  

3. Vilka tillkommande resurser krävs för att realisera handlingsplanen för 

den fortsatta utvecklingen av GIS i Gävle? 

4. Hur skall verksamheten ledas, styras och inriktas i framtiden? 

5. Hur ska frågan om informationsägarskap och systemägarskap hanteras 

när det gäller GIS-relaterade funktioner och komponenter? 

6. Vilka roller och vilken kompetens finns det behov av i organisationen? 

Hur skall detta tillgodoses? 

7. Hur skall hela geodataproblematiken hanteras på ett, för kommunen, ra-

tionellt sätt? 

8. Hur utformas verktyg, metoder och processer för utveckling av nya ap-

plikationer, anskaffning av data samt administration och vidmakthållan-

de av databaser? 

9. Hur utformas verktyg, metoder och processer för analys och uppfölj-

ning? 

10. Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna? 

11. Hur skapas verktyg och metoder för att säkerställa att GIS-verksamheten 

följer PSI-direktivet, Inspire och den nationella geodatastrategin? 

12. Vilka ytterligare styrningar kan behövas? 

 

Var och en av dessa grundläggande frågeställningar behandlas under avsnittet 

”Överväganden avseende de grundläggande frågeställningarna”, nedan.   

 

 

Deltagare och metod 

För detta arbete har en förvaltnings- och bolagsgemensam arbetsgrupp utsetts. 

Arbetsgruppen har haft följande sammansättning: Petter Winther (TK, ordf), 

Anders Österlund (IT-kontoret), Ann-Sofie Johansson-Nyberg (KLK och Om-

vårdnadsförvaltningen), Ann Catrin Johansson (UAG), Eddie Larsson (BoM), 

Håkan Sälg (GEAB), Mats Söderberg (konsult, Sjöland & Thyselius Datakon-

sulter AB). Representanter för FPX har tidvis deltagit i arbetet.  
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Projektet har genomförts i form av 5 workshops. Mellan dessa workshops har 

arbete genomförts i deltagarnas ordinarie organisation.  

 

Därutöver har konsulten haft fyra särskilda utredningsuppdrag, nämligen 

a. Rita upp nuvarande ekonomiska flöde för GIS i Gävle kommun. Uppgif-

ten är att skapa en ”ekonomisk systemkarta” som kan ge underlag för 

beslut om framtida finansieringsformer (Rapport, se bilaga 2) 

b. Utred behov av en GIS-strateg. GIS-verksamheten i Gävleregionen är 

mycket omfattande och med många aktörer. Målet är att se om en GIS-

strateg kan bli en företrädare vars uppgift är att skapa synergier genom 

att, i Gävle kommun, samordna influenserna och möjligheterna från alla 

dessa aktörers verksamhet (Rapport, se bilaga 3)  

c. Utred skillnader i att försörja GEAB och Telia/Skanova med geodata. 

Syftet är att klarlägga vilka legala, ekonomiska och policymässiga styr-

regler som kan finnas och hur de påverkar geodataförsörjning till dessa 

aktörer (Rapport, se bilaga 4) 

d. Bevaka att GIS-strategin följer Nationell geodatastrategi, Inspire och 

PSI-direktivet. Syftet är att klarlägga huruvida GIS-strategin, idag, mö-

ter upp mot dessa styrdokument samt klarlägga vilka verktyg och pro-

cesser som kan behövas för att säkerställa efterlevnad även framgent 

(Rapport, se bilaga 5). Slutsatserna i rapporten medför att ett särskilt 

styrdokument behöver utformas för att säkerställa nödvändig enhetlighet 

tvärs över kommunkoncernen i det fortsatt arbetet. Detta styrdokument 

måste göras tvingande för alla fortsatta aktiviteter inom GIS-området i 

Gävle för att säkerställa att nya GIS-applikationer och tillkommande da-

tabaser kan samanvändas med det som redan finns. Förslag till detta 

styrdokument återfinns som bilaga 7. 

 

Till dessa sex särskilda utredningsuppdrag har avsnittet Utbildning tillförts i 

form av ett särskilt uppdrag (Rapport, se bilaga 6). 

 

Arbetsgruppens förslag till handlingsplan för den fortsatta GIS-verksamheten 

återfinns i ett särskilt dokument (se bilaga 1). 

 

 

Styrande dokument 
Det finns ett antal lagar, och förordningar, som reglerar hantering, tillhandahål-

lande mm beträffande geodatabaser. De som har varit beaktats i det här arbetet 

är följande: 
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- PSI-direktivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/98/EG av 

den 17 nov 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentli-

ga sektorn) 

- Inspire-direktivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/2/EG 

av den 14 mars 2007 om upprättandet av en infrastruktur för rumslig in-

formation inom den Europeiska Gemenskapen) 

- Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentli-

ga förvaltningen. Trädde i kraft 1/7  2010. 

- Lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation. Trädde i kraft 1/1 

2011 

- Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Trädde i kraft 

1/1 2011 

- Personuppgiftslagen (1998:204) 

- Lagen (2000:224) om fastighetsregister 

- Lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation 

- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Därutöver finns det ytterligare ett antal styrdokument, utöver mål och vision i 

Gävle kommuns GIS-strategi, som kommunen har att förhålla sig till. De som 

beaktats här är följande: 

- Nationell geodatastrategi 

- Samverkansavtal för geodatasamverkan (2010-12-01, Lantmäteriets dia-

rienr 109-2010/2667). Gävle kommun anslöt till detta avtal 2011-01-01 

- SKL Handbok GIS-strategi  

 

Överväganden avseende de grundläggande frågeställningarna 

 

Nedan redovisas, för varje grundläggande frågeställning, projektgruppens dis-

kussion och ställningstagande. Vidare görs återkoppling till vision och mål i den, 

av KF, antagna GIS-strategin. 

 

 Hur skall den löpande verksamheten finansieras i framtiden? 

I nuläget har GI-avdelningen en ekonomisk omslutning på 9,2 Mkr (2010). Re-

surserna säkerställs genom ett kommunbidrag (2,9 Mkr), genom ersättningar 
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från förvaltningarna (BoM och TK, 1,4 Mkr), från bolagen (1,9 Mkr), uppdrags-

verksamhet åt Lantmäteriet samt Älvkarleby och Ockelbo kommuner (1,2 Mkr) 

samt övrig uppdragsverksamhet (1,7 Mkr).  

 

Fördelen är att varje verksamhet, principiellt, betalar för de data och de tjänster 

man utnyttjar (Interndebiteringsprincip. GI-avdelningen verkar i praktiken som 

internkonsulter).  

 

Nackdelarna är flera: 

- Det finns ett antal förvaltningar och bolag som utnyttjar GIS men som ej 

debiteras 

- Det finns ett missnöje med nuvarande kostnadsnivå vilket innebär en 

risk för att enskilda förvaltningar/bolag söker tillgodose sina geodatabe-

hov på annat sätt. Detta innebär risker samtidigt som de totala kostna-

derna för koncernen riskerar att öka. 

- Ett strikt tillämpande av interndebiteringsprincipen har visat sig utveck-

lingshämmande. Förvaltningar och bolag gör interna verksamhetspriori-

teringar som kan medföra att koncernnytta åsidosätts i konkurrens med 

intern förvaltnings- eller bolagsnytta.  

- De mycket stora investeringarna i verksamhetsdata (inklusive geodata) 

ger inte en acceptabel avkastning vare sig ekonomiskt eller verksam-

hetsmässigt (flera miljarder kronor under de senaste 10 åren). 

 

Arbetsgruppen har övervägt tre alternativ för framtiden: 

- Ingen förändring i förhållande till nuläget (Alt 1). 

- En begränsad förändring, innebärande att kommunbidraget höjs till 4,3 

Mkr och avser samtliga kommunens förvaltningar. Ingen förändring fö-

reslås för bolagen (Alt 2). 

- En större förändring, innebärande att kommunbidraget höjs till 5, 5 Mkr, 

förvaltningarnas anslagsfinansiering av GI-verksamheten tas bort samt 

en omfattande kostnadsjustering sker för bolagen (Alt 3). 

 

Alternativ 1 förkastades omedelbart eftersom dagens situation är olämplig av 

många skäl. 

 

I alternativ 2 konstaterade vi att de förvaltningsinterna problemen eliminerades. 

Alla förvaltningar får tillgång till ett basutbud av data och tjänster. Samtidigt 

löses inga av bolagens problem.  
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Ett stort dilemma är att förvaltningar och bolag, till betydande del, utnyttjar 

samma databaser. Kommunförvaltningarna får tillgång till data och tjänster utan 

”egen” kostnad samtidigt som bolagen tvingas betala för samma data och tjäns-

ter. Det minskar inte risken för att bolagen söker egna lösningar på sina geodata-

behov, vilket skulle innebära att alla möjligheter till samordning och synergief-

fekter omintetgörs samtidigt som de totala kostnaderna för koncernen riskerar att 

öka.  

 

Ett annat problem uppstår när kommunexterna intressenter vill få del av kom-

munens data. Möjligheterna till likabehandling (enligt PSI-direktivet) blir svåra 

att tillgodose. 

 

Mot bakgrund därav förkastar arbetsgruppen alternativ 2. 

 

I alternativ 3 finner arbetsgruppen att  

- Kommunkoncernens olika delar får en likabehandling, så långt det är 

möjligt. Alla får tillgång till ett basutbud av geodata och GIS-tjänster 

utan att behöva reserver medel i den egna budgeten. Då erhålls dessutom 

konformitet med hur ekonomisystem, personalsystem m fl kommunge-

mensamma administrativa stödsystem finansieras. 

- PSI-direktivets regler om likabehandling av organisationer som vill få 

tillgång till kommunala handlingar (geodatabaser inkluderas i begreppet 

”handling”) kan innehållas 

- Kommunen kan leva upp till åtaganden i geodatasamverkansavtalet från 

2011-01-01 

- Kommunen kan ansluta sig till de principer om avgiftssättning av geoda-

ta för infrastrukturbyggare som är under utformning av SKL i samver-

kan med ett antal kommuner 

- Användningen av kommunens data kan breddas även till intressenter 

utanför koncernen eftersom alternativet möjliggör en rimlig prissättning 

för dataupplåtelse 

- Några ”nya” resurser inte behövs för verksamhet enligt nuvarande om-

fattning.. Det handlar om omfördelning av finansieringen inom koncer-

nen. Utökad verksamhet (ny verksamhet) förutsätter tillförsel av resur-

ser, vilket framgår av nästa avsnitt. 

 

Arbetsgruppen förordar entydigt alternativ 3! Principiellt framgår arbetsgrup-

pens förslag av nedanstående bild (nästa sida). Arbetsgruppens överväganden 

och förslag, i detalj, med motiv återfinns i bilaga 2 till denna slutrapport. 
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Det är dock viktigt att konstatera att en utökad GIS-verksamhet också kommer 

att ställa ökade krav på GI-avdelningens verksamhet inom ramen för det grund-

läggande utbudet av tjänster och data. Detta kommer att, på sikt, innebära krav 

på ett förändrat kommunbidrag. 

 

 ”Vem gör vad och i vilken ordning?”  -  Den egentliga hand-

lingsplanen för det fortsatta arbetet 

Förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet framgår av Bilaga 1.  

 

I korthet kan nämnas att genomförandet föreslås få tre tidsperspektiv 

- Ett år efter beslut om genomförande och finansiering av KS. För detta 

tidsperspektiv finns såväl övergripande mål som funktionsvisa mål be-

skrivna. 

- Tre år efter beslut. För detta tidsperspektiv finns såväl övergripande mål 

som funktionsvisa mål beskrivna. 

- Fem år efter beslut. För detta tidsperspektiv finns endast förslag till 

övergripande mål beskrivna. 
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Handlingsplanens funktionsvisa mål föreslås brytas ner till aktiviteter samt tid-

planeras och genomförs av en särskilt rekryterad GIS-projektledare med stöd av 

KoncernGIS-gruppen under första genomförandeåret. En vedertagen projektled-

nings- och styrningsmodell bör utnyttjas för detta arbete. 

 

Efter hand bör tillsatt GIS-strateg överta ansvaret så att denne tar över och leder 

genomförandet fr o m andra genomförandeåret. 

 

 Vilka tillkommande resurser krävs för att realisera handlings-

planen för den fortsatta utvecklingen av GIS i Gävle? 

Resurser måste beskrivas i tre parametrar – ekonomiska resurser, persontid (ar-

betstid) och kalendertid. I detta avsnitt avslutrapporten redovisas behoven av 

ekonomiska resurser samt av arbetstid. Behovet av kalendertid framgår av hand-

lingsplanens mål för genomförandet, uttryckt i de tre tidsperspektiven ett år och 

tre år allt räknat efter den tidpunkt när KS beslutar om genomförande och ställer 

ekonomiska resurser till förfogande. 

 

De överväganden och förslag som lämnas här bygger på den föreslagna hand-

lingsplanen. Väljer kommunledningen en annan (utökad eller reducerad) genom-

förandetakt påverkar det naturligtvis resursbehoven. 

 

Ekonomiska resurser (tkr, exkl moms) 

Utöver de resurser som allokeras till GI-avdelningen för genomförandeverksam-

heten behövs medel för fortsatt utveckling. Det rör sig såväl om kostnader för 

personal som kostnader för verksamhet. Detaljerna framgår av handlingsplanen, 

bilaga 1 till denna slutrapport. 

 

Sammanfattningsvis bedöms kostnaderna för de tre första åren enligt följande 

(tkr): 

 

   År 1          År 2          År 3 

GIS-strateg, lön + soc avgifter 1)   500          800           800 

GIS-projektledare 2)  1100              0               0 

Medel för genomförande av HP 1200        1700         1300 

Medel för nya projekt    500         1000        1000 

Totalt   3300        3500         3100 

 

1) Bedöms vara i verksamhet 7 mån år 1 

2) 1000 tim à 950 kr. 150 tkr för resor mm. Fr o m år 2 bör GIS-strategen leda det fortsatta 

genomförandet. 
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Persontid (arbetstid) 

KoncernGIS-gruppen föreslås få en utökad sammansättning och tydliga mandat. 

För att detta ska ge önskvärd effekt förutsätts att gruppens medlemmar kan avde-

la tid såväl för gruppens sammanträden (såsom sker redan idag) som för eget 

arbete i respektive förvaltning, bolag och kommunalförbund. 

 

Gruppen bör, baserat på erfarenheter från andra jämför bara organisationer, ha 

möten åtminstone en gång i månaden under de första två åren. För det krävs en 

hel arbetsdag per person inklusive förberedelser och efterarbete.  

 

För eget arbete i förvaltning och bolag bör två arbetsdagar per månad avdelas 

som resurs inom ramen för handlingsplanens aktiviteter.   

 

Övriga 

GI-avdelningens verksamhet förutsätts renodlas genom tydlig gränsdragning 

mellan GI-avdelningen och IT-avdelningen. Här bör viss personkapacitet kunna 

frigöras för att stödja de aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen. Vilka ar-

betsuppgifter som överförs och vilken personkapacitet som därmed frigörs vid 

GI-avdelningen bör klarläggas i det fortsatta arbetet i dialog mellan cheferna för 

GI- respektive IT-avdelningarna. Denna gränsdragning bör dokumenteras i ett 

SLA (Service Level Agreement). 

 

 

 Hur skall verksamheten ledas, styras och inriktas i framtiden? 

 

Beskrivning av dagsläget 

Dagens ledning och styrning av GIS-verksamheten utgår från hittillsvarande 

behov, vilka främst kanaliserats till Bygg- och Miljö, Tekniska Kontoret, Gävle 

Energi AB, Gavlegårdarna och Gästrike Vatten. Detta återspeglas också i hur 

verksamheten har letts.  

 

Chefen för GI-avdelningen har haft en inofficiell GIS-chefsroll för Gävle kom-

mun. Det här har möjliggjorts dels genom avdelningschefens eget brinnande 

engagemang för verksamheten samt genom en icke officiell acceptans av rådan-

de förhållande. Kopplingen till kommunens ledning har varit svag. Chefen för 

GI-avdelningen har haft plats i IT-ledning. 
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Som intressegrupp för GIS-relaterade frågor har KoncernGIS-gruppen fungerat. 

Gruppen har fått påverka ensnings- och standardiseringsfrågor samt varit ett 

allmänt GIS-bollplank.   

 

Ledning i framtiden 

Med de ambitioner som KS lagt fast genom att anta Vision och Mål för GIS-

verksamheten så duger inte denna ledningsprincip längre. Möjligheterna att sty-

ra, leda, inrikta och avväga insatser inom GI-området behöver dels stärkas, dels 

föras upp på en betydligt högre ledningsnivå i kommunens organisation. Den 

framtida ökningen av samverkan med externa aktörer talar också entydigt för 

detta behov.  

 

Arbetsgruppen har diskuterat ledningsformer samt behov av att kunna nå kom-

munledningen på ett helt annat sätt än hittills. Arbetsgruppen anser därför att 

- En befattning som GIS-strateg snarast bör inrättas och allokeras till 

kommunledningskontoret 

- GIS-strategen bör ges mandat att utöva styrning, ledning, inriktning, av-

vägning och prioritering avseende alla GIS-relaterade frågor. GIS-

strategen biträds därvid av KoncernGIS-gruppen. En prioriterad uppgift 

för GIS-strateg och KoncernGIS-grupp blir att säkerställa koncernge-

mensam standardisering och ensning samt möjlighet till återanvändning 

beträffande applikationer/tjänster och databaser. 

- KoncernGIS-gruppen kompletteras så att samtliga förvaltningar och bo-

lag är representerade i gruppen. Gruppen ges mandat att besluta i ett an-

tal frågor, förutom att de får formell beslutsrätt i de frågor som redan nu 

föreligger de facto. 

- IT-ledning roll i GIS-relaterade frågor förändras så att IT-ledning blir 

uppdragstagare visavi GIS-strategen. GIS-strategen blir beställare av 

produkter och tjänster 

- GIS-strategen ges ekonomiska och personella resurser för att driva GIS-

verksamheten. GIS-strategen har nära samverka med chefen för GI-

avdelningen 

- GIS-strategen rapporterar direkt till Kommunstyrelsen som utgör kom-

munens högsta ledningsorgan för GIS-frågor 

- GIS-strategen är föredragande i kommunens ledningsgrupp samt i för-

valtningarnas ledningsgrupper och bolagens styrelser 

 

Det finns några frågor som behöver klarläggas ytterligare under arbetets gång, 

nämligen 

- Licenshanteringen för GI-programvaror. Vem ska ha ansvaret?  
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- Gränsytorna mot IT-avdelningen. Vilket stöd ska IT-avdelningen lämna 

till GI-verksamheten förutom det rent IT-tekniska? 

- Ansvaret för tjänstekatalog och projektkatalog beträffande GI-relaterade 

aktiviteter. Vem är sammanhållande för dessa?  

- Det finns en projektutvecklingsgrupp inom KLK. Finns GIS-frågorna 

överhuvudtaget med i gruppens arbete? Om Nej – på vilket sätt bör de 

föras dit? Via GIS-strategen som bör ha en självskriven plats i denna 

grupp!? 

 

Behov av styrdokument 

Det finns, idag, inga styrande regler för informationsutbyte, metadata, datakvali-

tet, verksamhetsbeskrivningar och –analyser, projektutformning, projektstyrning 

mm. Erforderlig öppenhet för nödvändig integration saknas. Detta är en bety-

dande brist inför framtiden. 

 

Arbetsgruppen har därför utformat ett förslag till styrdokument där dessa frågor 

regleras. Dokumentet utgörs av bilaga till Deluppdrag 5 (Bilaga 7 till denna slut-

rapport). Dokumentet är ännu inte fullständigt utan behöver kompletteras under 

inledningen av genomförandet av handlingsplanen. 

 

Arbetsgruppens överväganden och förslag, i detalj, återfinns i Bilaga 3 och Bila-

ga 7 till denna slutrapport. 

 

 

 Hur ska frågan om informationsägarskap och systemägarskap 

hanteras i framtiden när det gäller GIS-relaterade funktioner 

och komponenter? 

I förekommande ITIL-dokument definieras vad som menas med informations-

ägarskap, informationsförvaltarskap, systemägarskap och systemförvaltarskap. 

Frågan är inte helt trivial eftersom GIS-tjänster och GIS-databaser kan beröra 

samtliga förvaltningar och bolag inom kommunen. 

 

Följande torde dock kunna läggas fast i nuläget: 

- Kommunen (GI-avdelningen) är informationsägare för samtliga internt 

producerade databaser med geografiska grundläggande data samt infor-

mationsförvaltare för de databaser som anskaffats externt exvis via geo-

datasamverkansavtalet. GI-avdelningen svarar härvid för eventuella be-

hörighetsrestriktioner, aktuellthållning av databasen samt att anbefallda 

metadata finns tillgängliga i kommunens metadatabas. 
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- Respektive fackförvaltning (kommunalt bolag) är informationsägare be-

träffande de verksamhetsrelaterade databaser som används i den norma-

la verksamheten, oavsett om de används i någon GIS-tjänst eller ej. Det 

innebär att det är respektive fackförvaltning (kommunalt bolag) som 

åsätter en databas eventuella behörighetsrestriktioner, svarar för aktu-

ellthållning av databasen, svarar för kvalitetssäkring och kvalitetsmärk-

ning av data samt svarar för att anbefallda metadata finns tillgängliga i 

kommunens metadatabas. 

 

- Kommunledningskontoret bör vara systemägare för de GIS-

applikationer (tjänster) som antingen utvecklats utgående från av kom-

munen använda externa programvaruprodukter eller som utvecklats helt 

i egen regi. 

 

- GI-avdelningen bör vara systemförvaltare för dessa applikationer (tjäns-

ter). GI-avdelningen i sin tur beställer erforderliga uppgradering-

ar/anpassningar/rättelser etc från IT-avdelningen  

 

Frågan om roller för systemägare/systemansvarig respektive systemförvaltare 

beskrivs närmare i det föreslagna styrdokumentet (Bilaga 7) 

 

 Vilka roller och vilken kompetens finns det behov av i organisa-

tionen? Hur skall detta tillgodoses? 

Roller och kompetens behövs på ett antal platser i kommunens organisation. I 

det här avsnittet behandlas inte kommunledning (KS, nämndordföranden, kdir), 

förvaltnings- och bolagschefer samt chefer på mellannivå i förvaltningar och 

bolag. 

 

I stort kan behoven av roller och kompetens beskrivas enligt följande: 

- GIS-strateg som placeras i kommunledningskontoret är kommunens 

främste GIS-företrädare. Frågan om GIS-strateg behandlas särskilt i rap-

porten från Deluppdrag 3 (Bilaga 3). Denna tjänst bör inrättas och till-

sättas snarast.  

 

Det är viktigt att innehavaren av denna tjänst har ett verksamhetsoriente-

rat synsätt på GIS framför ett tekniskt orienterat synsätt. Bred erfarenhet 

av GI-verksamhet på kommunal nivå är dock nödvändig. Därutöver är 

det viktigt att innehavaren av denna tjänst har en bred kunskap om 

kommunal verksamhet. Detta, sammantaget, torde vara en förutsättning 

för att GIS-strategen ska kunna fulla den roll som tänkts. Rekryteringen 
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av GIS-strateg blir därför särskilt viktig. Man bör anlita extern kompe-

tens för denna rekrytering. 

 

- GIS-kompetens i förvaltningar och bolag. Betydande GIS-kompetens 

kommer att behövas i förvaltningar och bolag. Idag finns sådan kompe-

tens vid Tekniska Kontoret, Bygg- och Miljöförvaltningen, GEAB, 

Gästrike Vatten samt i viss mån hos Gavlegårdarna.  

 

Här måste utbildning till stånd hos övriga förvaltningar och bolag. Sär-

skilt viktigt är behovet inom skola-vård-omsorg samt kultur och fritid 

och arbetsmarknad. Representanter för samtliga förvaltningar och bolag 

avses ingå i en utvidgad KoncernGIS-grupp med, i förhållande till dags-

läget, väsentligt utökat mandat och utökade befogenheter.  Frågan om 

KoncernGIS-gruppen är också behandlad i rapporten från Deluppdrag 3 

(Bilaga 3). 

 

- GI-avdelningen. Den omfattar idag 12 personer. En stor del av dess ar-

betstid går åt för att lösa löpande verksamhet, inte minst GI-teknisk sup-

port. Genom att IT-avdelningen dedicerar medarbetare för GI-teknisk 

support, och dessa får adekvat utbildning, så bör resurser kunna frigöras 

för att bygga upp projektledarkompetens inom GI-avdelningen. Denna 

saknas till stor del idag men kommer att behövas framgent. Ett mål kan 

vara att GI-avdelningen, senast efter ett år, har två årsarbetskrafter som 

kan avdelas för nytillkommande GIS-projekt. 

 

- Användarkompetens. Med en vidgad och breddad användning av GIS 

kommer behoven av utbildade användare att öka markant. Vi föreslår 

därför två användarnivåer – ”super user” och normalanvändare. 

 

I de förvaltningar och bolag där GIS idag ej används behövs en inventer-

ing avseende vilka medarbetare som bör få utbildning till respektive 

nivå. Frågan om urval, utbildning mm är behandlad i rapporten från 

Deluppdrag 8 (Bilaga 6). 

 

- Supportpersonal. För att frigöra resurser vid GI-avdelningen samt för att 

tydliggöra ansvarsförhållanden och gränsytor mellan GI-avdelningen 

och IT-avdelningen bör IT-avdelningen dedicera medarbetare för GI-

support. Dessa ska få adekvat utbildning. Hur många som behövs behö-

ver klarläggas i ett särskilt arbete. Frågan om utbildning av supportper-

sonal behandlas i rapporten från Deluppdrag 8 (Bilaga 6). 
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- Webbkompetens. En betydande del av föreslagen utbildnings- och in-

formationsinsats avses ske via kommunens intranät. För att det ska ge 

optimal effekt behövs att medarbetare vid informationsavdelningen med 

webbredaktörsuppgift får viss GIS-utbildning. Hur den ska utformas och 

genomföras kan klarläggas under första året av genomförandet. Även de 

större förvaltningarna/bolagen och GI-avdelningen bör ges kompetens 

för, och ha behörighet, att utforma och lägga ut material på den blivande 

GIS-portalen på intranätet. 
 

- Fortvarighetsutbildning samt utbildning av nyanställda medarbetare. 

Behandlas inte i denna rapport 

- Hur utformas verktyg, metoder och processer för utveckling av nya ap-

plikationer, anskaffning av data samt administration och vidmakthållan-

de av databaser? 

 

 Hur utformas verktyg, metoder och processer för utveckling av 

nya applikationer/tjänster, anskaffning av data samt administra-

tion och vidmakthållande av databaser? 

Den av KS antagna GIS-strategin innehåller ingen som helst vägledning rörande 

dessa, för framgång helt avgörande, frågeställningar. 

 

Med erfarenhet från andra större organisationer som utvecklat och infört GIS i 

stor omfattning föreslås ett styrdokument för den framtida GIS-verksamheten i 

Gävle. Detta styrdokument måste göras tvingande för alla förvaltningar och bo-

lag. Förslag till styrdokument finns utformat som bilaga till Deluppdrag 5 och 

återfinns som bilaga 7 till denna slutrapport. 

 

Förslaget till styrdokument föreslås få följande disposition (huvudsakligt inne-

håll): 

- Inledning 

- Begrepp och definitioner 

- Redovisning av kommunens GIS-organisation (inte enbart GI-

avdelningen). Här ingår också respektive organisationsdels uppgifter i 

stort  

- Styrande regler avseende teknik 

- Styrande regler avseende data och databaser 

- Regler för behörighet, sårbarhetshantering och sekretess 

- Principer för kompetensförsörjning 

- Riktlinjer för utveckling och införande av nya GIS-applikationer/tjänster 
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- Principer för vidmakthållande av kommunens GIS 

- Om att införa GIS-strategin med därav följande dokument så att det fun-

gerar och inte bara stannar vid en mängd tomma ord som ingen respek-

terar 

 

Inriktningen är att detta ska följa den praxis som redan idag finns utformad i 

delar av kommunens verksamhet. 

 

 Hur skall hela geodataproblematiken hanteras på ett, för kom-

munen, rationellt sätt? 
Geodataproblematiken hanteras, från ett tekniskt och verksamhetsmässigt per-

spektiv i ”Styrdokument för GIS-verksamheten i Gävle” (Förslag i Bilaga 7 till 

denna slutrapport).  

 

Allt förvärv av externa data (inklusive digitalt bildmaterial) ska processas via 

KoncernGIS-gruppen för att säkerställa att kommunens gemensamma behov och 

intressen tillgodoses. GI-avdelningen ansvarar för anskaffning och lagring av 

sådan data.  

 

Vid alla förvärv av externa data säkerställs att de nyttjanderättsbestämmelser 

(EULA) som kommunen åtar sig också innehåller nödvändiga rättigheter avse-

ende exempelvis 

- Överlåtelse till tredje part vid uppdrag åt kommunen 

- Möjlighet till publicering på internet i samband med webbapplikatio-

ner/webbtjänster 

- Samanvändning med data och applikationer/tjänster från andra produ-

center 

 

Detta förutsätter att man, i tid, överväger vilka användningsområden som plane-

ras. 

 

När kommunen avser tillhandahålla data till externa kunder är det betydelsefullt 

att PSI-direktivets styrande regler tillämpas. Genom att tillämpa SKL normalav-

tal för infrastrukturbyggare/ledningsägare säkerställs den likabehandling som 

PSI-direktivet föreskriver, såväl vad avser nyttjanderätter som vad avser de eko-

nomiska mellanhanvandena. 

 

Det finns mycket stora mängder information i kommunens arkiv och diarier som 

ännu ej är möjlig att använda med stöd av GIS. Det medför att ärendebehandling 

alltfort innebär en mängd manuell hantering av pappersdokument och resulterar i 

risk för bristande beslutskvalitet. Detta går att åtgärda! 

 

Genom en satsning på att göra denna information sökbar med GIS möjliggörs att 

den enskilde handläggaren kan få tillgång även till historisk information som kan 

vara betydelsefull. Det handlar om att geokoda informationen (förse den med 

sökbegrepp som gör att de olika dokumenten kan sökas med GIS och göras till-

gängliga för arbete tillsammans med GIS-tjänster).  
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Inriktningen bör vara att dokument som är högst fem år gamla geokodas.   

 

 

 Hur utformas verktyg, metoder och processer för analys och 

uppföljning? 

I den mån de funktionsvisa målen i nuläget inte kan anses mätbara bör de juste-

ras för att nå mätbarhet i kvantitet, kvalitet eller uppfyllnadsgrad.  

 

De funktionsvisa målen i förslaget till handlingsplan omsätts (bryts ner) till akti-

viteter som infogas i ett flödesschema, inklusive en tidslinjal, för hur projektet 

ska drivas vidare. Detta flödesschema bör, tillsammans med de funktionsvisa 

målen bli föremål för avrapportering, uppföljning och analys.  

 

Milstolpar föreslås införas var tredje månad. Varannan gång sker avrapportering 

till styrgruppen för projektet. Varannan gång sker avrapportering därutöver till 

KS. Bolagens ledningsgrupper informeras parallellt med milstolpesrapportering-

en.  

 

Vid milstolpesrapportering bör följande agenda genomföras 

- Mål enligt handlingsplan 

- Delmål (aktivitet enligt projektplan) 

- Måluppfyllnad. Om satt mål ej nåtts en kort analys av anledning. 

- Förslag till åtgärder 

- Orientering om kommande milstolpe  

- Beslut om det fortsatta arbetet (styrgruppen alt KS) 

 

Utöver milstolpesrapporteringen föreslås en årlig rapportering till KS samt till 

bolagens styrelser. 

 

 

 Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna? 

Historiska framgångsfaktorer 

Det finns, framför allt, fyra historiska framgångsfaktorer som bör lyftas fram: 

- Uppbyggnaden av, förmodligen, en av de bästa kommunala geodataba-

serna i världen 

- Samarbetet runt dessa data som involverat många olika aktörer (kom-

munen, cX-samarbetet, kommunalförbunden, programvaruleverantörer, 

HiG m fl) 

- Det personliga engagemanget under lång tid hos några medarbetare i 

kommunen 
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- Åtkomligheten till data i kommunens databaser för de som behövt data 

 

Dessa resultat har uppmärksammats, inte minst internationellt. 

  

Framtida framgångsfaktorer 

Följande framgångsfaktorer kan identifieras: 

- Nödvändiga beslut om den framtida verksamheten fattas utan onödig 

tidsutdräkt. 

- GIS-strategen och den utvecklade KoncernGIS-gruppen ges förutsätt-

ningar att ägna sig åt rätt saker. Samverkan och samordning blir nyckel-

ord i den kommande GIS-utvecklingen. 

- Användning av GIS blir en naturlig del av arbetet inom verksamhetsom-

rådena skola, vård, omsorg, kultur och fritid samt arbetsmarknad  

- Handlingsplanen realiseras. Det kommer att göra att Gävle befäster sin 

ställning som ”ledande GIS-kommun i landet”. 

- Befintliga, ännu ej ianspråktagna resurser, utnyttjas. Det gäller såväl vid 

GI-avdelningen, vid IT-avdelningen, inom förvaltningar och bolag samt 

resurser i Gävle-regionen (FPX, HiG, programvaruföretag m fl). Entusi-

aster spelar en mycket stor roll i framgångsrik GIS-utveckling. 

- Metoder, former, regelverk och processer för att samutnyttja data från 

många olika källor utvecklas, vilket skapar möjligheter till väsentligt 

högre kvalitet i beslutsunderlag och bättre rutiner i ärendehandläggning. 

- Kommunen säkerställer tillgång till, och rätt att använda, applikatio-

ner/tjänster som utvecklats och används i andra organisationer. ”Not in-

vented here-syndromet” får inte ges möjlighet att breda ut sig. 

 

 

 Hur skapas verktyg och metoder för att säkerställa att GIS-

verksamheten följer PSI-direktivet, Inspire-direktivet och den 

Nationella Geodatastrategin?  

Detta särskilda utredningsuppdrag, och förslaget till hur det ska lösas, blev den 

egentliga grunden för utformningen av ”Styrdokument för den framtida GIS-

verksamheten i Gävle”. 

 

För att säkerställa efterfrågad regelefterlevnad krävs tydliga bestämmelser för 

var som för göras och vad som inte får göras. Det krävs också ett tydligt mandat 

för GIS-strategen och för KoncernGIS-gruppen att hantera eventuella felsteg i 

det här avseendet.  
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Genom att kommunen har anslutit sig till Geodatasamverkansavtalet så har man 

också, skriftligt, förbundit sig att leva upp till dessa styrdokument.  

 

GIS-strategens verksamhet stödd av KoncernGIS-gruppen samt det interna styr-

dokumentet är den verktygslåda som behövs för att, så långt möjligt, säkerställa 

att man avser leva upp till de nämnda styrdokumenten.  Förslag framgår av rap-

port avseende Deluppdrag 5 samt bilaga till denna rapport (Bilagorna 5 och 7 till 

denna slutrapport). 

 

 

 Vilka ytterligare styrningar kan behövas? 

Med erfarenhet från andra organisationer med väl utvecklad GIS-verksamhet 

bedöms att realiserandet av ovan, och i slutrapportens bilagor, framförda förslag 

säkerställer de styrningar som kan behövas. Samtidigt är det viktigt att framhålla 

att initiativ avseende utveckling bör stödjas av särskilda utvecklingsresurser som 

GIS-strategen disponerar. ”Man ska helt enkelt inte ha råd att inte följa de regler 

som finns i det föreslagna styrdokumentet”.    

 

Ytterligare behov kan visa sig uppkomma efter hand. De får då hanteras i sär-

skild ordning! 

 

 

 

Förordat förslag  

Projektgruppen förordar följande handlingsväg för den framtida GIS-

verksamheten i Gävle 

 

 Ekonomisk modell beträffande löpande verksamhet 

Arbetsgruppen föreslår därför följande (belopp anges i förhållande till 2010 års 

verksamhet): 

- Kommunbidraget utökas till 5,5 Mkr. Detta täcker ett basutbud av data 

och tjänster till hela koncernen. Ytterligare behov finansieras antingen 

genom en utökning av kommunbidraget (vid situationer där flera för-

valtningar och/eller bolag har gemensamma behov) eller genom att be-

rörd förvaltning/berört bolag skjuter till erforderlig finansiering.  

- Den nuvarande medelstilldelningen från TK och BoM för rutinverksam-

heten tas bort. Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen betalar för sär-

skilda insatser precis som övriga förvaltningar och bolag.  

- Bolagens finansieringsandel minskar till 860 tkr. Det torde eliminera 

risken för suboptimeringar beträffande datakostnader. 



  

 Sid 25 (30) 

 

 

   

 

   
 
 
 
 

 

Föreslagen omfördelning innebär inte någon tillförsel av ”nya” pengar, utan bara 

en koncernintern omfördelning.   

 

Arbetsgruppens förslag, i detalj med motiv, framgår av bilaga 2 till denna slut-

rapport 

 

 Tillförsel av nya ekonomiska resurser 

Den föreslagna handlingsplanen förutsätter ett tillförsel av resurser, utöver de 

som allokeras till GI-avdelningen för genomförandeverksamheten. Handlings-

planen (bilaga 1 till denna slutrapport) redovisar vilka olika aktiviteter som det 

tagits höjd för.  

 

Sammanfattningsvis bedöms kostnaderna för de tre första åren enligt följande 

(tkr): 

 

   År 1          År 2          År 3 

GIS-strateg, lön + soc avgifter 1)   500          800           800 

GIS-projektledare 2)  1100              0               0 

Medel för genomförande av HP 1200        1700         1300 

Medel för nya projekt    500         1000        1000 

Totalt   3300        3500         3100 

 

1) Bedöms vara i verksamhet 7 mån år 1 

2) 1000 tim à 950 kr. 150 tkr för resor mm. Fr o m år 2 bör GIS-strategen leda det fortsatta 

genomförandet. 

 

Efter hand som verksamhetsvolymen ökar bedöms också resursbehoven öka för 

GI-avdelningen öka, eftersom det grundläggande utbudet av data och tjänster 

förutsätts öka. Det får hanteras inom ramen för normal verksamhets- och bud-

getplanering.  

   

 Organisation, ledning och styrning 

Projektgruppen förordar följande organisation för GIS-verksamheten i Gävle: 

- En befattning som GIS-strateg inrättas snarast och rekrytering påbörjas. 

Allokering sker till Kommunledningskontoret. GIS-strategen erhåller 

mandat i enlighet med förslagen i bilaga 3 till denna slutrapport. GIS-

strategen ges mandat att utöva ledning, styrning, inriktning avvägning 

och prioritering avseende alla GIS-relaterade frågor. GIS-strategen 

biträds av en utvecklad KoncernGIS-grupp. 
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- GIS-strategen företräder Gävle kommun externt i alla GIS-relaterade 

frågor bl a genom att inneha kommunens plats i FPX styrelse, i cX-

projektet samt internt genom medverkan i IT-ledning och i bolagens be-

slutande organ. 

- För det första genomförandeåret av införandeprojektet upphandlas en 

extern projektledare. Det kan ske genom förenklad upphandling inom en 

tidsram på cirka 3 veckor efter att KS fattat beslut om genomförande 

och tilldelat resurser. Projektledaren upphandlas för 1000 tim. Så snart 

GIS-strategen tillträtt så påbörjas en successiv överlämning till denne så 

att GIS-strategen leder verksamheten fr o m År 2. 

- För de tre första genomförandeåren av införandeprojektet tillsätts en 

styrgrupp bestående av kommundirektören, samtliga förvaltningschefer 

samt bolagens chefer. Styrgruppen fattar de övergripande besluten om 

genomförandet av projektet på uppdrag av KS. Projektledaren (GIS-

strategen) rapporterar till styrgruppen samt till KS, vilken utgör kom-

munens högsta ledningsorgan beträffande GIS-frågor. 

- Den nuvarande KoncernGIS-gruppen utvidgas och får en ny roll. Samt-

liga förvaltningar och bolag, samt IT-avdelningen, ska vara represente-

rade i KoncernGIS-gruppen. Gruppens huvuduppgift blir att vara kom-

munkoncernens berednings- och samordningsorgan. Se vidare bilaga 3 

till denna slutrapport. 

- IT-ledning roll i GIS-relaterade frågor förändras. IT-ledning blir upp-

dragstagare visavi GIS-strategen. GIS-strategen blir beställare av pro-

dukter och tjänster. IT-avdelningens uppgifter vidgas beträffande sup-

port avseende GIS. 

- GIS-strategen ges ekonomiska resurser för att driva utvecklingsprojekt, 

styrning, samordning mm. Detaljer framgår av handlingsplanen (bilaga 

1 till denna slutrapport). 

 

 

 Handlingsplan 

Förslag till handlingsplan framgår av bilaga 1 till denna slutrapport 

 

 

 Utbildning 

Utbildning föreslås ske riktat mot följande målgrupper 

- Politiker i KS, KF samt ordf i facknämnderna. Seminarium om 2 tim  

- Förvaltningschefer samt chefer för bolag. Seminarium om 4 tim 

- Chefer på mellannivå i förvaltningar och bolag. Seminarier verksamhet-

sområdesvis om 4 + 4 tim med mellanrum mellan seminarierna. 
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- Användare – ”super users”. Lektionssalsutbildning verksamhetsområ-

desvis om 2 dagar + 2 dagars påbyggnadsutbildning för ”super user”-

rollen. Efter 6 – 9 månader ytterligare en dags utbildning. 

- Normalanvändare. Lektionssalsutbildning verksamhetsområdesvis om 1 

+ 1 dag beroende av önskvärda kunskapskrav som klarlagts förvaltning-

/bolagsvis 

- Drift- och supportpersonal.   

 

Därutöver föreslås att kommunens intranät utnyttjas för utbildning och informa-

tion. En särskild GIS-portal etableras som sammanhållande forum för GIS-

frågor på kommunens intranät.  

 

Arbetsgruppens förslag, i detalj, framgår av bilaga 6 till denna slutrapport. 

 

 

 Geodataproblematiken 

Ett av de stora problemen är att geodata inte går att samanvända med verksam-

hetsdata på grund av olikheter beträffande datamodell, dataformat, fullständig-

het, aktualitet mm. 

 

Genom att tydliggöra innebörden av informationsägarskapet och genom att, via 

KoncernGIS-gruppens verksamhet, säkerställa samordning och integrering så 

långt det är möjligt och rimligt kan dessa problem reduceras. En dataanvändare 

ska förstå vad använd data står för, men också vad den inte står för, när använda-

ren avser utnyttja data från flera olika källor. Metadata är ett viktigt hjälpmedel 

och metadatabas bör påbörjas tidigt under projekttiden.. 

 

En viktig åtgärd är att skapa ensning beträffande förvärv av externa databaser 

(inklusive digitalt bildmaterial). Genom beredning i KoncernGIS-gruppen samt 

genom en enda anskaffningsväg (via GI-avdelningen) kan man möjliggöra att 

såväl avtalad nyttjanderätt som rätt innehåll i databaser säkerställs. Dessa princi-

per bör återfinnas i styrdokumentet avseende GIS i Gävle (bilaga 7) 

 

En annan viktig åtgärd är att göra analog information sökbar och bearbetbar i 

GIS. En första åtgärd är att geokoda handlingar i arkiv och diarier. På sikt bör 

alla handlingar som är yngre än 5 år vara sökbara i GIS. 
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 Länskluster 

Utnyttjande av regionkluster och länskluster blir allt viktigare efterhand som 

GIS-användningen blir mer omfattande och komplex. Förutsättningarna är goda 

i Gävle-regionen med den mängd av olika aktörer som finns i området. Viktiga 

partners är FPX, HiG, Folkuniversitetet, Lantmäteriet och programvaruföreta-

gen.  

 

Kommunen bör fortsättningsvis ställa tydliga krav på dessa partners som ett 

villkor för olika slags stöd. Utveckling av nya applikationer/tjänster, test av data-

set, rent idéarbete, kommunens som pilot för nya produkter, utbildningsutbyte är 

vara några av de aktiviteter som är tänkbara.  

 

Arbetsgruppen lämnar inga specifika förslag. De får framkomma efter hand i 

arbetet. Dock – genom att utnyttja länsklustret på ett förståndigt sätt kan Gävle 

kommun befästa sin roll som ”GIS-ledande kommun i landet”. Genom utnytt-

jande av länsklustret kan kommunen även få ett antal uppdrag genomförda till en 

kostnad som blir lägre än vad som annars skulle vara fallet genom att det före-

ligger gemensamma intressen från flera parter. Ett annat argument för att vårda 

och utveckla länsklustret är att samhällsplanering mindre och mindre tenderar att 

följa kommungränserna. 

 

 

Konsekvenser av annat val 

Väljer Gävle kommun en annan väg för GIS-verksamheten i framtiden kan kon-

sekvenserna komma att bli följande: 

 

 Ekonomisk modell, såväl för den löpande verksamheten som för 

nya insatser 

Såväl kommunala organisationsenheter som bolag och utomstående väljer andra 

lösningar. Konsekvenserna kan bli följande: 

- Inga nödvändiga förbättringar avseende kvalitet i ärendehandläggning 

och i beslutsunderlag.  

- En besvärlig kostnadsfråga. Kommunen kan stå med stora kostnader för 

data och licenser och ha få användare 

- Lågt, eller intet, intresse för att börja använda GIS i verksamheten inom 

de ”mjuka” verksamhetsområdena. Det kommer att resultera i uteblivna 

verksamhetsförbättringar och ständigt stigande kostnader 

- Samordningsvinster omintetgörs. Existerande stuprör lever kvar. 

- Gjorda investeringar i data och system kan inte meranvändas 

- Styrning och ledning samt ensning och standardisering omintetgörs 
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 Organisation, ledning, styrning, samordning och ensning av 

verksamheten 

Annat val torde innebära att behålla nuvarande lösning eftersom den, till synes, 

inte innebär några ökade kostnader.  

 

Det innebär, i stort följande: 

- Nuvarande lösning med GI-chef och KoncernGIS-grupp medför stor 

risk för fortsatt lågt intresse från bl a mjuka förvaltningar 

- Oklara roller och mandat samtidigt som man vill satsa på att bibehål-

la/återta sin position som ledande GIS-kommun i landet. Det går helt 

enkelt inte ihop! 

- Ingen rationalitet i utveckling och användning av såväl befintliga som 

nya GIS-tillämpningar och databaser. Hittillsvarande, upplevda, verk-

samhetsmässiga och tekniska stuprör behålls 

- Små möjligheter att påverka utformning vid nyanskaffning av verksam-

hetssystem där GIS-komponenter kan göra skillnad  

- Små möjligheter att koppla ihop nutid med historik genom att man inte 

geokodar innehåll i arkiv och diarier   

 

 Geodataproblematiken 

Den kanske viktigaste följden av ett annat val är att möjligheterna till saman-

vändning av data i det dagliga arbetet försvåras avsevärt. Det kommer att bli 

menligt såväl för den normala ärendehandläggningen som för kvaliteten i be-

slutsunderlag och politikernas möjligheter till dialog med kommunmedborgarna. 

Vidare kommer kommunen inte att kunna lansera de tjänster på internet som blir 

allt  mer efterfrågade i kontakterna mellan kommunmedborgare och kommun-

förvaltning. 

 

 Länskluster 

Gävle kommun satsar betydande belopp varje år i länsklusterrelaterade aktivite-

ter. Genom att inte agera tillräckligt tydligt finns det en risk för att detta enbart 

kommer att kosta pengar och utbytet blir ringa eller inget alls. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Sid 30 (30) 

 

 

   

 

   
 
 
 
 

Bilagor 

- Förslag till handlingsplan för breddning och fördjupning av GIS i Gävle 

(bilaga 1) 

- Rita upp nuvarande ekonomiska flöde för GIS i Gävle kommun (bilaga 

2) 

- Utred behovet av en GIS-strateg (bilaga 3) 

- Utred skillnader i att försörja GEAB respektive Telia med geodata (bila-

ga 4) 

- Bevaka att GIS-strategin följer Nationell geodatastrategi, Inspire och 

PSI-direktivet (bilaga 5) 

- Förslag till GIS-utbildning inom ramen för den fortsatta GIS-

verksamheten i Gävle (bilaga 6) 

- Förslag till styrdokument för GIS-verksamheten i Gävle (Bilaga 7) 
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T E K N I S K A  K O N T O R E T  

   
Tekniska kontoret, 80184 Gävle  Besöksadress Kyrkogatan 22  

Tfn 026 17 80 00 (vx)    

 

www.gavle.se 

Förslag till handlingsplan för breddning och för-
djupning av GIS i Gävle 

 

Inledning - bakgrund 

Kommunstyrelsen i Gävle antog 2010-12-01, till del, en strategi för Gävle kom-

muns fortsatta utveckling, breddning och fördjupning av GIS-användningen i 

kommunens förvaltning och kommunens bolag.  

De delar av strategin som antogs avser vision och mål. Samtidigt uppdrogs åt 

kommunens förvaltningsorganisation att, i en sammansatt projektgrupp, utveckla 

strategin till en konkret handlingsplan som skall kunna ligga till grund för det 

fortsatta arbetet. Arbetsgruppen redovisar sitt samlade arbete i en särskild slut-

rapport. 

Beskrivning av GIS-strategins Vision och Mål och de framtidsbilder som ligger 

till grund för kommunens utveckling framgår av inledningen till slutrapporten 

från den utsedda arbetsgruppen. I slutrapportens bilagor finns också dokumenta-

tion av de särskilda utredningsuppdrag som den i arbetsgruppen ingående GIS-

konsulten har utfört.    

Den viktigaste slutsatsen av arbetsgruppens verksamhet är att det krävs en bety-

dande satsning inom GIS-området för att Gävle skall kunna behålla sin ledande 

roll som Sveriges främsta GIS-kommun. Satsningen gäller inom alla delområden 

från ledning och styrning till intern och extern information. 

Oaktat detta bedömer arbetsgruppen att det är omöjligt att uppnå alla de mål 

som är beskrivna i strategins vision- och målbeskrivning främst av två skäl: 

- Det är så kort tid kvar till 2015 att kommunens organisation inte kom-

mer att orka med en sådan förändringstakt som visions- och målbe-
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skrivningen förutsätter, samtidigt som de ordinarie arbetsuppgifterna 

ska fullföljas 

- En sådan satsning, från ekonomisk synpunkt, som visions- och målbe-

skrivningen förutsätter, bedöms inte möjlig 

 

Denna handlingsplan utgör arbetsgruppens förslag till hur en sådan satsning 

skall genomföras med en rimlig målsättning att lyckas. 

Handlingsplanen föreslås få tre tidsperspektiv – ett år, tre år och fem år. För 

respektive perspektiv är övergripande mål beskrivna. För perspektivet ett och tre 

år finns förslag till såväl övergripande mål som mål inom ett antal delområden. 

Mål inom alla delområden har inte kunnat formuleras eftersom de är beroende 

av en mängd olika faktorer, vilka inte kan överblickas i dagsläget. För perspekti-

vet fem år finns enbart förslag till övergripande mål beskrivna. 

Avsikten är att handlingsplanen skall ”rullas” varje år, utgående från de övergri-

pande målen för nästa tidsperspektiv samt från faktiskt uppnådda resultat. Detta 

föreslås ske som ett arbete inom KoncernGIS-gruppens ram.  

Vidare föreslås att milstolperedovisningar genomförs var tredje eller sjätte må-

nad för kommunens styrgrupp för GIS-verksamheten, beroende av vilken insyn i 

själva genomförandet som styrgruppen vill ha.   

Inför varje ”rullning” av handlingsplanen föreslås en nära samverkan genomfö-

ras med respektive förvaltnings- och bolagschefer så att specifika mål och plane-

rade aktiviteter kan nå en så hög acceptans som det är möjligt. Tidigare erfaren-

heter, såväl i Gävle som i andra kommuner, visar på vikten av denna nära sam-

verkan så att planerade aktiviteter verkligen når rätt mottagare.  

Fokus under de tre första åren läggs på sådana aktiveter och sådana verksam-

hetsområden där tidiga, tydliga och varaktiga effekter i verksamheten kan upp-

nås för många. Det innebär åtgärder såväl i kommunförvaltningens och bola-

gens interna verksamhet som åtgärder riktade mot kommunmedborgare, företag 

och externa myndigheter via kommunens hemsida.  

En viktig framgångsfaktor är att kartlägga, och söka utnyttja, sådana använd-

ningsområden som utvecklats i andra kommuner och som med ingen eller liten 

kompletterande arbetsinsats kan ianspråktas i Gävle. Erfarenheter från andra 

kommuner visar att sådan omvärldskartläggning är mycket lönsam. 

Det finns ett betydande antal aktörer inom geoinfo- och GIS-områdena i Gävle. 

Deras kompetens ska ianspråktas inom alla de områden där det bedöms lönsamt 

och värdefullt för kommunen. 



  

 Sid 3 (17) 

 
 

   

 

   
 
 
 
 

 

De tre tidsperspektiven – övergripande mål 

De tre tidsperspektiven för målformuleringen är inte angivna i form av kalender-

tid, eftersom sådan inte kan sättas. I stället har här valts att föreslå mål för tid-

punkter ett år (= 12 månader), tre år (= 36 månader) respektive fem år (= 60 

månader) efter att erforderliga beslut fattats i KS alternativt KF.  

När, under året, sådant beslut fattas kommer självklart att påverka verksamhets-

planering och budgetering för GIS-verksamheten. Därför är det angeläget att 

nödvändiga ekonomiska resurser avdelas i särskild ordning för de första 12 må-

naderna så att inte verksamheten drabbas av ett onödigt, och olämpligt, stando. 

Ett år – övergripande mål 

Efter ett år ska 

- de organisatoriska, personella och ekonomiska förutsättningarna ha ska-

pats för en fortsatt GIS-satsning 

- FPX projekt Smart City analyserats och värderats samt brutits ner till 

delmål för Gävle kommuns fortsatta arbete, där analysen visat att så är 

lämpligt 

- inledande utbildning genomförts för politiker, förvaltnings- och bolags-

chefer samt chefer på mellannivå 

- utbildning av medarbetare på bredden inom kommunens verksamheter 

förberetts 

- GIS-satsningen synas i kommunens interna och externa kommunikation. 

GIS-portalen på intranätet ska vara i drift 

- kommunen ställa tydliga krav på FPX  

Vad detta innebär för de olika delområdena inom GIS-satsningen framgår nedan. 

Tre år – övergripande mål 

Mål för den kommuninterna verksamheten 

Efter tre år ska 

- huvuddelen av den information som används i den dagliga verksamheten 

vara GIS-anpassad. För dagens analoga material i diarier och arkiv inne-
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bär det att dokument ska vara geokodade och därmed sökbara med hjälp 

av GIS 

- arbetet med att utforma GIS-anpassade arbetsprocesser pågå inom rele-

vanta verksamhetsområden i kommunen, därest de inte redan anpassats 

på grund av redan pågående aktiv användning av GIS 

- medarbetarna uppleva en enklare vardag i arbetet främst genom att all 

information är lättare åtkomlig samt samanvändbar och kvalitetsdeklare-

rad oavsett ursprung 

- en tydlig kvalitetsförbättring upplevas i beslutsunderlag i kommunsty-

relse, kommunfullmäktige och facknämnder 

Mål för verksamheten som riktas externt 

Efter tre år ska 

- medborgare, förtroendevalda, besökare, myndigheter och näringsliv 

uppleva en enklare och säkrare tillvaro genom att ett antal tjänster och 

viss data finns på internet för informationssökning samt för kommunika-

tion med kommunens förvaltningar och bolag 

- för sådana tjänster och sådan data som borde finnas tillgängliga, men där 

detta ännu inte uppnåtts, ska det finnas hänvisning till berörd förvalt-

ning/bolag. Det ska dessutom finnas en tidplan utformad för när respek-

tive tjänst/data ska tillgängliggöras publikt.  

Mål för verksamheten inom skolan 

Efter tre år ska GIS kunna ingå som en integrerad del i gymnasieskolans natur-

vetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga program 

Vad dessa mål innebär för de olika delområdena inom GIS-satsningen framgår 

nedan. 

 

Fem år – övergripande mål 

Minst 75 % av de mål som redovisas i avsnittet Vision och Mål i kommunens 

GIS-strategi ska vara uppnådda. För övriga beskrivna mål ska man ha vidtagit 

åtminstone nödvändig planering för hur de ska uppnås.   
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Förutsättningar för måluppfyllnad 

Det finns några grundläggande förutsättningar för att föreslagna mål ska kunna 

uppnås. Dessa är 

- erforderliga beslut verkligen fattas av Kommunledningen utan onödig 

tidsutdräkt 

- att kommunledningen inser att det behövs ordentliga resurser för att 

GIS-strategins Vision och Mål ska bli något annat än ett tomt dokument. 

Det krävs således tydliga beslut i KS om mål, inriktning och resurser 

- att GIS-verksamheten får ”sin rätta plats” som en strategiskt viktig verk-

samhet för att förbättra Gävle kommuns attraktivitet i olika hänseenden 

och att detta får genomslag i alla förvaltningar och bolag. Det gäller bl a 

styrning, ledning, organisation och mandat. Det innebär bl a att GIS-

strateg och KoncernGIS-grupp ges möjlighet att arbeta med ”rätt saker”. 

- att resurser, enligt anmälda behov nedan, skapas och tilldelas över tiden 

- att en projektorganisation tillskapas med uppdrag att ansvara för genom-

förandet. Nuvarande GI-avdelning ”räcker inte till, vare sig personellt 

eller kompetensmässigt. Dessutom kommer det att behövas en projekt-

ledare med djup ledarerfarenhet, bred kunskap om en kommuns verk-

samhet samt med tillräckligt med disponibel tid för att ägna åt projektet. 

- att, i princip, all historisk dokumentation i arkiv, diarier mm GIS-

anpassas och görs sökbar och visningsbar på sikt med hjälp av GIS. 

- att all information kvalitetsdeklareras och, så långt möjligt, kvalitetssäk-

ras 

- att nya GIS-tillämpningar och tillkommande databaser följer ett strikt 

tekniskt regelverk för att kunna samanvändas med andra tillämpningar 

och andra databaser. Detta regelverk kallas ”Styrdokument för GIS-

verksamheten i Gävle” och tillämpningen måste göras tvingande för alla 

inblandade aktörer.  
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Mål för verksamheten efter ett år 

Inom angivet tidsperspektiv (= 12 månader efter beslut i KS om genomförande) 

bör nedanstående, funktionsvisa, mål uppnås. De utgår från de övergripande 

målen ovan. Styrgruppen för GIS-utvecklingsprojektet bör fatta erforderliga 

detaljbeslut i ärendet.  

Fortsatt nedbrytning av målen till delmål och aktiviteter bör genomföras av pro-

jektledaren i samråd med KoncernGIS-gruppen och i samråd med berörda för-

valtnings- och bolagschefer, allt för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar 

för framgång. 

Vid eventuell målkonflikt eller resurskonflikt sker avdömning inom KoncernG-

IS-gruppen. 

Ledning och styrning 

- Kommunens styrgrupp för GIS-projektet är utsedd och har haft sina för-

sta möten (kommundirektör samt förvaltnings- och bolagschefer, chefen 

för IT-avdelningen)  

- GIS-organisationen (GIS-strateg, utvecklad KoncernGIS-grupp) är inta-

gen. Uppdrag, roller, mandat och befogenheter är beskrivna, fastställda 

och väl kommunicerade ut i kommunens organisation. Organisationen 

har börjat verka. 

- GIS-strategen har intagit sin plats i FPX styrelse 

- Delmål för år 2 och preliminära mål för år 3 är fastställda 

- Minst två milstolperedovisningar har genomförts 

- Gränsytan mellan GI-avdelningens respektive IT-avdelningens ansvar 

och roller har förtydligats i dialog mellan parterna. Resultatet är doku-

menterat i form av ett Service Level Agreement (SLA) och tillfört till 

”Styrdokument för GIS-verksamheten i Gävle”. 

Ekonomi 

- Budget är fastställd för år 2 (slutlig) och år 3 (preliminär)  

Teknik 

- IT-avdelningen har medarbetare som är såväl dedicerade som utbildade 

så att GI-avdelningen kan avlastas rena driftuppgifter. 
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- Styrdokumentet för GIS-verksamheten i Gävle är fastställt och kommu-

nicerat ut i kommunens och bolagens organisation.  

 

Data och databaser 

- (Kompletterande) arbetsytor (kombinationer av grundläggande bak-

grundsdata) är framtagna för de två högst prioriterade verksamhetsom-

rådena. Det är kopplat till förberedelserna för breddutbildning 

- Kartläggning har gjorts avseende vilka behov som finns i närtid av stra-

tegiska dataförvärv. Förberedelser för anskaffning är vidtagna 

- Innehållet i kommunens metadatabaskatalog är fastställt. Uppbyggnad är 

påbörjad 

- Förberedelser har inletts för anpassning av material i arkiv och diarier 

Applikationer/tjänster 

- Två prioriterade interna applikationer/tjänster och två prioriterade inter-

netapplikationer/internettjänster är identifierade och beskrivna. Projekt-

plan för utveckling och införande är framtagen 

- FPX-projektets Smart City är översatt till applikationsförteckning för 

Gävle 

Kompetens, uppbyggnad, vidmakthållande, utveckling 

- Utbildning har genomförts med politiker i KS, KF och facknämnderna 

samt erbjudits bolagens och kommunalförbundens styrelser 

- Utbildning har genomförts med förvaltningschefer samt erbjudits chefer 

för bolagen 

- Utbildning har genomförts med avdelnings- och enhetschefer i förvalt-

ningar och bolag 

- Inventering har gjorts förvaltnings-/bolagsvis avseende vilka medarbeta-

re som skall få GIS-utbildning samt omfattningen av denna utbildning. 

Förvaltnings-/bolagsvisa utbildningsplaner har utformats 

- Utbildningsmateriel finns framtagen dels för utbildning av ”super users” 

dels för utbildning av ”normalanvändare”. Utbildningsmaterielen är an-

passad för resp förvaltning/bolag. Under första året tas materialet fram 

för de två högst prioriterade verksamhetsområdena/förvaltningarna. 
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- Minst fem medarbetare i kommunen har fått utbildning i verksamhetsbe-

skrivning, verksamhetsanalys, verksamhetsmodellering, och processut-

veckling. Minst två av dessa medarbetare bör komma från GI-

avdelningen 

Intern och extern information 

GIS-portalen på kommunens intranät är etablerad. Minst hälften av de avsnitt 

som avses ingå har fått någon form av innehåll. Uppdatering sker minst varan-

nan vecka. 

Omvärldsbevakning 

- Kommunen medverkar aktivt i Kartografiska sällskapets Kartdagar samt 

ULI Geoinfo 20xx. 

- Kartläggning har igångsatts avseende vilka applikationer och tjänster 

som ianspråktagits i andra kommuner som skulle kunna vara användbara 

i Gävle.  

- Gävle samarbetar med programvaruföretagen inom GIS-området för att 

fånga upp trender och tankar som kan omsättas i kommunens verksam-

het. 

 

Mål för verksamheten efter tre år 

Inom angivet tidsperspektiv (= 36 månader efter beslut i KS om genomförande) 

bör nedanstående mål uppnås. De baseras på de övergripande målen ovan, vilka 

bör överarbetas årsvis. Styrgruppen för GIS-utvecklingsprojektet bör fatta erfor-

derliga detaljbeslut i ärendet.  

Nedbrytning av målen till delmål och aktiviteter skall vara genomfört senast ett 

år före genomförandeåret. Härvid sker avstämning mot vad som uppnåtts under 

föregående år. 

Ledning och styrning 

- GIS-strategen leder Gävle kommuns GIS-verksamhet sedan minst ett år 

tillbaka.  

- KoncernGIS-gruppen fungerar som ett allmänt accepterat berednings- 

och samordningsorgan, samt som stöd åt såväl GIS-strateg som GI-

avdelning 
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- Analys har genomförts av de två första årens verksamhet 

- GIS-strategins Vision och Mål har uppdaterats/ajourhållits 

- Handlingsplanen är uppdaterad med konkreta övergripande mål för år 5, 

funktionsvisa mål för år 4 och år 5 samt generella övergripande mål för 

år 6. 

- Införandeprojektet är avslutat. Verksamheten fortsätter i normal linjeor-

ganisation samt som särskilda tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Där-

med har också styrgruppen för GIS-projektet avslutat sin verksamhet. 

Ekonomi 

- All GIS-verksamhet (såväl den verksamhet som leds av GIS-strategen 

som den verksamhet som bedrivs vid GI-avdelningen) är fullt integrerad 

i den normala verksamhetsplanerings- och budgetprocessen. 

- En översyn av kommunbidraget till GI-avdelningen har gjorts med an-

ledning av förväntade tillkommande behov orsakad av utökade krav och 

större verksamhetsvolym. 

Teknik 

- Interna GIS-applikationer/tjänster finns tillgängliga hos alla medarbetare 

som behöver sådana 

- FPX-projektet medverkar aktivt i Gävle kommuns GIS-verksamhet med 

leveranser. Projektet stödjer bl a med geotest, test av applikatio-

ner/tjänster, samt med benchmarking av nya tjänster föranledda av nya 

behov 

- Sökmotorn Open Search på internet är testad och utvärderad 

Data och databaser 

- Huvuddelen av den lägesrelaterade informationen i diarier, arkiv mm 

(digitaliserade dokument av olika slag) och som är yngre än fem år är 

möjlig att söka genom GIS samt koppla till karta och annan information 

i GIS 

- All lägesrelaterad information i kommunens olika verksamhetssystem är 

möjlig att använda med stöd av olika GIS-funktioner 

- Standardisering av data enligt Inspire pågår 

- All ny digital data är kvalitetsdeklarerad och kvalitetssäkrad 
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- All geografisk data i kommunens egna databaser är kvalitetsdeklarerad 

och kvalitetssäkrad  

- Metadatabaskatalogen är uppbyggd och i drift 

- Särskilda dataset (med verklig data) finns framtagna och anpassade för 

utbildningen inom gymnasieskolan 

- Geodatautbyte i full omfattning sker med stöd av geodatasamverkansav-

talet 

Applikationer/Tjänster 

- Minst fyra prioriterade applikationer/ tjänster för internt (inom förvalt-

ningar och bolag) bruk och minst fyra prioriterade tjänster på internet 

har tagits i bruk. De kan ha utvecklats i egen regi alternativt köpts hem 

från annan kommun som redan använder applikationerna i fråga. Under-

lag hämtas bl a från Smart City-analysen 

- Minst två tjänster har tagits i bruk för utbildningen i gymnasieskolan.  

Kompetens, uppbyggnad, vidmakthållande, utveckling 

- Inledande kompetensuppbyggnad är avslutad. Alla förvaltningar och bo-

lag har nu tillräckligt med medarbetare som behärskar grundläggande 

arbete med GIS 

- Alla förvaltningar och bolag har tillräckligt med ”super users”  

- Det finns tillräckligt med lärare m fl utbildade för att kunna genomföra 

utbildning inom gymnasieskolan 

- Utbildningspaket finns framtagna och i användning såväl för fortvarig-

hetsutbildning av tidigare utbildade medarbetare som för nyanställda 

medarbetare. 

- En plan för strategisk kompetensutveckling finns upprättad och den ak-

tuellthålls 

- FPX, HiG och Folkuniversitetet medverkar aktivt i utbildning av kom-

munmedarbetare 

Intern och extern information 

- GIS-portalen på intranätet i fullt bruk. Det är möjligt att länka från 

kommunens externa hemsida ( gavle.se) till GIS-portalen 
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- Kommunen informerar aktivt via olika slags fackmedia (konferenser, 

seminarier, hemsidor, fackpress) 

- Kommunen genomför aktivt besöksutbyte för att ”lära av varandra”. 

Omvärldsbevakning 

- Fortlöpande omvärldsbevakning genomförs för att fånga upp trender, 

tendenser och nya applikationer/tjänster 

 

Fem år 

För tidsperspektivet fem år finns ännu inte några funktionsvisa mål beskrivna. 

Dessa bör utformas av KoncernGIS-gruppen efter hand som resultatet av aktivi-

teter under ett, två och tre kan redovisas. 

 

Behov av resurser 

En GIS-satsning av det slag som föreslås bl a i denna handlingsplan kommer att 

kräva resurser. Det gäller även om kommunens ledning väljer att endast genom-

föra en del av föreslagen satsning. 

Resurser måste beskrivas i fyra parametrar – GIS-projektledarkompetens, eko-

nomiska resurser, arbetstid för medarbetare i kommunen samt kalendertid. De, 

kanske, mest kritiska av dessa parametrar är GIS-projektledarkompetens samt 

arbetstid för medarbetare i kommunen. 

GIS-projektledare 

Det har, vid flera tillfällen under detta GIS-projekt, påpekats att kommunen rå-

der brist på GIS-projektledarkompetens. Om detta förhållande är korrekt så bör 

en projektledare för det fortsatta GIS-projektet rekryteras (upphandlas) externt. 

Det finns flera skäl till detta. Inte minst behövs den externa kompetensen för att 

säkerställa integritet gentemot alla förvaltningar/verksamhetsområden. Ett annat 

skäl är att den interna GIS-kompetensen, som i och för sig är hög, är hårt be-

lastad med den dagliga verksamheten. Att ”lyfta ur” en projektledare kommer 

troligen att innebära att övriga medarbetare på GI-avdelningen blir ännu mer 

belastade. 

 



  

 Sid 12 (17) 

 
 

   

 

   
 
 
 
 

Projektorganisation, sammansättning och mandat 

En särskild projektgrupp bör leda projektet under kommunledningen. För grup-

pen bör följande gälla: 

- Den ska innehålla representation för samtliga förvaltningar och bolag 

- Gruppens medlemmar ska ha, för projektet, dedicerad arbetstid och det 

bör vara dokumenterat så att inte intressekonflikter uppstår i onödan 

gentemot linjeverksamheten 

- Gruppen ska ha fasta mötestider. Detta måste anses vara prioriterad 

verksamhet. 

- Projektgruppen innehåller även webbkompetens för att säkerställa 

kommunikationen via intranätet 

- GIS-projektledaren är ordförande i projektgruppen, och företräder pro-

jektet i alla sammanhang 

- Projektet rapporterar direkt till kommunledningen 

- Projektet samverkar direkt med respektive förvaltnings- och bolagsche-

fer vid genomförandet av olika ingående aktiviteter 

 

Ekonomiska resurser 

Här redovisat behov av ekonomiska resurser gäller per år under de tre första 

genomförandeåren för handlingsplanen. Framtida behov, därefter, föreslås han-

teras inom ramen för den normala verksamhetsplanerings- och budgetarbetet. 

    År 1       År 2 År 3 

GIS-strateg – lön, sociala avgifter mm 1)    500      800     800 

Projektledare första året 2)   1100          0         0 

 

Framtagning av läromedel för utbildning    100       200      50 

Köp av utbildningstjänster från externa utförare   100       300    100 

Utbildning av supportpersonal vid IT-avd      100         50      50 

Utformning och drift av GIS-portal på intranätet   100       100    100 

Uppbyggnad och drift av metadatabaskatalog   100       100    100 

Resurser för samordning, styrning mm     200       200    200 

Förvärv av appl/tjänster från andra kommuner     50       200 100 

Strategiska förvärv av data     100      100 100 
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    År 1      År 2      År 3 

Vård och ajourhållning av GIS-strategin                  50     50   

Resor, traktamenten, konferenskostnader, strategisk 

kompetensutveckling     150      100   100 

Anpassning av material i arkiv och diarier    100   100 

Projektmedel för GIS-strategen     500     1000  1000 

Oförutsett, reserv     100       300    300 

 

Totalt år 1 3 300 tkr 

Totalt år 2 3 500 tkr  

Totalt år 3 3 100 tkr 

 

1). Första året. Bedöms vara i verksamhet 7 månader det året. Därefter 800 tkr per år 

2) 1000 tim à 950 kr. 150 tkr för resor mm. Fr o m år två bör GIS-strategen leda det fortsatta 

genomförandet. 

 

Projektet bör disponera resurser enligt redovisning ovan. Projektet bör vara eget 

kostnadsställe och ha egna kostnadsbärare i kommunens ekonomisystem. 

Kostnader för utbildning (= satsad arbetstid) bärs av respektive förvalt-

ning/bolag. Särkostnader (kursmaterial, särskilda lärarkostnader mm) ingår i 

projektets budget. 

Kommunbidraget till GI-avdelningen ingår inte i projektet. Det är resurser för 

löpande GI-verksamhet under året. 

Persontid 

Chef för förvaltning/bolag förutsätts medge att medarbetare som ska delta i akti-

viteter inom projektets ram också får avdela den tid som erfordras.  

För i projektorganisationen ingående medarbetare säkerställs persontid enligt 

överenskommelse med vederbörandes chefer. 

Kalendertid 

Behovet av kalendertid, i stort, framgår av målbeskrivningarna ovan. För varje 

mål sker nedbrytning i aktiviteter som tidplaneras särskilt.  
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Vad händer om….  -  Riskanalys 

Det finns ett antal risker förknippade med den här handlingsplanen. De viktigas-

te redovisas nedan. För varje riskfall görs en analys av 

- Sannolikheten för att den ska inträffa 

- Konsekvenser för projektet om risken inträffar. 

För varje riskfall föreslås därutöver vad som bör göras för att, i möjligaste mån, 

minimera sannolikheten för att riskfallet ska inträffa. 

Nödvändiga beslut dröjer 

Sannolikhet för att riskfallet inträffar: Måttlig 

Konsekvenser om riskfallet inträffar: Senare projektstart 

Förslag till åtgärder: Alla åtgärder är därför redan relaterade till tidpunkt för 

vederbörliga beslut i KS 

Man är ej nöjda med förslaget utan vill ha ett ”omtag” 

Sannolikhet för att riskfallet inträffar: Låg 

Konsekvenser om riskfallet inträffar: Senare projektstart 

Förslag till åtgärder: Alla åtgärder är därför redan relaterade till tidpunkt för 

vederbörliga beslut i KS 

Det tar lång tid, eller blir svårt av andra skäl, att rekrytera lämplig per-

son som GIS-strateg 

Sannolikhet för att riskfallet inträffar: Hög. Det är troligen mycket ont om till-

gängliga och lämpliga kandidater. Behovet av en mycket noggrann urvalspro-

cess är stort m h t befattningens karaktär. 

Konsekvenser om riskfallet inträffar: Flera alternativa vägval finns: 

- Förlängning av projektledaruppdraget, vilket i sin tur innebär att över-

gången till verksamhet i linjeorganisationen försenas 

- Förändring av rollen som GIS-strateg med tillhörande justeringar av 

styrningen och ledningen av GIS-verksamheten inom kommunen. Det 

kan även komma att påverka GI-avdelningens uppgifter, roll och man-

dat.  
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- Förändring av rollfördelning mellan GIS-strateg och KoncernGIS-grupp. 

Gruppen får en tyngre roll i beslutshänseende. 

Förslag till åtgärder: Avsätta tillräckligt med tid för rekrytering. Noggrant för-

bereda och genomföra överlämning mellan projektledare och GIS-strateg. Ha 

beredskap, administrativt, för att förlänga projektledaruppdraget. 

Ekonomimodellen förändras ej i enlighet med förslaget 

Sannolikhet för att riskfallet inträffar: Måttlig 

Konsekvenser om riskfallet inträffar: Allvarliga för kommunens interna GIS-

verksamhet. Balansen i lämnade förslag rubbas vilket kommer att påverka hela 

satsningen. 

Förslag till åtgärder: Noggrant förklara vad modellen innebär och konsekvenser 

av förändringar. Peka på att modellen stödjer PSI-direktivet samt SKL nor-

malavtal och geodatasamverkansavtalet. 

GIS-organisationen får ej det mandat och den organisation som före-

slås 

Sannolikhet för att riskfallet inträffar: Låg, möjligen måttlig. Intervjuade chefs-

tjänstemän delar arbetsgruppens uppfattning om utformning av organisation och 

mandat för att kunna realisera Vision och Mål. 

Konsekvenser om riskfallet inträffar: Ändringar i organisationen kommer att 

äventyra måluppfyllnaden i GIS-strategin 

Förslag till åtgärder: Lämnade förslag får anses utgöra en förutsättning för att 

realisera Vision och Mål i GIS-strategin 

Det blir svårt att rekrytera/upphandla projektledare 

Sannolikhet för att riskfallet inträffar: Får betraktas som låg. Det finns ganska 

gott om erfarna projektledare för IT- (och GIS-) projekt på marknaden. Upp-

handling kan ske som förenklad upphandling, enligt LOU, eftersom man ligger 

väl under gränsvärdet för EU-upphandling. 

Konsekvenser om riskfallet inträffar: Projektstart kan komma att försenas, vilket 

är mindre lämpligt. 

Förslag till åtgärder: Bred annonsering av upphandlingen, d v s inte bara via 

normala upphandlingskanaler utan även via www.geoforum .se som är sam-

lingsportalen på internet för GIS-relaterad verksamhet. 
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Projektet blir svårstyrt på grund av många motstridiga viljor 

Sannolikhet för att riskfallet inträffar: Måttlig till hög 

Konsekvenser om riskfallet inträffar: Förseningar i projektet kommer att uppstå. 

Förslag till åtgärder: Säkerställa medvetenhet om att Vision och Mål i GIS-

strategin ska uppnås. Noggrant förankringsarbete dels inom KoncernGIS-

gruppen, dels hos berörda förvaltningar och bolag.. Noggrann projektledning 

och projektuppföljning. Föra upp konflikter till styrgruppen för avdömning om 

så erfordras. 

Annan verksamhet prioriteras – svårt att få projektmedlemmar med 

tillräckligt med disponibel arbetstid 

Sannolikhet för att riskfallet inträffar: Hög till mycket hög. 

Konsekvenser om riskfallet inträffar: Förseningar i projektet. Nyckelpersonal 

disponeras ej som planerat. Sämre förankring i förvaltningar/bolag. Sämre resul-

tat av breddning och fördjupning till nya verksamhetsområden. 

Förslag till åtgärder: Chefer måste medvetandegöras om nödvändigheten av att, 

i dialog med berörd medarbetare, prioritera bort annan verksamhet till förmån 

för projektet. 

Projektet fördyras 

Sannolikhet för att riskfallet inträffar: Får betraktas som måttlig. Samtliga funk-

tionsvisa mål finns återkopplade i form av resursbehov. Osäkerheten består i de 

verkliga ekonomiska behoven. Bedömda kostnader får, i vissa fall, betraktas som 

tämligen osäkra.  

Konsekvenser om riskfallet inträffar: Måttliga. Det torde finnas möjlighet till 

omprioriteringar inom det totala projektet. 

Förslag till åtgärder: Noggrann ekonomisk uppföljning. Hög kostnadsmedve-

tenhet. Vid behov får enskilda aktiviteter senareläggas. Avrapportering mot styr-

gruppen nödvändig. 

Plötsliga avhopp bland nyckelpersoner  - sårbarhet 

Frågan gäller främst två medarbetare – projektledare och GIS-strateg. 

Sannolikhet för att riskfallet inträffar: Låg. 

Konsekvenser om riskfallet inträffar: Förseningar i projektet, ev omrekrytering 

av GIS-strateg 
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Förslag till åtgärder: Noggrann avtalsskrivning med det företag som tillhanda-

håller projektledaren. Noggrann rekryteringsprocess samt  presentation av GIS-

strategrollen i samband med rekryteringsprocessen så att vederbörande verkligen 

vet vad det handlar om. 
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T E K N I S K A  K O N T O R E T  

   
Tekniska kontoret, 80184 Gävle  Besöksadress Kyrkogatan 22  

Tfn 026 17 80 00 (vx)    

 

www.gavle.se 

Deluppdrag 2. Rita upp nuvarande ekonomiska 
flöde för GIS i Gävle kommun.  
 

 

Överenskommen tolkning: Uppgiften innebär att skapa en ”ekonomisk 

systemkarta” där de olika aktörerna inom GIS-området (såväl skapare 

som användare) beskrivs till förekomst samt förekommande ekonomiska 

transaktioner till art och storlek. I slutändan handlar det om att klarlägga 

hur en central finansiering av gemensamma GIS-tjänster skulle kunna 

utformas och vad som skall innefattas i detta, samt vad som även fort-

sättningsvis skall finansieras av enskilda förvaltningar (bolag) med något 

slags debiteringsmodell 

 

Sammanfattning 

Deluppdraget är föranlett av diskussioner om vem som egentligen skall betala 

för det GIS-stöd som kommunen, inklusive egna bolag och kommunalförbunds-

bolag, utnyttjar i nuläget och bedöms utnyttja i framtiden. 

Historiskt har ett fåtal av kommunens förvaltningar och några av bolagen fått stå 

för hela kostnaden, oaktat det förhållandet att betydligt flera användare finns. 

Visionen är dessutom att påtagligt bredda användningen av GIS. Dessutom hål-

ler synsättet på användning av GIS att förändras, från ett mer tekniskt förhåll-

ningssätt till att GIS är en komponent i kommunens normala arbetsprocesser och 

informationsflöden.  

I dagsläget omfattar GI-avdelningens budget (2010) 9,2 Mkr. Verksamheten 

finansieras delvis av TK och BoM samt av sex kommunala bolag. Ett kommun-
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bidrag om 2,9 Mkr samt uppdragsverksamhet om cirka 2,9 Mkr fullständigar 

bilden. Detaljer framgår i avsnittet ”Nuläge beträffande ekonomiska inflöden till 

GI-avdelningen”, nedan.  

Det finns ett antal incitament för att förändra denna ordning. Strävan att öka 

GIS-användningen, mot bakgrund av antagen Vision och Mål i GIS-strategin är 

måhända det viktigaste incitamentet. Ett annat incitament är bolagens ekonomis-

ka situation. Man anser helt frankt att man betalar en för stor del av kommunens 

totala kostnader för GIS och geografiska data. Tillräckligt bra geografiskt under-

lag går att få på annat håll och betydligt billigare. 

GI-avdelningens huvudsakliga kostnader är för personal, licenser, data samt 

kommuninterna övriga kostnader.  

För att nå ett antal positiva effekter i samband med tänkt breddning och fördjup-

ning av GIS-användningen föreslås en förändrad finansieringsbild. Två alterna-

tiv har studerats – ett med en begränsad utökning av kommunbidraget och en 

med en väsentlig utökning av kommunbidraget. Det måste poängteras att i inget 

av fallen handlar det om en utökning av de totala resurserna utan enbart en intern 

omfördelning av finansieringsansvaret. De två alternativen beskrivs närmare i 

detta dokument. 

Gruppen förordar entydigt en väsentlig utökning av kommunbidraget (från 2,9 

Mkr till 5,4 Mkr). Det viktigaste motivet  är att alla kommunens förvaltningar 

och bolag skall kunna utnyttja ett basutbud av geografiska data och tjänster 

utan att det skall belasta respektive förvaltnings och bolags budget.  Vill man 

däremot utveckla ytterligare tjänster eller har behov av specifik data så skall 

dessa utökade behov, i princip, tillgodoses genom finansiering av respektive 

intressent. En principiell bild över den föreslagna ekonomimodellen framgår av 

bilden på sida 16 och bilden på sista sidan. 

Motivet till att bolagen fortfarande skall bidra med viss finansiering har att göra 

dels med PSI-direktivets tvingande bestämmelser om likabehandling vid upplå-

tande av handlingar, dels med geodatasamverkansavtalets regelverk samt också 

med det normalavtal om upplåtelse av data till infrastrukturbygga-

re/ledningsägare som utformas inom SKL regi att tillämpas av samtliga kommu-

ner i landet. 

Bakgrund 

Uppdraget är föranlett av diskussioner kring vem som egentligen skall betala för 

det GIS-stöd som kommunen, inklusive egna bolag och kommunalförbundsbo-

lag, utnyttjar i nuläget och bedöms utnyttja i framtiden. 
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Historiskt har Bygg och Miljö, Tekniska Kontoret samt Gävle Energi AB fått 

bära huvuddelen av kostnaderna. Detta kan, på allvar, ifrågasättas då använd-

ningen har breddats såväl till medbetalande (Gästrike Vatten, Gavlegårdarna, 

Gavlefastigheter, Gävle hamn och Gästrike Återvinnare) som till icke betalande 

verksamhetsområden (KLK, Skolan, UAG, gavle.se m fl).  

Det är dessutom en tydlig ambition, mot bakgrund av kommunens mål och vi-

sion 2025 samt mot bakgrund av fastställd vision och mål för GIS i Gävle att 

skola, vård, omsorg samt kultur och fritid på allvar skall börja använda GIS som 

ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Därför finns det goda skäl att se över hur 

GIS-verksamheten finansieras. 

Ett annat skäl är att bolagen, främst GEAB, anser att deras del av kostnadsansva-

ret för GIS-verksamheten är för stor. De upplever sig ekonomiskt hårt pressade 

och har framfört att deras geodatabehov skulle kunna tillgodoses på ett billigare 

sätt, inte minst genom internet, exvis Google Maps, vilket de anser är tillräckligt. 

Ett tredje skäl till översyn torde vara behovet av ett annorlunda synsätt beträf-

fande GIS. Kommunens personalsystem, kommunens ekonomisystem, kommu-

nens lönesystem och kommunens digitala arkivsystem tillhandahålls utan sär-

kostnader för de enskilda förvaltningarna/verksamhetsområdena. Motsvarande 

synssätt bör prägla kommunens GIS om man verkligen har ambitionen att göra 

GIS till ett ”var mans hjälpmedel” i det dagliga arbetet, oavsett inom vilken för-

valtning eller vilket kommunalt bolag man arbetar. 

I de kommuner och större organisationer där man lyckats med ett GIS-införande 

och fått bred användning av GIS har följande synsätt varit förhärskande -  det 

som fler än två förvaltningar/verksamhetsområden efterfrågar och regelbundet 

använder skall finansieras med centralt reserverade medel och tillhandahållas 

som en kommungemensam/organisationsgemensam tjänst. Övrig GIS-

verksamhet (såväl applikationer som data) bekostas av användande förvalt-

ning/verksamhetsområde. 

Som bakgrundsmaterial till det här deluppdraget har jag, tillsammans med Eddie 

Larsson (nyss avgången chef för GI-avdelningen) gått igenom såväl budgetar 

som utfall och fakturaflöden som berör GI-avdelningen. Målet har varit att skapa 

en så klar bild som möjligt hur de ekonomiska flödena, som berör GI-

avdelningen, ser ut. 
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Nuläge beträffande ekonomiska inflöden till GI-avdelningen 

(2010)  

Schematisk bild av flödena (resurser in till GI-avdelningen) 

 

 

GI-avdelningens budget för 2010 omfattar drygt 9 Mkr (9,2) 

GI-avdelningens intäkter kommer, i stort, från fem olika källor 

- Ett kommunbidrag (2,9 Mkr) 

- Medel från TK och BoM som i sin tur får anslag för sin verksamhet (1,3 

Mkr) 

- Medel från de kommunala bolagen (kommunalförbundsbolagen) vars 

verksamhet är helt intäktsfinansierad (1,9 Mkr) 

- Medel från samverkande organisationer (Lantmäteriet, Ockelbo kom-

mun, Älvkarleby kommun) (1,2 Mkr) 

- Ren uppdragsverksamhet (1,7 Mkr) 

 

Det är, i stort, fyra olika intäktsslag, nämligen 

- Licensavgifter för programvaror 

- Avgifter för nyttjanderätt till data 
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- Uttagsavgifter för data från olika kunder 

- Ren tjänsteproduktion (MBK-verksamhet) 

 

Problemområden med nuvarande princip 

Den ekonomiska aspekten 

De kommunala bolagen anser sig ekonomiskt hårt pressade. De anser att de 

egentligen kan få sina behov av geodata tillgodosedda på andra (billigare) sätt, 

inte minst genom material som finns tillgängligt på Internet. Företrädare för 

bolagen hävdar att bolagen är beredda att söka sådana lösningar. 

Ser man på dagens situation så är betalningsansvaret för geodata fördelat på 

betydligt färre förvaltningar/verksamhetsområden än de som faktiskt är använda-

re. Enbart av det skälet borde en översyn av kostnadsfördelningen för geodata 

vara motiverad. Det som är bestickande i frågan är att huvuddelen av geodata-

kostnaderna inte är kostnader för geodata som sådana utan kostnader för att hålla 

geodata tillgängliga, aktuella, relevanta och med tillräckligt hög kvalitet (cirka 

2,5 Mkr i form av personalkostnader). Det borde kunna ses som en kommunge-

mensam tjänst, precis som ekonomisystem, personalsystem, digitalt arkiv mm.  

Att söka andra vägar för geodataförsörjning strider direkt mot den vision och de 

mål för GIS-verksamheten som kommunstyrelsen i Gävle antog i dec 2010. 

Skulle, främst, bolagen, söka andra vägar för geodataförsörjning kan det bli frå-

ga om att säkerställa ”rättning i ledet” via ägardirektiven. 

Att, helt, ta bort kostnaderna för geodata och täcka dessa via kommunbidrag är 

mindre lämpligt. Det finns, åtminstone, tre viktiga aspekter 

- PSI-direktivet med därav följande svensk lagstiftning innebär tvingande 

regler när det gäller försörjning med geodata till offentliga myndigheter, 

av det offentliga ägda bolag och privata företag. Detta behandlas särskilt 

i Deluppdrag 4. Sammanfattningsvis kan sägas att någon sorts avgift 

skall tas ut för geodata även av de kommunala och kommunalförbunds-

ägda bolagen. 

- Den psykologiska aspekten. En produkt som man ”får gratis” är det lätt 

att man tappar respekten för. 

- Uppbyggnad, och ajourhållning, av de databaser som används i kommu-

nens verksamhet har kostat, och kostar mycket stora pengar i investering 

och underhåll. Det handlar om många hundra miljoner kronor även i en 

medelstor kommun. Det är rimligt att användarna får vara med och fi-

nansiera, åtminstone, underhåll av dessa databaser. 
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Genom det geodatasamverkansavtal som Gävle slutit med Lantmäteriet kommer 

kommunen att få tillgång till ett betydande antal geodatabaser till en kostnad 

som är lägre än vad man hittills betalt. Det handlar om databaser från ett dussin 

statliga myndigheter och handlar inte bara om kartdatabaser utan om geodata i 

en vidare bemärkelse. Hur denna kostnadsminskning skall hanteras bör bli före-

mål för särskilda diskussioner och beslut.   

Informationskvalitetsaspekten 

Den amerikanska situationen brukar ofta användas som argument för kostnads-

fria geodata. Vad man måste inse är att de data som USGS (United States Geo-

logical Survey, USAs motsvarighet till Lantmäteriet) tillhandahåller med federal 

finansiering till 100% är enkla s k spaghettidata med låg kvalitet. Vill man, i 

USA, förvärva nyttjanderätt till data med den kvalitet beträffande geometri, ak-

tualitet, fullständighet, validitet och relevans som vi i Sverige är vana vid så blir 

kostnaden, i regel, högre i USA än i Sverige.  

En annan aspekt på informationskvalitet är att vi, i Sverige, strävar efter att kun-

na samanvända data från olika datakällor trots att dessa databaser har olika ålder, 

olika sätt för datafångst, olika geometrisk kvalitet, skilda primära användnings-

områden etc. Ett sådant synsätt omöjliggörs om geodata tillåts anskaffas utan 

styrning, samordning, kvalitetssäkring mm. Och denna samanvändning måste 

tillåtas få kostar pengar! Avstår man från sådan samordning kommer det, totalt 

sett, att bli långt mycket dyrare och till nytta som kan ifrågasättas. 

Det kan till och med vara så att kommunens regelverk behöver skärpas betydligt 

vad avser anskaffning av geodata för att säkerställa samanvändbarhet och mer-

användbarhet, allt för att hålla kommunens totala kostnader så låga som möjlig-

het.  

En slutsats blir att varje gång anskaffning skall ske av geodata måste dessa krav-

specificeras på ett tydligt sätt och ensas med annan geodataanskaffning. För 

detta krävs berednings- och uppföljningsresurser. 

Att leda, styra, inrikta verksamheten för att säkerställa möjliga synergier 

Erfarenheter från andra organisationer som kommit långt i sin strävan att använ-

da GIS visar entydigt på behovet av tydlig ledning, styrning och inriktning. En 

av de stora vinsterna har varit att kunna återanvända applikationer och kompo-

nenter som redan utvecklats för andra ändamål. Detta är, i sig, ett viktigt sätt att 

hålla nere kostnaderna samt att säkerställa mätbara resultat i form av högre ef-

fekt eller minskade kostnader. 

KoncernGIS-gruppens roll och mandat bör därför ses över! KoncernGIS-

gruppen bör få mandat att säkerställa erforderlig styrning och inriktning. Kon-
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cernGIS-gruppen bör ledas av en GIS-strateg. Dennes eventuella uppgifter och 

mandat behandlas i Deluppdrag 3. 

Kommunens mål och vision för GIS 

Följande meningar kan vara värda att lyfta fram ur GIS-strategin för Gävle. 

- GIS skapar framtidens samhälle i Gävle. 

- GIS bidrar till förenklad vardag för medborgare och företagare 

- GIS skapar trygghet för Gävles medborgare i olika situationer i varda-

gen 

- GIS medför ökad effektivitet genom att all ekonomisk information är lä-

gesbestämd inom kommunen 

- GIS underlättar långsiktig samhällsplanering genom att skapa goda un-

derlag för analys 

- GIS används som ett stöd i kommunens krishantering 

Skall dessa meningar bli något mer än tomma ord i ett strategidokument krävs 

att de geodatabaser som används också har hög kvalitet i vid bemärkelse, går att 

använda tillsammans, används av alla och är självklara att underhålla och vida-

reutveckla. För detta krävs ekonomiska resurser som är skapade på ett sätt som 

upplevs som rimligt och rättvist.  

Huvuddelen av dessa resurser bör tillhandahållas via ett kommunbidrag. Använ-

dande förvaltningar och verksamhetsområden bör dock medverka, till viss del, i 

finansieringen av kommunens geodatabaser även i framtiden 
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Nuläge beträffande ekonomiska utflöden från GI-avdelningen 

(2010) 

Schematisk bild av flödena (vad GI-avdelningen betalar för) 

 

”Fasta kostnader” respektive verksamhetskostnader 

”Fasta kostnader” 

Som ”fasta kostnader” brukar man ofta betrakta personalkostnader, lokalkostna-

der samt kostnader för gemensam IT-service (i det här fallet serverdrift och li-

censhantering).  

Studerar man personalkostnaderna närmare finner man att 

- Cirka hälften av kostnaderna faller inom verksamheten ”vård och under-

håll av geodatabaser” 

- 25% handlar om närstöd till GIS-användare 

- 25% avsätts för olika slags utvecklingsinsatser. 

Slutsatsen blir att det kan ifrågasättas om personalkostnaderna kan betraktas om 

”fast kostnad” utan mer är en direkt funktion av vilken ambitionsnivå kommu-
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nen har beträffande GIS-verksamhet. Ökar GIS-användningen så ökar också 

såväl behov av ”vård och underhåll av geodatabaser” som behovet av närstöd. 

Lokalkostnader samt kostnader för gemensam IT-service kan däremot betraktas 

mer som en fast kostnad, liksom kostnaden för kommunlicens för ESRI-

programvaror.  

Nuvarande kommunbidrag täcker endast cirka 37%  av de ”fasta kostnaderna” 

för GIS-verksamheten, givet att den normala definitionen för ”fasta kostnader” 

accepteras. 

Verksamhetskostnader 

Övrigt (1,4 Mkr) får anses vara verksamhetsberoende kostnader.  

Det handlar om 

- Kostnader för data till Lantmäteriet 

- Porto, tele, kontorsmaterial, leasing, fordonskostnader, resor och repre-

sentation, reparation och underhåll av materiel 

- Köp av konsulttjänster 

Att licenskostnaden för ESRI-programvarorna inte finns med här beror på att 

Gävle har s k kommunlicens, d v s kostnaden är oberoende av hur många använ-

dare som finns i kommunförvaltning och bolag. 

Kommuninterna betalningar respektive betalningar till externa instan-

ser 

Totalt cirka 6,7 Mkr utgörs av kommuninterna betalningar (personal, lokaler, 

gemensam IT-service, räntor och avskrivningar). Kostnaderna för tjänster från 

IT-avdelningen uppgår till 700 tkr per år. 

Återstoden (2,5 Mkr) utgör betalningar till externa aktörer. Drygt hälften av 

dessa 2,5 Mkr utgör betalning till ESRI för GIS-programvarorna.   

Geodatasamverkansavtalet -  innebörd 

Geodatasamverkansavtalet syftar till att vara ett verktyg för skapandet av en 

infrastruktur för geodataförsörjning baserad på den nationella geodatastrategin. 

Myndigheter som fått informationsförsörjningsansvar, kommuner och andra 

statliga myndigheter kan medverka, allt med stöd av Inspire-direktivet. Myndig-

heterna (m fl) erbjuder varandra sin geodata för offentlig användning till en fast 

årsavgift som regleras i avtal.  
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De statliga myndigheter som inledningsvis ingått avtal är JV, Lantmäteriet, alla 

länsstyrelser, MSB, SNV, RAÄ, SjöV, SOS, SIG, SCB, Sv Kraftnät, SGU, 

SMHI, Trafikverket och transportstyrelsen. Därutöver är SOS Alarm AB med-

verkande i avtalet.  

Gävle kommun är en av de kommuner som tecknat samverkansavtal, vilket med-

för att all data från myndigheterna ovan åtkommes till en kostnad som är cirka 

100 tkr lägre per år än vad som tidigare erlagts för enbart delmängder av denna 

data.   

Konsekvenserna av geodatasamverksansavtalet, vid upplåtelse av data till verk-

samheter utanför kommunens myndighetsutövning, redovisas närmare i rappor-

ten avseende Deluppdrag 4 (Utreda skillnaderna i att försörja GEAB respektive 

Telia med geodata). 

 

Diskussion – förslag till förändringar 

Handlingsalternativ 1 – begränsad förändring –schematisk bild 

 

Innebörd 

Kommunbidraget utökas från 2925 tkr till 4265 tkr. Samtidigt tas TK och BoM 

bidrag till kostnaderna bort. 
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Fördelar 

Kommunförvaltningens olika verksamhetsområden får en likadan behandling. 

Det innebär att det kostnadsmässiga hindret för exvis skola-vård-omsorg som 

anförts som skäl för att GIS inte används där faller bort. Likaså faller nuvarande 

orättvisor bort mellan de som nyttjar GIS och betalar och de som utnyttjar GIS 

och inte betalar (inom kommunförvaltningen).  

Det är lätt att hävda att externa nyttjare av kommunens databaser skall vara med 

och bidra till finansiering. 

Nackdelar 

För de kommunala bolagen sker ingen förändring. Det är, trots allt, dessa som 

anfört synpunkter på nuvarande betalningsprincip. Det kan på sikt innebära att 

bolagen söker andra vägar att tillgodose behov av geodata med allt vad det inne-

bär. 

Möjligheter 

Man löser, kortsiktigt, ett problem som egentligen kräver en långsiktig, hållbar, 

lösning. För kommunförvaltningen blir det enhetliga spelregler och enhetlig 

finansiering.  

Risker 

Bolagen söker andra vägar att, kortsiktigt ekonomiskt, tillgodose sina geodata-

behov. Det kommer, på sikt, innebära att eftersträvad samordning, meranvänd-

ning, återanvändning mm av såväl data som funktioner omintetgörs. 

Kommunens rykte som en av de främsta GIS-kommunerna i landet riskerar att 

urholkas. Man blir ingen partner att räkna med på allvar eftersom man inte klarat 

av den interna samordningen och integreringen. 

Affärsmässighet 

Affärsmässigheten är tveksam om resultatet blir att bolagen går egna vägar för 

geodataförsörjning. Kommunens förvaltning kan, i slutändan, stå med betydande 

kostnader utan att få ut något för pengarna. 

Lösningen är mycket tveksam, sett utifrån den vision och de mål som KS antagit 

för den fortsatta användningen av GIS i Gävle.  

Lagefterlevnad 

Det synes inte finnas något hinder mot att leva upp till PSI-direktivet och därav 

följande svensk lagstiftning. 
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Handlingsalternativ 2 – stor förändring – schematisk bild 

 

   Netto för bolagen: 860 tkr 

 

Innebörd 

Kommunbidraget utökas från 2925 tkr till 5520 tkr, givet att det svarar mot nu-

varande verksamhetsomfattning. Samtidigt tas TK och BoM bidrag till kostna-

derna bort. Den blivande samhällsbyggnadsförvaltningen får fortsättningsvis 

budgetera, och betala GI-avdelningen, för all verksamhet som inte faller inom 

ramen för det grundläggande utbudet av tjänster och data precis som övriga för-

valtningar och bolag. Därmed skapas ett rättvist förfarande internt inom kom-

munkoncernen. 

Kommens bolag och kommunalförbunden bidrar med netto 860 tkr. Detta inne-

bär att bolagen får en kraftig reduktion av sina respektive täckningsbidrag (cirka 

40% återstår totalt av TB för data). 

Fördelningen mellan bolagen räknas fram med stöd av det normalavtal för infra-

strukturbyggare som SKL håller på att utforma i samverkan med ett antal kom-

muner, bl a Gävle. Gjord ”provräkning” med prismodellens utkast 2 som grund 

visar dock att bolagen borde bidra med 1,56 Mkr till verksamheten. Den sum-

man fördelas enligt prismodellen och avtal sluts. Eftersom bolagen bidrar med 
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betydande mängder data till kommunens gemensamma databaser föreslås att 

kommunen erlägger sammanlagt 700 tkr till bolagen som ersättning, likaledes 

beräknad enligt prismodellen i SKL avtal. Genom detta förfaringssätt gör man 

inte våld vare sig på PSI-direktivets regelverk eller på SKL normalavtal utan 

resultatet blir att kommunen kan ta korrekt betalt av övriga infrastrukturbygga-

re/ledningsägare. 

Det kan dock förväntas att GI-avdelningens verksamhetsvolym kommer att öka 

efterhand som GIS-användningen breddas och fördjupas i kommunen. Det måste 

medföra att kommunbidraget justeras uppåt efterhand som utbudet av data och 

tjänster växer.  

Innehåll i kommunbidraget (svarande mot verksamhetsvolym 2011) 

Kommunbidraget föreslås innehålla följande kostnadsposter 

- Beställningar hos IT-avdelningen (700 tkr) 

- Kostnader för licenser (1500 tkr) 

- Personalkostnader (2220 tkr), motsvarar 5,5 helårstjänster, vilket 

ganska väl svarar mot den insats som krävs för att vårda och under-

hålla kommunens geodatabaser 

- Data enligt geodatasamverkansavtalet (300 tkr) 

- Kostnader för kompetensutveckling (200 tkr) 

- Kostnader för kommuninterna övriga tjänster (600 tkr), främst lo-

kalhyra 

Fördelar 

Kommunförvaltningens olika verksamhetsområden får en likadan behandling. 

Det innebär att den nya samhällsbyggnadsförvaltningen betalar för data och 

tjänster som inte ingår i basutbudet på samma sätt som exvis UAG och Gästrike 

Vatten. Det innebär att det kostnadsmässiga hindret för exvis skola-vård-omsorg 

som anförts som skäl för att GIS inte används där faller bort. Likaså faller nuva-

rande orättvisor bort mellan de som nyttjar GIS och betalar och de som utnyttjar 

GIS och inte betalar (inom kommunförvaltningen).  

Incitamentet för de kommunala bolagen och kommunalförbundsbolagen att söka 

andra vägar för geodataförsörjning torde reduceras drastiskt. Det innebär, i sin 

tur, att önskvärd samverkan, samordning, integrering, meranvändning och åter-

användning kan säkerställas och vidareutvecklas över tiden, vilket ligger helt i 

linje med vision och mål för fortsatt användning av GIS i Gävle kommun. 
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Det är fortfarande lätt att hävda att externa nyttjare av kommunens databaser 

skall vara med och bidra till finansiering. Se vidare rapport från Deluppdrag 4. 

Alternativet befäster Gävle kommuns rykte som varande en ledande GIS-

kommun i landet.  

Nackdelar 

Den enda nackdelen är att skattemedel kan uppfattas som att de används för att 

finansiera verksamhet som, i övrigt, är avgiftsfinansierad. 

En annan, administrativ, lösning för att komma förbi denna fråga är att bolagen 

erlägger täckningsbidrag enligt alternativet ” begränsad förändring”, ovan men 

att kommunen i sin tur köper nyttjanderätt till data från respektive bolag till en 

sådan kostnad att resultatet ändå blir enligt detta handlingsalternativ. 

Möjligheter 

Alternativet visar på förtänksamhet och förmåga att se behov av lösningar i ett 

längre perspektiv. 

Man löser ett problem som måste hanteras förr eller senare. Det är angeläget att 

så sker för att GIS-strategins vision och mål skall kunna realiseras. 

Risker 

Egentligen går det inte att identifiera några påtagliga risker 

Affärsmässighet 

Kan denna lösning innebära att bolagen inte går egna vägar för sin dataförsörj-

ning så är lösningen i högsta grad affärsmässig. Kommunkoncernens kostnader 

minimeras över tiden genom att en mängd synergieffekter kan säkerställas.  

Särskilt kommer det att bli fallet om man parallellt med åtgärder inom ekonomi-

området tillsätter en GIS-strateg, ser över KoncernGIS-gruppens roller och man-

dat så att gruppen kan inrikta och styra GIS-utvecklingen inom kommunen och 

säkerställer återanvändning av redan ianspråktagna databaser, funktioner och 

applikationer. Det kan dock komma att kräva ett stort mått av ödmjukhet och 

vidsynthet hos berörda i kommunledning, IT-ledning och Koncern GIS-grupp. 

Lagefterlevnad 

Det synes inte finnas något hinder mot att leva upp till PSI-direktivet och därav 

följande svensk lagstiftning. Det finns fortfarande möjlighet att ta betalt för de 

databaser (utdrag ur databaser) som ställs till externa aktörers förfogande. Mer 

om det i rapporten från Deluppdrag 4. 
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Förordat förslag 

Handlingsalternativ 2 – stor förändring  - förordas! 

De viktigaste skälen är följande: 

- Kommunförvaltningens olika verksamhetsområden får en likadan be-

handling. Det innebär att det kostnadsmässiga hindret för exvis skola-

vård-omsorg som anförts som skäl för att GIS inte används där faller 

bort. Likaså faller nuvarande orättvisor bort mellan de som nyttjar GIS 

och betalar och de som utnyttjar GIS och inte betalar (inom kommun-

förvaltningen). 

- Incitamentet för de kommunala bolagen och kommunalförbundsbolagen 

att söka andra vägar för geodataförsörjning torde reduceras drastiskt. 

Det innebär, i sin tur, att önskvärd samverkan, samordning, integrering, 

meranvändning och återanvändning kan säkerställas och vidareutvecklas 

över tiden, vilket ligger helt i linje med vision och mål för fortsatt an-

vändning av GIS i Gävle kommun. 

- Man löser ett problem som måste hanteras förr eller senare. Det är ange-

läget att så sker för att GIS-strategins vision och mål skall kunna realise-

ras. 

Innebörd 

Föreslagen lösning innebär ett basutbud av data och tjänster enligt följande: 

- GIS-programvara som omfattas av kommunlicens ställs till förfogande 

såväl till förvaltning som bolag utan särskild debitering 

- Utvecklade applikationer som efterfrågas av flera förvaltningar och/eller 

bolag ställs till förfogande såväl till förvaltning som till bolag utan sär-

skild debitering.  

- Sådana applikationer som en eller två förvaltningar (ett eller två bolag) 

efterfrågar bekostas av brukaren. All ny-/vidareutveckling skall dock 

processas genom KoncernGIS-gruppen för att säkerställa möjlig integre-

ring, samordning, återanvändning etc. 

- Geodatabaser som omfattas av geodatasamverkansavtalet eller som ska-

pats av kommunen ställs till kommunförvaltningens förfogande utan 

särskild debitering.  
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- Geodatabaser som omfattas av geodatasamverkansavtalet eller som ska-

pats av kommunen ställs till alla bolagens förfogande med krav på ett 

ersättning som baseras på prismodellen i SKL-avtalet.  

- Anskaffning av sådana geodatabaser som inte omfattas av geodatasam-

verkansavtalet eller som inte skapats av kommunen och som efterfrågas 

av en eller två förvaltningar (ett eller två bolag) bekostas av brukaren. 

All anskaffning skall dock processas genom KoncernGIS-gruppen och 

genomföras via GI-avdelningen.  

- Geodatasamverkansavtalet får fullt genomslag i kommunens verksam-

het. Stora mängder databaser ställs till förfogande för bl a samhällspla-

nering, verksamhetsplanering mm. 

- Kommunen ersätter bolagen för de data som respektive bolag ställer till 

förfogande för gemensamt bruk. Ersättningens storlek beräknas enligt 

prismodellen i SKL-avtalet. Sammantaget återförs cirka 700 tkr till bo-

lagen under första genomförandeåret för handlingsplanen. 

- Kvaliteten kan, minst, upprätthållas vad avser underhåll mm av geodata-

baser samt avseende närstöd till användare. Efter hand som behoven 

ökar får man överväga då uppdykande behov av finansiering.  

- Resurser för vidareutveckling kan bibehållas.  

 

En principiell bild av  den föreslagna ekonomimodellen framgår av nedanståen-

de bild (nästa sida) 
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T E K N I S K A  K O N T O R E T  

   
Tekniska kontoret, 80184 Gävle  Besöksadress Kyrkogatan 22  

Tfn 026 17 80 00 (vx)    

 

www.gavle.se 

Deluppdrag 3 - Utred behovet av en GIS-Strateg  
 

Överenskommen tolkning: GIS, precis som den allmänna IT-

verksamheten, har stor omfattning i Gävle samt berör inte bara 

kommunen utan även de kommunala bolagen, lantmäteriet, FPX-

projektet, högskolan och en mängd andra aktörer. För att inrikta 

och styra GIS-verksamheten inom kommunen så att den stödjer 

kommunens interna utveckling, stödjer samarbete med andra ak-

törer samt kan verka som en förebild för andra kommuner kan 

det behövas en GIS-strateg som verkar över hela fältet. Uppgiften 

är att kartlägga förutsättningar, möjligheter, begränsningar mm 

samt, om en GIS-strateg förordas, även föreslå roll och mandat 

för en sådan strateg. 

 

Sammanfattning 

Bakgrund, metod för genomförande av deluppdraget 

Uppdraget att utreda behovet av en GIS-strateg är den del av arbetet med att 

utveckla GIS-strategins vision och mål till en handlingsplan för den fortsatta 

GIS-verksamheten i Gävle. Uppdraget har getts till konsulten (Mats Söderberg, 

Sjöland & Thyselius Datakonsulter AB)som engagerats i den avdelade projekt-

gruppen under ledning av Petter Winther, TK. 

Resultatet av utredningen kommer att inarbetas i slutrapporten från projektgrup-

pens arbete.  
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Utredningen har genomförts 

- Som ett antal samtal med medlemmar i GIS-strategigruppen 

- Som ett antal samtal med chefstjänstemän i kommunen 

- Som ett antal intervjuer med GIS-strateger (motsv) i andra kommuner 

- Studium av tillgängligt material på internet 

- Genomgång av SKL ”Handbok GIS-strategi (2001) samt ett antal lik-

nande dokument 

- Genomgång av utbildningsmaterialet i StrateGIS-projektet (2000-2002) 

vad avser relevant underlag 

- Genom samtal med företrädare för externa aktörer med kontaktytor 

inom GIS-området mot Gävle kommun 

- Studium av den GIS-strategi som Gävle kommun antagit (delarna vision 

och mål) 

Slutsatser 

Tillgängligt skriftligt material, intervjuresultat, underlag från andra jämförbara 

kommuner samt underlag från GIS-relaterade organisationer i Gävle-regionen 

pekar, entydigt, mot följande slutsatser: 

- Det behövs en GIS-strateg i Gävle för att  

o Optimera befintliga resurser 

o Bredda GIS-användningen till de verksamhetsområden inom 

kommunkoncernen där GIS ännu inte tagit fart samt fördjupa 

redan existerande GIS-användning 

o Säkerställa erforderlig ledning, styrning, inriktning och ensning 

av GI-relaterade aktiviteter i Gävle 

o Utveckla samverkan med externa aktörer i Gävle-regionen 

o Möta framtida behov och krav såväl internt i organisationen som 

från omvärlden 

o Skapa förutsättningar för att realisera vision och mål i den antag-

na GIS-strategin 

o Säkerställa att Gävle behåller sin plats som Sveriges GIS-

huvudstad. 

o Säkerställa en aktiv omvärldsbevakning 

- GIS-strategen bör placeras vid Kommunledningskontoret för att skapa 

erforderlig närhet till kommunledning såväl på politisk nivå som på 

tjänstemannanivå samt för att tydligt markera att GIS är en kommun-

koncerngemensam, strategisk resurs för verksamhetsutveckling 

- GIS-strategen bör rapportera direkt till Kommunstyrelsen  

- GIS-strategen bör tilldelas såväl ekonomiska resurser som personella re-

surser för att kunna fullgöra sin roll att säkerställa ledning, samordning, 
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styrning, inriktning och prioritering av GIS-verksamheten samt samver-

kan med externa aktörer 

- GIS-strategen bör vara ordförande i KoncernGIS-gruppen 

- KoncernGIS-gruppen bör utvecklas såväl vad avser representation från 

förvaltningar och bolag som vad avser arbetsuppgifter och mandat 

- GIS-strategen bör ha plats, och vara föredragande beträffande GIS-

frågor, i IT-ledning eller motsvarande framtida organ 

- IT-ledning bör inte ha några beslutsmandat rörande GIS-verksamheten i 

Gävle, förutom i de fall där GIS-relaterade krav kan komma i direkt 

konflikt med överordnade IT-relaterade avgöranden 

- GIS-strategen bör företräda Gävle kommun, rörande GIS-relaterade frå-

gor, gentemot alla externa aktörer 

Befattningen som GIS-strateg bör inrättas och tillsättas snarast. 

Därutöver bör 

- En betydligt mer stringent projektkultur genomsyra utvecklingsverk-

samheten beträffande GIS i Gävle. Detta behandlas vidare i förslag till 

”Styrdokument för den framtida GIS-verksamheten i Gävle” 

- Den exakta gränsdragningen mellan GIS och IT förtydligas. Här kan er-

farenheterna från Västerås stad utgöra viss ledning 

Nuvarande, informella, struktur för ledning av GIS-verksamheten kan inte bibe-

hållas om Gävle kommun skall behålla sin plats som ledande GIS-kommun i 

Sverige, och om de av KS antagna Vision och Mål för GIS-verksamheten ska bli 

något annat en ett tomt dokument. 

Detaljerat underlag, som legat till grund för dessa slutsatser, framgår i utred-

ningen, nedan.  

  

Inledning 

Gävle kommuns GIS-verksamhet har, idag, en betydande omfattning, främst 

inom de s k tekniska verksamhetsområdena. Däremot har genomslaget för GIS, 

som hjälpmedel i verksamhetens processer, hittills varit mycket blygsamt inom 

områdena skola-vård-omsorg samt kultur och fritid och arbetsmarknad. Gävle 

kommuns rykte som ledande GIS-kommun i landet får därför anses en smula 

överdrivet. 

Verksamheten har letts genom informella beslut, oftast utan påtaglig förankring i 

kommunledningen. Att verksamheten, trots allt, har nått nuvarande omfattning 
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får till stor del tillskrivas ett antal entusiaster som brunnit för GIS. De främsta får 

nog anses vara Eddie Larsson (nyligen pensionerad chef för GI-avdelningen) 

samt Bo Zetterberg, tidigare IT-chef i Gävle. 

Att bibehålla hittillsvarande principer för GIS i Gävle duger inte för framtiden, 

särskilt inte om Vision och Mål i kommunens GIS-strategidokument skall bli 

något annat än tomma ord. Det krävs för framtiden 

- En konsistent ledning med god förankring i kommunledningen 

- Långsiktig och strategisk planering av GIS-verksamheten 

- Strategisk kompetensuppbyggnad och väl genomfört kompetensbibehål-

lande 

- Att GIS blir en självklar del av arbetsprocesserna inom kommunens alla 

verksamhetsområden 

- Att kommunens samlade tillgång till information i olika former blir en-

kelt tillgänglig och användbar för alla som behöver informationen i sitt 

arbete 

- Att internet utnyttjas, i mycket högre utsträckning än idag, för att skapa 

tjänster för kommuninnevånare, förtroendevalda, besökare, myndigheter 

och näringsliv  

Följande sekvenser av ledord skulle kunna vara relevanta mål för framtidens GIS 

i Gävle: 

- GIS-användningen ska syfta till att göra Gävle till en mänsklig stad, en 

säker stad och en hållbar stad 

- GIS-verksamheten skall syfta till att använd geodata ( i vid bemärkelse) 

är kärnfull, tillgänglig, levande, hållbar, flexibel och heltäckande. 

Följden av detta resonemang är att frågan om en eventuell GIS-strateg i Gävle 

istället vidgas till att gälla hur GIS-verksamheten i Gävle bör styras, ledas, in-

riktas, samordnas och vidgas inför framtiden. Denna utredningsrapport har detta 

bredare angreppssätt på uppdraget. 

  

Nuvarande ledningsstruktur för GIS-verksamheten i Gävle 

Dagsläge 

Hittills har det funnits tre ”GIS-organisationer” i Gävle, nämligen 

- Gävle kommun (här representerade av Bygg och Miljö-förvaltningen 

samt Tekniska Kontoret) 

- Gävle Energi AB 
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- Gästrike Vatten (tidigare Gävle Vatten) 

Någon koncerngemensam GIS-ledning har inte existerat. KoncernGIS-gruppen 

har fungerat som inofficiellt besluts- och samordningsforum. I gruppen har det 

funnits representanter för de olika intressenterna (för kommunens del BoM och 

TK). Gruppen har letts av en tjänsteman från KLK. 

Erforderliga formella beslut har fattats i linjeorganisationen, efter att man i före-

kommande fall talat sig samman i KoncernGIS-gruppen. Tidigare var även de 

”mjuka” verksamhetsområdena representerade i gruppen men den försvann för 

flera år sedan. Det hävdas att gruppen var så teknikorienterad att man inte hade 

något utbyte av deltagandet. Det har egentligen inte skett någon fokusering på 

förvaltningarnas/bolagens huvudverksamheter utan fokus har legat på GIS-

frågor och därtill relaterade problem.  

KoncernGIS-gruppen har inte haft något formellt mandat eller några formella 

befogenheter. Dessa har varit självpåtagna och accepterats. Det har i sin tur in-

neburit att koncerngemensamma frågor kunnat ”de facto”-beslutats i KoncernG-

IS-gruppen före de formella besluten i respektive linjeorganisation. 

GI-avdelningen vid BoM har haft en chef och därutöver en helt platt organisa-

tion. Motsvarande förhållande har gällt vid GEAB och Gästrike Vatten. 

Fördelar 

Samarbetet i KoncernGIS-gruppen har gått mycket bra. Det har varit i stort sett 

sammanfallande intressen hos ingående aktörer. 

Den informella strukturen har medfört mycket korta beslutsvägar och korta av-

stånd från beslut till genomförande. Den informella strukturen har medfört att 

även större satsningar har kunnat genomföras med ett minimum av administra-

tion och byråkrati. 

Hittillsvarande insatser inom GI-området har, i huvudsak, finansierats med 

driftmedel, varför problem med amorteringar, räntor på skuld etc har kunnat 

undvikas. 

Det bör nämnas att upprinnelsen till KoncernGIS-gruppen är ett projektsamarbe-

te inom MBK-området (mätning, beräkning, kartering) mellan BoM, TK, 

GEAB, Gästrike Vatten och Telia. Något formellt beslut om inrättandet av en 

KoncernGIS-grupp har aldrig fattats. Behoven har stått klara för alla inblandade. 
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Nackdelar 

Verksamheten har, trots sin efter hand allt större omfattning, haft dålig förank-

ring i kommunledningen och bland politikerna. Enskilda tjänstemän i kommun-

ledningen har fungerat som återförsäkring av verksamheten. 

Samarbetet med de ”mjuka” verksamhetsområdena har varit rent av dålig. Dessa 

har inte framfört några genomarbetade önskemål eller krav på GI-verksamheten. 

Förståelsen för potentialen i GIS som ett planeringsverktyg för skola-vård-

omsorg samt kultur/fritid/arbetsmarknad har inte funnits.  

Det här är måhända en kulturfråga eftersom bilden är likartad i nästan alla kom-

muner. Det kan också vara så att de GI-ansvariga inte haft kunskap eller förmåga 

att sätta sig in i vilka behov som dessa verksamhetsområden faktiskt har.  

Kraven på GI-verksamheten har, efter hand, ökat. Motsvarande förstärkning med 

resurser, främst personella, har inte genomförts, vilket bl a medfört att GI-

avdelningen fått fokusera på vardagsfrågorna. Strategiska frågor och framtids-

frågor har det helt enkelt inte funnits tid för. 

Konsekvenser av pågående sammanslagning av BoM och TK 

Den föreslagna organisationen, med GI-avdelningen som en enhet med en gans-

ka fri stabsroll kan ge rejäl tyngd åt verksamheten. Samtidigt blir GI-

avdelningens roll mer formaliserad i den meningen att den får en tydlig plats.  

Det blir också tydligt när uppgifter och resurser tenderar att inte passa ihop, var-

för behov av resurstillskott kan definieras bättre än idag. 

Det blir också tydligt att GI-avdelningen ska ses som en kommunkoncernge-

mensam resurs, inte minst om en GIS-strategroll inrättas med uppgift att hantera 

behov och styra resursallokering. 

Genom tillsättande av en GIS-strateg med lämplig placering i organisationen och 

lämpliga mandat skapas en nödvändig ”direktförbindelse” från GI-verksamheten 

till kdir/KS. 

Slutsatser 

Den hittillsvarande organisationen har, på ett godtagbart sätt, tillgodosett hittill-

svarande behov. Det räcker dock inte till för att möta framtida utmaningar, såväl 

de som konstitueras av GIS-strategin som de som omvärlden kommer att formu-

lera. 

Skall Gävle kommun bibehålla den ledande rollen som Sveriges GIS-huvudstad 

samtidigt som man vill sträva efter att låta GIS-strategins vision och mål bli 
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verklighet krävs en uppgradering av GI-resurserna, såväl personellt och ekono-

miskt som vad gäller lednings- och styrformer.  

 

Sammanställning av intervjuer genomförda med nyckelperso-

ner i Gävle 

Chefstjänstemän 

Inom ramen för detta utredningsuppdrag har följande chefstjänstemän intervju-

ats: 

- Göran Arnell, kommundirektör 

- Elisabet Jonsson, miljö- och stadsbyggnadschef 

- Hans Olov Åström, teknisk direktör 

- Niclas Hjortenmark, IT-chef 

Vid intervjuerna diskuterades följande uppsättning frågeställningar: 

1. Hur ser Du på Gävles position idag som GIS-användande stad? 

2. Vilka är, enligt Din mening, de tre främsta anledningarna till dagens position? 

3. Vilka hot finns mot dagens position? Nämn helst tre. 

4. Hur vill Du att Gävle skall utvecklas vad avser moderna arbetsprocesser, inklu-

sive informationsflöden, där GIS är en av flera komponenter? 

5. Anser Du att avsnitten Vision och Mål i GIS-strategin stödjer denna tänkta ut-

veckling? Om ”Ja” – på vilket sätt? Om ”Nej” -  varför? 

6. Vilket är viktigast – ekonomiska besparingar eller bättre kvalitet i verksamhe-

ten? 

7. Vilket är viktigast – intern verksamhetsnytta eller primär medborgarnytta bl a 

genom ett väsentligt ökat antal webbapplikationer? 

8. Redan dagens GIS-verksamhet är komplex med en mängd aktörer och beroen-

den såväl internt som externt. Vilka är Dina tankar om hur det hela fungerar 

idag? Motivera Ditt svar, tack! 

9. Vilka är Dina tankar om framtidens Gävle och dess GIS-verksamhet, särskilt om 

vi lyckas bredda GIS-användningen ordentligt till de mjuka verksamhetsområ-

dena? 

10. Hur bör, enligt Din uppfattning framtidens GIS-verksamhet ledas, inriktas, sty-

ras och samordnas? 

a. Vilken är rollen för IT-chefen? 

b. Vilken är rollen för IT-ledning? 

c. Vilken är rollen för en eventuell GIS-strateg 

d. Vilken är rollen för KoncernGIS-gruppen? 

11. Anta att det kommer att inrättas och roll/tjänst/befattning som GIS-strateg. 

Vilken är Din uppfattning om 
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a. Placering i organisationen 

b. Roll som GIS-strateg 

c. Uppgifter 

d. Mandat 

e. Resurser 

f. Till vem GIS-strategen rapporterar 

g. Relation till IT-ledning 

h. Relation till KoncernGIS-gruppen 

12. Det finns ett förslag till organisationsskiss för GIS-verksamheten som en följd 

av sammanslagningen av Bygg och Miljö och Tekniska Kontoret. Anser Du den 

vara  något att gå vidare med? Om ”Ja” – nämn de två viktigaste skälen!  Om 

”Nej” – motivera Ditt svar! 

13. Behöver KoncernGIS-gruppen förändras för att möta framtida/närtida krav?  

Om ”Ja” – hur med avseende på  
a. Representation i gruppen 

b. Roll 

c. Mandat 

d. Uppgifter.  

              Om ”Nej” – motivera Ditt svar!   

 

Nedan följer en sammanfattning av respondenternas ståndpunkter. Svaren som 

respektive respondent lämnat återfinns i ett särskilt samlingsdokument, vilket 

kan erhållas på begäran. 

1. Hur ser Du på Gävles position idag som GIS-användande stad? 

Respondenterna anser att Gävle är relativt långt framme som GIS-användande 

stad, dock förmodligen inte längst fram i landet. Man var tidigt ute med samar-

bete mellan många parter. GIS är dock än så länge GIS – inte den naturliga del 

av det dagliga arbetet som det borde vara. Ett problem är att GIS inte används 

inom skola-vård- omsorg-kultur-fritid mm. GIS-utvecklingen borde ha ”hängt 

på” kommunens e-tjänsteutveckling. Man har inte utnyttjad de breda möjligheter 

som faktiskt funnits. För mycket tekniktänk – för lite tjänstetänk. 

2. Vilka är, enligt Din mening, de tre främsta anledningarna till da-

gens position? 

Några eldsjälar i organisationen, många aktörer i Gävle kommun med intresse i 

verksamheten och som fått möjligheten och utnyttjat den, framgångsrikt läns-

samarbete (cX mm). Mycket data tillgängliga – man har varit duktiga på att 

koppla ihop olika dataslag. 
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Det har kommit ut för lite kunskap om vilka tillgångar som faktiskt finns. Man 

måste vara mycket GIS-kunnig för att kunna utnyttja tillgångarna. GIS-

kontexten väldigt teknisk i Gävle på grund av befintliga aktörer (ESRI, Lantmä-

teriet, HiG, FPX) 

3. Vilka hot finns mot dagens position? Nämn helst tre. 

Fortfarande för mycket teknik och för lite verksamhetsfokusering.  Ej tillgodo-

sedda behov av kompetensuppbyggnad. Låg insikt om möjligheterna till effekti-

visering, verksamhetsförbättring och besparingar hos de ”mjuka” verksamhets-

områdena. Avsaknad av central styrning och ledning. Lågt incitament hos politi-

ken i nuläget. Avsaknad av långsiktighet. För många förvaltnings-/bolagsstuprör.  

Verksamheten måste paraplyorienteras så att koncernnyttan blir ledstjärnan. 

4. Hur vill Du att Gävle skall utvecklas vad avser moderna arbets-

processer, inklusive informationsflöden, där GIS är en av flera 

komponenter? 

Man måste övergå från ett aktivitetsbaserat tänkande till ett processbaserat tän-

kande när uppgifter skall lösas. Flöden måste identifieras och beskrivas bättre än 

idag för att samordnings- och synergimöjligheter ska kunna klarläggas. Det är en 

grund för verksamhetsutveckling och effektivisering. 

Ett koncerngemensamt helhetsperspektiv måste läggas mycket tydligare i verk-

samheten än idag. Nuvarande stuprör måste bort. De är en följd av revirtänkan-

de. 

Kommunmedborgarna m fl skall kunna uppleva en ”one stop shop” i sina kon-

takter med kommunen, främst via internet. 

Alla skall använda GIS i det dagliga arbetet, såväl i ärendehandläggning som vid 

framtagning av beslutsunderlag. All tillgänglig kommunal information skall 

göras åtkomlig och samanvändbar med stöd av GIS. Det måste bli tydligt att GIS 

inte är teknik utan arbetsprocesser och modern informationshantering 

5. Anser Du att avsnitten Vision och Mål i GIS-strategin stödjer den-

na tänkta utveckling? Om ”Ja” – på vilket sätt? Om ”Nej” -  var-

för? 

Respondenterna svarar både Ja  och Nej på denna fråga.. Några kommentarer: 

- Det är viktigt att inse att kommunens verksamhet är, till åtminstone 

80%, myndighetsutövning där många förvaltningar och verksamhetsom-

råden är involverade i varje enskilt ärende.  
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- Den är ganska bra. Dock saknas all beskrivning om hur det hela bör dri-

vas vidare. 

- Det är nödvändigt att strategins Vision och Mål kompletteras med en 

mycket konkret handlingsplan. 

- Man måste, i det vidare arbetet, tänka tjänsteorienterat. 

- Strategin måste tokas och konkretiseras, annars finns det risk för att den 

ej får genomslag. 

- Uppsatta mål måste göras mätbara för att det skall gå att följa upp och 

analysera utfall. Inte säkert att alla mål är rätt satta. 

- Strategin upplevs lite som Quick Fix. 

 

6. Vilket är viktigast – ekonomiska besparingar eller bättre kvalitet i 

verksamheten? 

Det är totalt oförsvarbart att inte använda all tillgänglig information i verksam-

heten. Det är svårt att svara på – det finns flera aspekter att belysa. Kvalitetsfrå-

gorna har prioritet 1. Skapat fritt utrymme skall användas för kvalitetsförbätt-

ringar. 

Besparingar i sig är inget argument och inte heller något medel. Det finns givna 

ramförutsättningar för verksamheten som man har att förhålla sig till. 

7. Vilket är viktigast – intern verksamhetsnytta eller primär med-

borgarnytta bl a genom ett väsentligt ökat antal webbapplikatio-

ner? 

Medborgarnyttan! Vi måste göra den egna hemläxan först. Det frigör resurser 

för medborgarnytta. 

Medeborgarnytta skapas genom verksamhetsnytta. 

8. Redan dagens GIS-verksamhet är komplex med en mängd aktörer 

och beroenden såväl internt som externt. Vilka är Dina tankar om 

hur det hela fungerar idag? Motivera Ditt svar, tack! 

Det är egentligen ingen skillnad mellan GIS-verksamhet och IT-verksamhet. 

Utmaningen består i att identifiera och beskriva behoven på ett sådant sätt att 

man, i en gemensam kontext för kommunen, kan tillgodose dessa behov. Det blir 

särskilt viktigt eftersom olika verksamhetsområdens behov spretar sinsemellan. 

De enskilda lösningarna blir därför kontradiktionära i nuläget utan möjligheter 

till samordning. 

Den är för beroende av ett par enskilda personers engagemang. Det är inte ”var 

mans verktyg” vilket det borde vara. Det är så mycket så man måste vara genuint 
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intresserad – det behövs förenklade anpassningar av exvis arbetsytor. Det behövs 

riktigt enkla applikationer för att nå fram till alla som kan ha nytta av GIS. Har 

varit ”för instängt” på BoM. Har varit mer eldsjälstyrt än målstyrt. 

Gränssnittet mot IT-avdelningen behöver klarläggas bättre så att driftansvaret 

blir mycket tydligare. Systemet tål idag inte störningar p g a hög användning i 

förhållande till tillgängliga stödresurser. För hög sårbarhet personellt. 

9. Vilka är Dina tankar om framtidens Gävle och dess GIS-

verksamhet, särskilt om vi lyckas bredda GIS-användningen or-

dentligt till de mjuka verksamhetsområdena? 

Kommunen måste bli (mycket) bättre på att möta medborgarnas förväntningar – 

där är systematisk GIS-användning en förutsättning. Skall Gävle vara en attrak-

tiv kommun för företagsetablering så är systematisk GIS-användning en förut-

sättning. Automatisering av enskilda rutiner och verksamheter är en förutsätt-

ning för att klara föreliggande ramförutsättningar. Här är GIS ett outnyttjat om-

råde. 

Måste bli kommunkoncerngemensamt med effekter inom alla verksamhetsområ-

den. Fler medborgarapplikationer på internet. Det behövs en ökad GIS-mognad 

och ett modernt tjänstetänkande. Tillgänglig information måste delas över för-

valtnings- och bolagsgränser. 

GI-avdelningens driftverksamhet måste minskas. Det behövs projektledargestal-

ter inom GIS. Det behövs bättre styrning från kommunledningen. Verksamheten 

måste få ett tydligt ”framåt-perspektiv”. 

Vi kommer att få betydligt bättre kvalitet i alla beslutsunderlag. Det måste finnas 

en ”förgrundsfigur” som äger GIS-strategin och för verksamheten framåt med 

den bakgrunden 

10. Hur bör, enligt Din uppfattning framtidens GIS-verksamhet ledas, 

inriktas, styras och samordnas? 

a. Vilken är rollen för IT-chefen? 

b. Vilken är rollen för IT-ledning? 

c. Vilken är rollen för en eventuell GIS-strateg 

d. Vilken är rollen för KoncernGIS-gruppen? 

IT-chefens roll är att fungera som VD för IT-avdelningen. IT-lednings roll är att 

vara ”styrelse” för IT-verksamheten. IT-chefen är ansvarig för drift och utveck-

ling och ska, i dessa hänseenden, ligga mycket nära förvaltningars och bolags 

verksamhet för att kunna tillhandahålla begärt systemstöd. IT-ledning har inget 
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ansvar för GIS utom att lägga budget för central IT-utveckling som också kan 

beröra GIS-verksamheten. 

GIS-strategen bör fungera som samtalspartner med IT-ledning samt vara före-

dragande när så behövs. Egentligen bör inte heller IT-chefen ingå i IT-ledning 

utan rollerna bör här renodlas (VD – styrelse).  IT är ett medel för att säkerställa 

bra GIS-verksamhet. 

GIS-strategens huvuduppgift är att vara övergripande ansvarig för GIS-

utveckling som en del av kommunens verksamhetsutveckling. GIS-strategen bör 

inte vara teknikspecialist utan mer generalist samt ha ett nära samarbete med 

verksamhetsföreträdare, GI-avdelningen och IT-avdelningen. 

GIS-strategen bör finnas vid KLK, ha resurser att driva viktiga frågor, vårda och 

realisera GIS-strategin, leda – styra – avväga – inrikta GIS-verksamheten samt 

rapportera direkt till politiken. GIS-strategen skall vara sammanhållande för 

kommunens GIS-verksamhet samt ha representanter med GIS-kunskap i varje 

förvaltning/bolag. 

KoncernGIS-gruppen bör vara berednings- och samordningsgrupp för GIS-

frågor men också ha vissa beslutsmandat. Samtliga förvaltningar och bolag ska 

vara representerade i KoncernGIS-gruppen. KoncernGIS-gruppen ska vara refe-

rensgrupp vid alla förändringar av kommunens IT-infrastruktur. 

Egentligen kanske det borde finnas en särskild koncernutvecklingsgrupp där alla 

utvecklings- och framtidsansvariga (inklusive GIS-strategen) ingår och får bilda 

något slags tankesmedja för kommunens utveckling (Kommentar från IT-chefen, 

väl värd att fundera vidare på!)  

11. Anta att det kommer att inrättas och roll/tjänst/befattning som 

GIS-strateg. Vilken är Din uppfattning om 

a. Placering i organisationen 

Egentligen borde det vara oväsentligt, givet att mandat, roll resurser och ansvar 

utformas och kommuniceras tillräckligt tydligt ut i organisationen.  

Dock, samtliga respondenter anser att GIS-strategen ska placeras vid KLK. En 

placering vid samhällsbyggnadsförvaltningen kan dock vara en möjlighet givet 

att mandaten för GIS-strategen utformas på rätt sätt 

b-e. Roll, uppgifter, mandat och resurser som GIS-strateg 

Nyckelord kan vara Strategi – Service – Uppsikt.  
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Strategi 

GIS-strategen äger och vårdar GIS-strategin. GIS-strategen leder – styr – sam-

ordnar - avväger – inriktar – prioriterar GIS-verksamheten med stöd av Kon-

cernGIS-gruppen. GIS-strategen är beställare hos IT-ledning. GIS-strategen 

leder arbetet med att, årsvis, uppdatera kommunens handlingsplan för GIS samt 

säkerställa att kommunen möter de krav som ställs i PSI- och Inspire-direktiven 

beträffande geodata. 

Service  

GIS-strategen har ekonomiska och personella resurser för att driva strategiska 

GIS-frågor samt resurser för utvecklingsprojekt, utvidgad geodataanskaffning 

för gemensamma ändamål samt för strategisk kompetensuppbyggnad. I annat 

deluppdrag föreslaget kommunbidrag bör inte kanaliseras via GIS-strategen 

eftersom kommunbidraget avser löpande genomförandeverksamhet och därmed 

kan dirigeras direkt till GI-avdelningen.  

GIS-strategen företräder kommunen utåt i GIS-relaterade frågor. GIS-strategen 

innehar kommunens plats i FPX styrelse. GIS-strategen är sammankallande i 

cX-nätverket.  

Uppsikt 

GIS-strategen följer upp GIS-verksamheten samt säkerställer att den är i enlighet 

med strategi och övriga styrdokument. Årlig analys genomförs gentemot fast-

ställd handlingsplan. Periodisk rapportering sker till KS. 

f. Till vem rapporterar GIS-strategen?  

GIS-strategen rapporterar till KS, antingen direkt eller via KLK förvaltnings-

chef. GIS-strategen bör, vidare, rapportera till varje förvaltning/bolag inför upp-

följning och bokslut. GIS-strategen rapporterar vidare till kommunens lednings-

grupp samt bolagens styrelser, när så önskas. 

g. Relation till IT-ledning 

GIS-strategen ska vara samtalspartner med IT-ledning, kunna vara föredragande 

i IT-ledning samt vara beställare gentemot IT-ledning. 

h. Relation till KoncernGIS-gruppen 

Samtliga respondenter anser att GIS-strategen ska vara ordförande i KoncernG-

IS-gruppen. KoncernGIS-gruppen bör utvidgas till att omfatta representanter för 

samtliga kommunens förvaltningar och bolag samt för kommunalförbundsbola-
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gen. Nuvarande tekniska KoncernGIS-grupp kan mycket väl finnas kvar som en 

undergrupp. 

12. Det finns ett förslag till organisationsskiss för GIS-verksamheten 

som en följd av sammanslagningen av Bygg och Miljö och Teknis-

ka Kontoret. Anser Du den vara  något att gå vidare med? Om 

”Ja” – nämn de två viktigaste skälen!  Om ”Nej” – motivera Ditt 

svar! 

Bilden är ganska bra. Det finns en GIS-strateg som är centralt placerad. Gräns-

ytorna mellan IT-ledning och KoncernGIS-gruppen bör beskrivas tydligare, 

exvis med förklarande text. 

IT-chefen anmälde att han inte sett bilden. 

13. Behöver KoncernGIS-gruppen förändras för att möta framti-

da/närtida krav?  

Om ”Ja” – hur med avseende på  
a. Representation i gruppen 

b. Roll 

c. Mandat 

d. Uppgifter. 

Om ”Nej” – motivera Ditt svar!   

Frågorna har berörts under de olika svaren ovan. Sammanfattningsvis så bör 

KoncernGIS-gruppen 

- Innehålla representation från samtliga förvaltningar och bolag 

- Vara kommunens berednings- och samordningsorgan för alla GIS-

relaterade frågor 

- Ha beslutsmandat beträffande frågor som inte är av principiell eller 

övergripande natur 

- Ha mandat att döma av när så behövs vid frågor om utveckling av nya 

applikationer 

- Kunna rekommendera erforderliga samordningsåtgärder för att säker-

ställa ensning, standardisering och tillvaratagande av möjliga synergief-

fekter. GIS-strategen måste ha beslutsmandat i sådana frågor. 

Tjänstemän i olika verksamhetsområden 

Inom ramen för detta utredningsuppdrag har följande personer intervjuats (samt-

liga ingår i den utsedda arbetsgruppen) : 

- Petter Winther, projektledare, IT-och GIS-utvecklare, Tekniska Kontoret 
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- Eddie Larsson, f d chef för GI-avdelningen 

- Ann-Sofie Johansson-Nyberg, Omvårdnadsförvaltningen och KLK 

- Ann Catrin Johansson, UAG 

- Håkan Sälg, GEAB 

Samtliga dessa ingår i den projektgrupp som ska omsätta GIS-strategins vision 

och mål till en handlingsplan. 

Vid intervjuerna diskuterades följande uppsättning frågeställningar: 

1. Anser du att Gävle behöver en GIS-strateg?    Motiv? 

2. Anser Du att Gävle klarar sig utan en GIS-strateg?   Motiv? 

3. Placering i kommunorganisationen? 

4. Mandat och befogenheter? 

5. Resurser? 

6. Roll i KoncernGIS-grupp el liknande? 

7. Roll i IT-ledning 

8. Vad skall vi göra med KoncernGIS-gruppen? 

9. Hur ser Du på föreslagen bild över GIS-ledningen i kommunen? 

Nedan följer en sammanfattning av respondenternas ståndpunkter. Svaren som 

respektive respondent givit finns i ett särskilt samlingsdokument som kan erhål-

las på begäran.  

1. Anser du att Gävle behöver en GIS-strateg?    Motiv? 

Samtliga respondenter trycker på behovet av en GIS-strateg. De främsta motiven 

är följande: 

- Verksamheten är redan idag komplex. Skall den breddas ytterligare, och 

särskilt till de ”mjuka” verksamhetsområdena är det avgörande med en 

befattningshavare som kan se till hela kommunkoncernens behov, ur ett 

verksamhetsperspektiv, och se möjligheter att tillgodose dessa behov. 

- Befintliga GI-resurser är till för hela kommunkoncernen. Det har inte 

uppfattats så hittills. 

- Behoven av förmåga att utöva styrning, ledning, inriktning, prioritering 

och avvägning vad avser den fortsatta GIS-verksamheten är stora.  

- Det behövs en utpekad befattningshavare som 

äger/vårdar/bevakar/förädlar kommunens GIS-strategi och detta bör inte 

vara knutet till IT-avdelningen 

- Det har funnits en informell GIS-strateg (Eddie Larsson). Det finns goda 

skäl att formalisera rollen. Det bör inte vara chefen för GI-avdelningen 

av flera anledningar 
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- Det behövs en tydlig företrädare för GI-verksamheten med nära kontakt 

till kommunledningen. Chefen för GI-avdelningen har inte utrymme för 

att arbeta med de långsiktiga, strategiska och övergripande frågorna. 

 

2. Anser Du att Gävle klarar sig utan en GIS-strateg?   Motiv? 

Samtliga respondenter svarar bestämt ”Nej” på den frågan. En kommentar dock 

– utan en väl fungerande GIS-strateg kommer kommunens GIS-strategi att totalt 

förlora sitt värde. 

3. Placering i kommunorganisationen? 

Det finns tre alternativa placeringar beroende på hur rollen/tjänsten/befattningen 

utformas – vid KLK , i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen eller vid IT-

avdelningen. Val av placering i kommunorganisationen hänger intimt samman 

med vilka befogenheter, mandat och resurser som GIS-strategen tilldelas. De två 

första alternativen har både för- och nackdelar. Dessa redovisas kort här: 

KLK, fördelar: 

- Signalvärdet ut i kommunorganisationen. Genom denna placering tyd-

liggörs att GIS-verksamheten är en kommunkoncernangelägenhet. 

- Den enda placering som inte kräver förändringar i gällande reglementen 

för nämnderna. 

- Närheten till samtliga i kommunens ledningsgrupp samt politikerna i 

KS/KF 

- Få filter för viktig information och viktigt beslutsunderlag 

- Denna placering innebär ett framtidsmandat för den kommande bredd-

ningen/fördjupningen av GIS-verksamheten 

- Ger utrymme för att hantera strategiska frågor rörande GIS i Gävle 

- Kommer inte att blockeras av ”vardagsfrågorna” vilka hör till den opera-

tiva ledningen av GIS-verksamheten (GI-chefens uppdrag) 

KLK, nackdelar: 

- Det finns en risk att GIS-strategen kommer långt bort från den praktiska 

verkligheten och pågående utveckling inom området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, fördelar: 

- Nära verksamheten, nära den tekniska utvecklingen 

- Lätt att avropa resurser när så krävs 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, nackdelar: 

- Risk för att GIS-strategen och Chefen GI kommer att ”stå på varandra” 
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- Risk för att GIS-strategen uppfattas som en samhällsbyggnadsförvalt-

ningens resurs och inte som en kommunkoncerngemensam resurs 

IT-avdelningen 

Detta alternativ avfärdades snabbt av respondenterna. Motivet är att GIS-

verksamhet är mer verksamhets- och arbetsprocessorienterat är det som IT-

avdelningen sysslar med (= mer utpräglad teknisk verksamhet). 

4. Mandat och befogenheter? 

Mandat och befogenheter består egentligen av två delar – formellt mandat och 

befogenheter samt självpåtaget mandat och befogenheter. Följande utgör ett 

sammandrag av de viktigaste formella mandaten och befogenheterna som före-

slås allokeras till GIS-strategen: 

- GIS-strategen bör företräda ägaren av GIS-strategin (KS), vara ansvarig 

för att vårda GIS-strategin samt ha rätt att göra minde justeringar av 

GIS-strategin efter att KoncernGIS-gruppen gett sitt utlåtande 

- Ha rätt att tvinga fram möjlig samordning mellan förvaltningar och bo-

lag när likartad utveckling av GIS-funktioner kan vara aktuell 

- Ha dragningsrätt på GIS-kompetens, när så erfordras, i hela kommun-

koncernens alla delar. Här måste dock hänsyn tas till pågående och pla-

nerad verksamhet hos den organisationsdel där GIS-strategen begär re-

surser. 

- Svara för långsiktig, strategisk kompetensutveckling 

- Döma, efter beredning i KoncernGIS-gruppen, av när behov av extern 

data anmäls. Ansvara för samordning av all anskaffning av extern data. 

Själva anskaffningen genomförs dock av GI-avdelningen 

- Rätt att fatta beslut huruvida Gävle kommun ska delta i/medverka i ex-

ternt initierade projekt med relation till GIS 

- Rapportera direkt till kdir och KS 

- Är beställare gentemot IT-avdelningen beträffande GIS-relaterade frågor 

De självpåtagna mandaten och befogenheterna beror helt på vad organisationen 

tillåter, vilken person det är som innehar tjänsten samt det förtroende som veder-

börande bygger upp kring sin verksamhet.  

5. Resurser? 

Resurser måste beskrivas i två olika mått – ekonomiska resurser samt persontid 

för medarbetare i organisationen. Beträffande de ekonomiska resurserna bör 

GIS-strategen ha tillgång till följande: 

- Särskilda utvecklingsmedel 
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- Medel för samordning, styrning, inriktning, avvägning, prioritering. Det 

behövs en ”pott” pengar för att kunna verka i de här avseendena. 

- Administrativa medel (förbrukningsmateriel, litteratur, resor, logi, trak-

tamenten mm) 

- Medel för strategisk kompetensutveckling 

- Medel för gemensam, strategisk, anskaffning av nya databaser 

- Medel för gemensam utbildning 

- Medel för att kunna vårda GIS-strategin 

- Medel för att kunna följa upp och ajourhålla GIS-strategin 

- Medel för intern och extern information 

- Medel för deltagande i extern verksamhet (konferenser, seminarier mm) 

Hur mycket pengar per år detta blir är, i nuläget, omöjligt att säga. Det beror helt 

på vilka ambitioner kommunen vill ha beträffande GIS-verksamheten i framti-

den. 

Beträffande persontid för medarbetare i organisationen så föreslås det resursbe-

hovet tillgodoses genom att GIS-strategen har dragningsrätt på arbetstid för 

medarbetare med GIS-kompetens. 

6. Roll i KoncernGIS-grupp eller motsvarande? 

Samtliga respondenter anser att GIS-strategen ska vara ordförande i KoncernG-

IS-gruppen. 

7. Roll i IT-ledning 

Samtliga respondenter anser att GIS-strategen skall ha en självskriven plats i IT-

ledning samt, vid behov, vara föredragande i IT-ledning 

8. Vad skall vi göra med KoncernGIS-gruppen? 

KoncernGIS-gruppen behöver utvecklas, såväl vad avser representation som vad 

avser verksamhet. 

KoncernGIS-gruppen bör innehålla representation för samtliga förvaltningar och 

bolag inom kommunkoncernen. Även kommunalförbundsbolagen ska vara re-

presenterade i gruppen. Representationen kan vara antingen med egen represen-

tant eller genom ombud där någon organisationsenhet med liknande verksamhet 

även företräder någon annan entitet.  

Viktigt är att komma ihåg att de som ingår i KoncernGIS-gruppen har två di-

stinkta roller: 

1. Att ha mandat att företräda sin förvaltning/sitt bolag och därmed också 

framföra förvaltningens/bolagets uppfattning i de frågor som avhandlas. 
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2. Att lojalt föra ut beslut som fattats i KoncernGIS-gruppen för genomfö-

rande även om beslutet i fråga råkar gå emot en egna organisationsenhe-

tens uppfattning. 

Det kan vara så att hittillsvarande KoncernGIS-grupp behöver kvarstå som en 

teknikspecifik del av gruppen. Det är också viktigt att framhålla att alla förvalt-

ningar/bolag inte nödvändigtvis måste delta i alla gruppens möten/aktiviteter. 

Man kan dock inte frisvära sig från skyldigheten att efterleva fattade beslut, in-

riktningar etc.  

KoncernGIS-gruppens roll behöver stärkas, Det sker genom den utökade repre-

sentationen, genom ett antal tydligt tilldelade uppgifter och befogenheter samt 

genom att gruppen, genom GIS-strategen, rapporterar direkt till kdir/KS. Grup-

pens uppgifter skulle kunna beskrivas så här: 

- Utgör kommunens beredningsorgan för alla GIS-relaterade frågor 

- Beslutar om erforderlig samverkan, samordning, integrering, samutnytt-

jande och vidareutveckling av GIS-funktioner och –komponenter 

- Föreslår avvägning när resurskonflikt föreligger inom GIS-området 

- Initierar, löpande, erforderliga förändringar i GIS-strategin 

- Följer upp pågående GIS-aktiviteter mot satta mål 

- Föreslår långsiktig, strategisk, kompetensutveckling 

- Rapporterar till kdir/KS 

 

9. Hur ser Du på föreslagen bild över GIS-ledningen i kommunen? 

Bilden är egentligen ganska bra. Det som saknas är dock en verbal beskrivning 

av relationerna mellan KoncernGIS-gruppen och IT-ledning. Hur skall gräns-

ytorna beskrivas? En viktig fråga blir vilken roll IT-ledning skall ha beträffande 

kommunens GIS-verksamhet. Man bör här komma ihåg att IT-ledning sysslar i 

stor utsträckning med rena IT-relaterade frågor medan GIS-verksamheten i stor 

utsträckning handlar om arbetsprocesser och informationsflöden. 

Det kan ifrågasättas om inte GIS-frågorna skall tas bort från IT-ledning ansvar 

och mandat 

Det är viktigt att KoncernGIS-gruppen omfattar en representant från varje för-

valtning och bolag. KoncernGIS-gruppens roll bör vara att inrikta, leda, samord-

na avväga och prioritera beträffande GIS-frågor. Detta inryms i bilden om den 

förses med kompletterande text. 

KoncernGIS-gruppen bör rapportera direkt till kdir och KS. 

IT-ledning bör måhända överses beträffande roll och arbetssätt. 
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Viktigt att säkerställa att inte IT-ledning och KoncernGIS-gruppen blir två sepa-

rata stuprör, givet att båda skall finnas. Viktigt är dock att KoncernGIS-gruppen 

inte rapporterar till IT-ledning utan direkt till kdir. Annars uppstår risker för 

olämpliga ”informationsfilter”.  

 

GIS-strateger i andra kommuner 

Det finns befattningshavare i andra kommuner som har roll, uppgifter och man-

dat som motsvarar det som kan komma att bli aktuellt i Gävle. Följande kom-

muner och GIS-strateger har blivit föremål för mailintervju och samtal: 

- Göteborgs stad, Eric Jeansson (mailintervju) 

- Helsingborgs stad, Björn Lahti (mailintervju) 

- Örebro kommun, Stefan Peterson (mailintervju och samtal vid besök). 

Dessa fick följande frågor sig tillsända per mail: 

1. Vad var den främsta anledningen till att Din tjänst inrättades? 

2. Hur länge har Du haft Ditt jobb? 

3. Är Du den förste på den tjänsten? 

4. Vilken är Din roll och Dina främsta uppgifter? 

5. Finns det någon befattningsbeskrivning för Din tjänst/befattning? 

6. Vilka mandat har Du? 

7. Vilka resurser disponerar Du? 

8. Till vem rapporterar Du? 

9. Vilka lednings-, berednings-, eller samverkansorgan finns inom kommunen av-

seende GIS-verksamheten och där Du har en roll? Hur arbetar ni i dessa organ?  

10. Hur är beslutsordningen i dessa organ? Vem har vilka mandat? 

11. Vilka är de främsta externa aktörerna med vilka Du samverkar för kommunens 

räkning? 

12. Vilka styrdokument för GIS-verksamheten finns inom kommunen? 

13. Är det något eller några av dessa styrdokument som direkt reglerar Din verk-

samhet? 

Nedan följer en sammanfattning av svaren, som samtliga har kommit via svars-

mail. Dessutom har ett besök genomförts i Örebro för vidgat och fördjupat sam-

tal om deras GIS-verksamhet. 

1. Vad var den främsta anledningen till att Din tjänst inrättades? 

Samtliga respondenter anger att behovet av en vidgad syn på GIS, främst med ett 

långsiktigt och strategiskt perspektiv, är anledningen till tjänsten. Samordnings-

frågor inom kommunen, mellan förvaltningarna och bolagen anges som viktigt. 

Utveckling anges också som prioriterat. 
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2. Hur länge har Du haft Ditt jobb? 

 
Två respondenter har haft befattningen sedan 2000, en sedan 2006.  

3. Är Du den förste på den tjänsten? 

I Helsingborg och Örebro är nuvarande innehavare de första på tjänsten. 

4. Vilken är Din roll och Dina främsta uppgifter? 

 
I Helsingborg är uppgiften som GIS-chef (= Chef GI och GIS-strateg) kopplad 

till tjänsten som IT-chef. Detta påverkar arbetsinnehållet påtagligt eftersom 

dagsfrågorna trycker på. Det uppfattas av nuvarande innehavare som mindre bra. 

Den strategiska delen av arbetet blir otydlig.  

I Örebro är befattningshavaren chef för Lantmäteri- och geodataavdelningen. 

Häri ingår att ha en strategisk och samordnande roll för all GIS-verksamhet.  

I Göteborg är rollen närmast liknande den som Eddie L haft hittills, dock med en 

tydlig strategisk profil. 

5. Finns det någon befattningsbeskrivning för Din tjänst/befattning? 

Alla respondenterna anger att befattningsbeskrivningar saknas i egentlig mening. 

Rollen och dess innehåll har mer av de facto-accepterad omfattning. 

6. Vilka mandat har Du? 

 
I Helsingborg pågår ett arbete med att definiera mandat. Det genomförs som ett 

särskilt projekt internt inom Stadsbyggnadsförvaltningen där IT- och GIS-frågor 

hör hemma. Bakgrunden är att Tekniska Kontoret och Stadsbyggnadskontoret 

slagits ihop till en Stadsbyggnadsförvaltning. 

I Göteborg har GIS-strategen eget upphandlingsansvar för alla relaterade upp-

handlingar, ansvarar för genomförandet av stadens geodatastrategi samt har at-

testrätt upp till 100 tkr i varje enskild anskaffning. 

I Örebro är befattningshavaren Chef för lantmäteri- och Geodataavdelningen. 

Han har beslutsmandat rörande GIS inom SBK. I övrigt är han endast rådgivan-

de i en GIS-strategisk och samordnande roll. 
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7. Vilka resurser disponerar Du? 

Alla respondenterna har egen utvecklingsbudget. Alla respondenterna anger att 

de har dedicerade personella resurser (mellan 5 och 12 personår). Därutöver 

tilldelas verksamheten extra medel vid större gemensamma projekt. 

8. Till vem rapporterar Du? 

I normalfallet till egen förvaltningschef (svar från alla respondenterna). Viss 

rapportering sker direkt till kommunledningen. Kommentar: Detta är det norma-

la där man har ett, i huvudsak, tekniskt och dataorienterat synsätt på GIS, vilket 

skiner igenom att man har i alla tre kommunerna. 

9. Vilka lednings-, berednings-, eller samverkansorgan finns inom 

kommunen avseende GIS-verksamheten och där Du har en roll? 

Hur arbetar ni i dessa organ?  

I Helsingborg sker samverkan/beredning i huvudsak med IT-strategen. 

I Örebro finns en centralt placerad tjänst som IT-strateg (f n vakant) direkt under 

kdir som också har ett IT-råd för strategisk planering inom IT-området. Pro-

gramområde Samhällsbyggnad (SBK, TK, Miljö, Kultur och fritid) har områ-

desövergripande IT-samordningsmöten. Båda fora kan hantera GIS-frågor; dock 

sällsynt förekommande.   

I Göteborg finns grupper dels på avdelningsnivå (Geodataavdelningen) dels på 

förvaltningsnivå som hanterar GIS-strategiska frågor.  

Kommentar: Detta är det normala där man har ett, i huvudsak, tekniskt och 

dataorienterat synsätt på GIS, vilket skiner igenom att man har i alla tre kom-

munerna. 

10. Hur är beslutsordningen i dessa organ? Vem har vilka mandat? 

I Örebro har förvaltningschefen beslutsmandaten utom vad gäller strategiska 

frågor där besluten ligger hos KLK. Detaljbeslut utgående från övergripande 

strategiska beslut kan också fattas av berörd chef för fackförvaltning.  

I Göteborg har chefen för Geodatavdelnignen (= GIS-strategen) beslutsmandat. 

Successiva beslut fattas i respektive fackförvaltning eller stadsdelsförvaltning. 

Kommentar: Stadsdelsförvaltningarna i Göteborg är mycket självständiga gent-

emot det centrala stadskansliet. 

 



  

 Sid 23 (33) 

 
 

   

 

   
 
 
 
 

11. Vilka är de främsta externa aktörerna med vilka Du samverkar för 

kommunens räkning? 

I Helsingborg är det systemleverantörer och konsulter (Tyréns, Sweco) samt 

Lund, Malmö och Krisitanstad. 

I Örebro är det systemleverantörer och konsulter samt vissa GIS-nätverk och 

användarfora.  

I Göteborg är det kommunerna i Göteborgsregionen, Stockholm, Malmö, Lant-

mäteriet, SKL och Stanli 

12. Vilka styrdokument för GIS-verksamheten finns inom kommu-

nen? 

I Helsingborg saknas relevanta styrdokument. Man har pratat mycket omkring 

sådant dokument men inget finns i skriven form. 

I Örebro saknas relevanta styrdokument för GIS. Det finns ett antal IT-

strategiska dokument som också berör GIS-frågor. Inofficiellt finns en strategi 

(ambition) runt GIS som man är överens om inom de tunga tekniska förvaltning-

arna. Detta skulle man behöva få dokumenterat och fastställt. 

I Göteborg är det stadsbyggnadskontorets budget med inkluderade utvecklings-

budgetar, stadens geodatastrategi samt stadens IT-strategi  

13. Är det något eller några av dessa styrdokument som direkt regle-

rar Din verksamhet? 

I Örebro är det teknisk plattform, operativsystem, databaser och IT-säkerhet i de 

IT-strategiska dokumenten som direkt påverkar GIS. 

I Göteborg är det SBK budget samt geodatastrategin som är relevanta. 

Jag har, dessutom, fått mig tillsänt ett antal dokument från dessa tre kommuners 

GIS-strateger. 

 

StrateGIS-projektet 2000-2002 

Bakgrund 

StrateGIS-projektet initierades av regeringen i slutet av 1990-talet. Syftet var att, 

på allvar, bredda och fördjupa användningen av GIS inom kommuner och läns-

styrelser med målet att förbättra beslutsfattande, informationsförsörjning och 
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informationsutbyte mellan statliga myndigheter och kommuner. Staten sköt till 

sammanlagt cirka 20 Mkr under tre år. Deltagande kommuner skulle bidra med 

motsvarande mängd resurser.   

Målgrupper 

Det fanns tre specifika målgrupper för projektet 

- Politiker i kommunstyrelser, ordförandena i de politiska nämnderna i 

kommuner samt chefer vid länsstyrelserna 

- De redan befintliga, eller tilltänkta, GIS-samordnarna inom kommuner 

och länsstyrelser 

- De blivande GIS-användarna  

Uppläggning 

Projektet genomfördes i tre etapper.  

Etapp 1 syftade till att informera politiker och chefstjänstemän om vad GIS var 

för någonting, på vilket sätt systematisk användning av GIS kunde förbättra 

verksamhet och beslutsfattande samt hur den samlade informationen som finns i 

kommuner och länsstyrelser kunde användas bättre. Denna etapp genomfördes 

som länsvisa seminarier om ½ eller 1 dag. 

Etapp 2 var en utbildningsetapp för redan utsedda eller blivande GIS-

samordnare. Den genomfördes länsvis som 16 kursmoduler om vardera ½ eller 1 

dag. Det handlade om ett antal olika komponenter avseende att leda införande av 

GIS, alltifrån utformning av GIS-strategi till juridik avseende geodata och stan-

dardisering beträffande geodata. 

Etapp 3 var en ren användarutbildning. Denna kom att genomföras, i princip, 

kommunvis och avsåg att lära deltagarna praktiskt hur man arbetar med stöd av 

geodata och GIS. 

Om GIS-strateger 

Något explicit avsnitt om GIS-strateger, d v s en nivå ovanför GIS-samordnarna 

ingick inte i utbildningsomfånget. Det var inte aktuellt vid den tiden. Fokus låg 

på att få till en avsevärd breddning och fördjupning av själva GIS-användningen 

med sikte på bl a  bättre processer för överföring av information mellan kommu-

ner och länsstyrelser.  Frågor med beröring på kommunövergripande, strategiska 

frågeställningar berördes främst under Etapp 2 inom ramen för de olika kursmo-

dulerna. Dock kan nedanstående bild tjäna som ledning för de resonemang som 

fördes. 
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Det framhölls dock, vid många tillfällen, under utbildningens gång hur viktigt 

det var att ha ett verksamhetsnära synsätt på användningen av GIS och att inte 

falla i teknikfällan. 

 

SKL handbok GIS-strategi 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utformade 2001, inom ramen för det 

sk SAM-projektet, en ”Handbok GIS-strategi”. Enklast kan handboken beskrivas 

som en manual för att få igång GIS-verksamhet inom en kommun samt hur man 

genomför processen att få till en fungerande GIS-strategi. I handboken finns 

också ett antal exempel på GIS-strategier från den tiden. 

Gemensamt är att man talar inte om rollen som GIS-strateg. Tidsperspektivet vid 

den tiden var mer närliggande och den ”högsta” företrädaren för GIS-

verksamheten i en kommun, i stort sett oavsett kommunstorleken, var en GIS-

samordnare.  

En del av dennes uppgifter skulle, med dagens perspektiv, hänföras till en GIS-

strateg. GIS-samordnaren skulle i större utsträckning vara ansvarig för den var-

dagsnära genomförandeverksamheten. 

Handboken ger således endast obetydlig ledning vad avser frågan om inrättandet 

av en GIS-strateg i Gävle. 
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Krav och önskemål från kommunexterna aktörer 

Det har inte funnits möjlighet att inhämta synpunkter från de externa aktörerna. 

Det är tveksamt om detta egentligen behövs. De interna argumenten för en GIS-

strateg får anses tillräckligt tunga. 

Inrättas en befattning som GIS-strateg får kommunen, med lämpliga uppgifter 

och mandat för denne, goda möjligheter att påverka externa aktörer genom att 

dessa får en tydlig samtalspartner i kommunen som dessutom kan ställa krav och 

önskemål vilka då kan vara ensade inom kommunorganisationen.  

Det finns fem (möjligen sex) viktiga partners i Gävleområdet där GIS-strategen 

får en viktig roll, nämligen 

- Högskolan i Gävle 

- FPX (Här bör GIS-strategen ha plats i styrelsen) 

- Lantmäteriet 

- ESRI 

- Samverkande kommuner (Älvkarleby och Ockelbo) 

- Övriga företag inom GIS- och geodataområdet (bl a Cartesia)  

 

Antagen GIS-strategi för Gävle inklusive förvaltningars m fl 

remissvar på strategin 

Viktiga skrivningar i GIS-strategin 

I GIS-strategins delar om Vision och Mål och Framtidsbilder finns mycket sagt, 

i allmänna termer, om vad man behöver göra inom GIS-området men ingenting 

överhuvudtaget om hur detta ska realiseras. 

I den inte antagna handlingsplanen (bilaga 1) finns ett avsnitt om ”Organisation 

av GIS”.  Utredarna föreslår att GIS-verksamheten ska ligga under IT-

avdelningen. Detta är av många skäl helt olämpligt! GIS handlar om verksam-

hetens processer och informationsflöden. IT-avdelningen sysslar med tekniskt 

stöd för att möjliggöra verksamhetens processer. Det torde stå ganska klart att 

de två komplexen inte kan förenas ledningsmässigt på ett ändamålsenligt sätt. 
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Vad anser remissinstanserna (förvaltningarna och bolagen)? 

De remissinstanser som överhuvudtaget har berört ledning av GIS-verksamheten 

är Bygg och Miljö, Gavlefastigheter, UAG, GEAB, Gästrike Vatten och Teknis-

ka Kontoret.  

Den enda av dessa remissinstanser som överhuvudtaget berör behovet av en 

GIS-strateg är Bygg och Miljö. BoM beskriver också, kortfattat en tänkt roll för 

denne GIS-strateg. 

KoncernGIS-gruppens roll och uppgifter berörs, dock endast ytligt, av GEAB, 

Gästrike Vatten, Gavlefastigheter och Tekniska Kontoret.  

GEAB anser t ex att KoncernGIS-gruppen bör få en kompetensstöjdande roll till 

beslutande organ.  

Gästrike Vatten ifrågasätter om IT-ledning är rätt organ för ledning av GIS-

verksamheten. 

Såväl GEAB som Gavlefastigheter menar att IT-ledning skulle kunna utgöra 

ledningsfunktion för GIS-verksamheten (Kommentar: se avsnittet ovan). 

Slutsatser 

Avgivna remissvar kan inte anses vara tillräckligt väl genomarbetade för att 

kunna utgöra underlag för beslut om hur GIS-verksamheten ska ledas, styras, 

inriktas och samordnas i framtiden.  

Man kan dock, av svaren, konstatera att det finns en medvetenhet om behoven 

av ledning, styrning, inriktning och samordning. Det gäller främst inom följande 

delområden: 

- Utbildning 

- Utveckling 

- Det överordnade systemansvaret 

- Ansvaret för kommunens samlade innehav av geodata 

IT-lednings roll ifrågasätts.  

Bygg och Miljö-förvaltningen efterlyser, som enda remissinstans, en särskild 

GIS-strateg som överordnat ansvarig för kommunens samlade GIS-verksamhet 

(inklusive de kommunala bolagen och kommunförbundsbolagen). 

Klarar dagens ledningsstruktur kraven för framtiden 

Svaret torde vara entydigt ”Nej”! De viktigaste skälen är följande: 
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- GIS-verksamheten kommer att öka i omfattning och omfatta samtliga 

förvaltningar och bolag. Då behövs det en befattningshavare med resur-

ser för att leda, styra upp, prioritera, avväga och inrikta samt mandat 

från KS att utöva denna ledning. 

- GIS-verksamheten kommer att öka i komplexitet, inte minst på grund av 

det stora antalet aktörer med olika intressen 

- Det är många externa aktörer involverade i GIS-verksamheten i Gävle. 

Att hålla ihop alla dessas verksamhet så att det gagnar Gävle kommun 

kommer att bli en krävande utmaning 

- Redan dagens GIS-verksamhet är av den omfattningen att GI-

avdelningens medarbetare är fullt upptagna med den dagliga verksamhe-

ten. Det finns ingen tid disponibel för att arbeta med framtidsfrågorna. 

 

Slutsatser 

Slutsatserna och förslagen kommer att beröra 

- GIS-strateg 

- KoncernGIS-gruppen 

- IT-ledning roll och uppgifter beträffande GIS-verksamheten i Gävle 

Därutöver behövs, under den inledande projekttiden, en styrgrupp för själva 

GIS-utvecklingsprojektet. Denna styrgrupp bör bestå av kommundirektören 

(ordförande), samtliga förvaltningschefer samt samtliga VD för kommunens 

bolag. Kommunalförbunden kan företrädas av bolagens VD efter direkta över-

enskommelser mellan parterna. 

Utredningen pekar entydigt mot följande, övergripande, ”färdväg” för att Gävle 

skall kunna behålla sin roll som ledande GIS-kommun i Sverige: 

- Det behöver inrättas en befattning som GIS-strateg. Ju snarare denna be-

fattning kan inrättas och tillsättas, desto bättre. Denne måste få tydlig 

roll, tydliga mandat och tillgång till resurser.  

- KoncernGIS-gruppens sammansättning, roll, uppgifter och mandat be-

höver utvecklas.  

- IT-ledning bör inte ha någon beslutsroll beträffande GIS-verksamheten i 

Gävle, annat än i frågor där krav från GIS-synpunkt riskerar att hamna i 

konflikt med generella IT-relaterade avgöranden.  

Förslagen, i mer utvecklad och detaljerad form, framgår nedan. 
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Förslag 

GIS-strateg  

Placering, rapportering 

GIS-strategen placeras inom KLK, rapporterar direkt till KS samt utvecklar ett 

nära samarbete med GI-avdelningen.  

GIS-strategen är, vidare, vid behov föredragande och rapporterande i kommu-

nens ledningsgrupp, i respektive förvaltningars och bolags ledningsgrupper samt 

i IT-ledning (eller motsvarande framtida ledningsorgan) 

Roll och mandat 

Mandat och befogenheter består egentligen av två delar – formella mandat och 

befogenheter samt självpåtagna mandat och befogenheter.  

Följande utgör ett sammandrag av de viktigaste formella mandaten och befogen-

heterna som föreslås allokeras till GIS-strategen: 

- GIS-strategen bör företräda ägaren av GIS-strategin (KS), vara ansvarig 

för att vårda GIS-strategin samt ha rätt att göra minde justeringar av 

GIS-strategin efter att KoncernGIS-gruppen gett sitt utlåtande 

- Ha rätt att tvinga fram möjlig samordning mellan förvaltningar och bo-

lag när likartad utveckling av GIS-funktioner kan vara aktuell 

- Ha dragningsrätt på GIS-kompetens, när så erfordras, i hela kommun-

koncernens alla delar. Här måste dock hänsyn tas till pågående och pla-

nerad verksamhet inom den organisationsdel där man vill avropa resur-

ser 

- Svara för långsiktig, strategisk kompetensutveckling 

- Döma av, efter beredning i KoncernGIS-gruppen, när behov av extern 

data anmäls. Ansvara för samordning av all anskaffning av extern data. 

Själva anskaffningen genomförs dock av GI-avdelningen 

- Rätt att fatta beslut huruvida Gävle kommun ska delta i/medverka i ex-

ternt initierade projekt med relation till GIS 

- Rapportera direkt till kdir och KS 

- Är beställare gentemot IT-avdelningen beträffande GIS-relaterade frågor 

- Ansvara för en aktiv omvärldsbevakning inom GI-området 

- Företräder Gävle kommun i externa sammanhang (FPX styrelse, konfe-

renser och seminarier mm) 

De självpåtagna mandaten och befogenheterna beror helt på vad organisationen 

tillåter, vilken person det är som innehar tjänsten samt det förtroende som veder-

börande bygger upp kring sin verksamhet.  
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Resurser 

Resurser måste beskrivas i två olika mått – ekonomiska resurser samt persontid 

för medarbetare i organisationen.  

Beträffande de ekonomiska resurserna bör GIS-strategen ha tillgång till följande: 

- Särskilda utvecklingsmedel, dels för att driva beställda projekt, dels för 

att på eget initiativ kunna sätta igång projekt som initierats i KoncernG-

IS-gruppen 

- Medel för samordning, styrning, inriktning, avvägning, prioritering. Det 

behövs en ”pott” pengar för att kunna verka i de här avseendena. 

- Administrativa medel (förbrukningsmateriel, litteratur, resor, logi, trak-

tamenten mm) 

- Medel för strategisk kompetensutveckling 

- Medel för gemensam, strategisk, anskaffning av nya databaser 

- Medel för gemensam utbildning 

- Medel för att kunna vårda GIS-strategin 

- Medel för att kunna följa upp och ajourhålla GIS-strategin 

- Medel för intern och extern information 

- Medel för deltagande i extern verksamhet (konferenser, seminarier mm) 

 

Förslag till medelstilldelning för de tre första genomförandeåren av handlings-

planen framgår av det dokumentet. 

Beträffande persontid för medarbetare i organisationen så föreslås det resursbe-

hovet tillgodoses genom att GIS-strategen har dragningsrätt på arbetstid för 

medarbetare med GIS-kompetens. 

KoncernGIS-gruppen 

KoncernGIS-gruppen behöver utvecklas, såväl vad avser representation som vad 

avser verksamhet. 

KoncernGIS-gruppen bör innehålla representation för samtliga förvaltningar och 

bolag inom kommunkoncernen (den GIS-ansvarige inom förvaltning/bolag eller 

dennes närmsta chef). Även kommunalförbunden ska vara representerade i 

gruppen. Representationen kan vara antingen med egen representant eller genom 

ombud där någon organisationsenhet med liknande verksamhet även företräder 

någon annan entitet.  

Viktigt är att komma ihåg att de som ingår i KoncernGIS-gruppen har två di-

stinkta roller: 
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1. Att ha mandat att företräda sin förvaltning/sitt bolag och därmed också 

framföra förvaltningens/bolagets uppfattning i de frågor som avhandlas. 

2. Att lojalt föra ut beslut som fattats i KoncernGIS-gruppen för genomfö-

rande även om beslutet i fråga råkar gå emot en egna organisationsenhe-

tens uppfattning. 

Det kan vara så att hittillsvarande KoncernGIS-grupp behöver kvarstå som en 

teknikspecifik del av gruppen. Det är också viktigt att framhålla att alla förvalt-

ningar/bolag inte nödvändigtvis måste delta i alla gruppens möten/aktiviteter. 

Man kan dock inte frisvära sig från skyldigheten att efterleva fattade beslut, in-

riktningar etc.  

KoncernGIS-gruppens roll behöver stärkas, Det sker genom den utökade repre-

sentationen, genom ett antal tydligt tilldelade uppgifter och befogenheter samt 

genom att gruppen, genom GIS-strategen, rapporterar direkt till kdir/KS. Grup-

pens uppgifter skulle kunna beskrivas så här: 

- Utgör kommunens beredningsorgan för alla GIS-relaterade frågor 

- Beslutar om erforderlig samverkan, samordning, integrering, samutnytt-

jande och vidareutveckling av GIS-funktioner och –komponenter 

- Föreslår avvägning när resurskonflikt föreligger inom GIS-området 

- Initierar, löpande, erforderliga förändringar i GIS-strategin 

- Följer upp pågående GIS-aktiviteter mot satta mål 

- Föreslår långsiktig, strategisk, kompetensutveckling 

- Rapporterar till kdir/KS 

GI-avdelningen 

GI-avdelningen bibehåller, i stort, sin nuvarande roll och sina nuvarande uppgif-

ter. 

Gränsytan mellan GI-avdelningens respektive IT-avdelningens roller och uppgif-

ter bör förtydligas så att GI-avdelningens arbete kan renodlas bättre än vad som 

är fallet idag. Genom detta borde rena supportuppgifter kunna överföras till IT-

avdelningen, vilket medför att personell kapacitet kan frigöras vid GI-

avdelningen för utvecklingsprojekt. En försiktig bedömning är att två årsarbets-

krafter skulle kunna inriktas mot sådan utveckling.  

IT-ledning 

IT-ledning föreslås utgöra ”styrelse” för kommunens IT-verksamhet. GIS-

strateg, och GI-avdelning utgör beställare av tjänster hos IT-ledning. GIS-

strategen är föredragande i IT-ledning när så erfordras. 
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Samverkan med externa aktörer 

Omfattning av, och former för, samverkan med externa aktörer bör bli föremål 

för särskilda överväganden i samband med att GIS-strateg rekryteras, då detta i 

betydande utsträckning kan komma att utgöra en personfråga. Dock bör GIS-

strategen inneha plats i FPX styrelse. 

Ekonomi 

GIS-strategen bör ha eget kostnadsställe och egna kostnadsbärare (aktiviteter) i 

kommunens ekonomiadministrativa system. De bör ingå i KLK budget. Verk-

samhetsplanering och budgetarbete sker inom KLK ram men med nära samarbe-

te med GI-avdelningen för att undvika dubbelplanering.  

Hur mycket pengar som behövs per år är, i nuläget, omöjligt att säga. Det beror 

helt på vilka ambitioner kommunen vill ha beträffande GIS-verksamheten i 

framtiden. En resursbehovsberäkning, gjord mot förslaget till handlingsplanen, 

redovisas i slutrapporten avseende arbetsgruppens uppdrag och i själva förslaget 

till handlingsplan. 

 

Vad händer om…? 

För att förverkliga intentionerna i GIS-strategins Vision och Mål är förändring 

av ledningen, styrningen, inriktningen och samordningen av GIS-verksamheten 

ett absolut måste. Den tid som står till förfogande för att uppnå Vision och Mål 

är kort. Det innebär att inrättandet av en tjänst som, och anställning av, GIS-

strateg samt utveckling av KoncernGIS-grupp och övriga förslag som framförs i 

denna delrapport är angelägna och brådskande.  

Vision och Mål innebär vidare att ska användningen av GIS breddas till skola-

vård-omsorg-kultur och fritid-arbetsmarknad mm samt dessutom utvecklas i 

form av medborgartjänster på internet, och få ett sådant genomslag att tydliga 

nyttoeffekter kan ”räknas hem”, så har såväl GIS-strateg som KoncernGIS-

grupp och, inte minst, kommunledning såväl på politisk nivå som tjänstemanna-

nivå en stor utmaning. 

En betydelsefull komponent i hela arbetsgruppens arbete har varit att se till det 

kommunkoncerngemensamma. Det synsättet ställer krav på att den som ska leda 

verksamheten kan ha ett helikopterperspektiv på kommunens verksamhet och 

inte vara fullt upptagen med vardagsuppgifterna. Ett av GI-avdelningens stora 

problem är just vardagsverksamhetens omfattning som inneburit att chefen för 

GI-avdelningen inte kunnat ha detta perspektiv, vilket har varit till men för GIS-

utvecklingen i Gävle. Föreslagen lösning för ledning, styrning, inriktning och 
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samordning skapar väsentligt bättre förutsättningar för att eliminera dessa pro-

blem. 

En av GIS-strategens och KoncernGIS-gruppens viktiga uppgifter är att finna 

former för att dra nytta av GIS-klustret i Gävle, i akt och mening att minska 

belastningen på den egna organisationen. Detta gäller inte minst beträffande 

nödvändiga utbildnings- och informationsinsatser, vilka kan bli mycket resurs-

krävande. Även vad gäller utveckling av nya tjänster samt test av dataset så kan 

GIS-klustret bidra med viktiga insatser. Att få organisationerna i klustret att göra 

rätt saker för kommunens räkning kommer att åligga GIS-strategen. Utebliven 

GIS-strateg och avsaknad av nödvändiga förändringar av GIS-organisationen 

kommer att väsentligt reducera möjligheten till framgång i dessa hänseenden.  

FPX-projektet arbetar med konceptet Smart City. Det uttolkas som mänsklig 

stad, säker stad samt miljömässigt hållbar stad. Det stämmer väl överens med 

kommunledningens vision om utvecklingen av Gävle. Det torde finnas betydan-

de synergieffekter mellan FPX-projektets kontext och Gävle kommuns kontext. 

Men att föra samman dessa torde bli mycket svårt om man fortsätter med hittill-

svarande lösning för GIS-verksamheten.  
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T E K N I S K A  K O N T O R E T  

   
Tekniska kontoret, 80184 Gävle  Besöksadress Kyrkogatan 22  

Tfn 026 17 80 00 (vx)    

 

www.gavle.se 

Deluppdrag 4 - Utreda skillnader i att försörja 
GEAB och Telia med geodata.  

 

 

Överenskommen tolkning: GEAB (Gävle Energi AB) är ett kom-

munägt bolag och Telia (Skanova) är en, gentemot kommunen, 

helt fristående aktör. Det kan finnas legala och andra skillnader i 

möjligheter, och förutsättningar, för geodataförsörjning till de 

båda bolagen. Skillnaderna kan vara av legal, ekonomisk, strate-

gisk och policyrelaterad art. Uppgiften är att klarlägga förekom-

mande skillnader i syfte att skapa en modell för framtida bruk 

även gentemot andra aktörer, vilket på sikt kommer ett förenkla 

hanteringen när frågor av denna art uppstår. Genom denna upp-

gift kan en modell skapas även för andra kommuner då proble-

matiken är likartad där. 

 

 

Sammanfattning 

Möjligheterna, för en kommun, att försörja förvaltningsexterna aktörer med geo-

grafisk data regleras av ett antal styrdirektiv. Det rör sig om EU-direktiv, lagar 

och förordningar. Det handlar dessutom om rättighetsinnehavares licens- och 

nyttjanderättsregler (s k EULA, End User License Agreement) Därutöver till-

kommer den ekonomiska aspekten in. På vilket sätt får man ta betalt för geoda-

tabaser? 
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Kommunernas primärkartmaterial är vitalt för exempelvis infrastrukturutbygg-

nad. Men även andra kommunala geodatabaser är av betydelse. 

Det är tillåtet att försörja externa aktörer med kommunalt framställd geodata, 

givet att man inte bryter mot offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftsla-

gen, lagen om upphovsrätt och lagen om skydd för landskapsinformation. Vidare 

måste man leva upp till de spridningsregler som finns för sådan geodata som 

man inte själv framställt men som ingår i den kommunala geodatabas som man 

vill överlåta. Ingår geodata som förvärvats genom geodatasamverkansavtalet, 

helt eller delvis, i den data man avser överlåta är man skyldig att följa de nytt-

janderegler som finns i detta avtal. 

Man behöver inte genomföra några särskilda åtgärder avseende format mm. 

Kunden får ta emot databasen ”as is”. 

Det är inte tillåtet att tillämpa någon form av konkurrensbegränsning vid försörj-

ning av externa aktörer med geodatabaser. 

Det är tillåtet att ta betalt för den geodata som överlåts till kommunförvaltnings-

extern aktör. Det är däremot inte tillåtet att göra skillnad på ett kommunalt bolag 

som bygger ut infrastruktur och en rent privat aktör med jämförbar verksamhet. 

Det är lämpligt att ta betalt eftersom uppbyggnaden av geodatabaser har medfört 

betydande investeringar. SKL, tillsammans med landets kommuner, håller på att 

ta fram ett normalavtal med en tillämpbar prismodell. 

Geodatasamverkansavtalet ställer upp ett antal villkor för kommunen när det 

gäller att förvärva, använda, vidareförädla och vidareförmedla geodata som åt-

kommits via geodataportalen. Det finns anledning att vara särskilt noggrann 

åtminstone till dess det föreligger ett relevant rättsläge i frågan. Gävle kommun 

bör snarast komplettera avtalet som ansluter kommunen till geodatasamverkan 

med ”Avtal för informationsansvarig enligt Inspire” och ett ”Medverkansavtal”, 

såvitt detta inte redan skett, allt för att kommunens rättigheter, skyldigheter och 

handlingsfrihet med geodata skall säkerställas. 

För sådana databaser som Gävle kommun helt har skapat på egen hand, d v s 

sådana databaser som inte innehåller någon data från någon annan part, så har 

kommunen handlingsfrihet så länge man håller sig inom gällande lagstiftning. 

Kommunen väljer själv vilken licensmodell som skall tillämpas vid upplåtelsen 

och väljer själv vilken ekonomisk ersättning man vill ha. Dock bör normerna och 

principerna i ”SKL-avtalet” tillämpas så långt det är rimligt. 

 

 



  

 Sid 3 (25) 

 
 

   

 

   
 
 
 
 

Bakgrund – Nuläge 

Kommunernas primärkartmaterial utgör väsentligt underlag vid all infrastruktur-

utbyggnad. Av detta material framgår bl a ägarförhållanden, annan redan ut-

byggd infrastruktur mm.  

Det finns även andra databaser som kommunen byggt upp som är viktiga för 

externa aktörer, oavsett om dessa sysslar med samhällsplanering eller rent kom-

mersiell verksamhet. Sådana databaser kan vara befolkningsstatistik, närings-

livsstatistik, trafikstatistik, markanvändning, socioekonomisk statistik, kultur- 

och fritidsinformation, information avseende skola-vård-omsorg etc.  

Frågan har väckts om det finns några skillnader (legala, administrativa, ekono-

miska eller policymässiga) när det gäller att tillhandahålla geodata till kommu-

nala bolag (kommunalförbundsägda bolag) eller till rent privata/kommersiella 

aktörer. 

I Gävle kommun får de kommunala bolagen erlägga avsevärda belopp för att få 

tillgång till den geodata som man anser sig behöva. Dessa kostnader ifrågasätts 

och i samband med arbetet med omsättning av kommunens antagna vision och 

mål för GIS-verksamheten ska en översyn ske av finansieringsmodellen för GIS-

verksamheten.  

Telia/Skanova har hittills gjort geodatauttag från Gävle kommun men har nume-

ra avtal med Lantmäteriet om data. Frågan är av principiell natur eftersom det 

finns ett uttalat intresse av att tillhandahålla geodata, från kommunen, för att öka 

på företagandet i Gävleområdet.  

Grundfrågorna är således: 

- Var får man göra? 

- Vad kan man göra? 

- Vad får man inte göra? 

- Hur lösa den ekonomiska sidan av ett tillhandahållande? 

Det finns ett antal styrdokument som reglerar kommunens möjligheter – allt 

ifrån EU-direktiv till nationella förordningar. Till detta tillkommer eventuella 

spridnings- och nyttjanderättsregler som ursprunglig ägare till delar av databaser 

han ha åsatt sitt material. Det är viktigt att komma ihåg att man köper i regel inte 

data från en databasägare; man förvärvar rätten att utnyttja datan mot att man 

följer vissa regler.  
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Det geodatasamverkansavtal som Gävle kommun anslöt sig till 2011-01-01 

kommer att påverka upplåtelseformer, upplåtelsevillkor och de ekonomiska för-

hållandena. Detta behandlas längre fram i detta dokument under en särskild ru-

brik. 

Dessutom pågår, under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ett 

arbete med att utforma ett normalavtal för geodataöverlåtelser, inklusive en 

prismodell. Grunden är således att kommunerna skall kunna ta betalt för nyttjan-

derätt till den geodata man överlåter.  

Det hela är komplext. Det är många regler att ta hänsyn till. Det behöver redas ut 

och göras så enkelt som möjligt att hantera. Föreliggande utredning avser klar-

lägga vad som gäller och dessutom skapa en manual för den dagliga hanteringen. 

Därför avslutas detta dokument med en ”checklista” att gå igenom när någon 

aktör vill ha tillgång till geodata inom kommunen.  

 

Lagstiftning inom området 

Det finns ett antal lagar, och förordningar, som reglerar hantering, tillhandahål-

lande mm beträffande geodatabaser. De som kommer att behandlas i den här 

utredningen är följande: 

- PSI-direktivet (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/98/EG av 

den 17 nov 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentli-

ga sektorn) 

- Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentli-

ga förvaltningen. Trädde i kraft 1/7  2010. 

- Lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation. Trädde i kraft 1/1 

2011 

- Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Trädde i kraft 

1/1 2011 

- Personuppgiftslagen (1998:204) 

- Lagen (2000:224) om fastighetsregister 

- Lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation 

- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Definitioner och begrepp i lagstiftningen som det är viktigt att 

känna till och beakta 

PSI-direktivet 

”Offentlig myndighet” : 

Statliga, regionala eller lokala myndigheter, organ som lyder under offentlig rätt, 

sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller av ett eller flera 

sådana organ som lyder under offentlig rätt” 

”Organ som lyder under offentlig rätt (psi-direktivet): varje organ som 

a) Särskilt har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse och 

som inte är av industriell eller kommersiell karaktär 

b) Är en juridisk person 

c) Vars verksamhet till största delen finansieras av statliga, regionala eller 

lokala myndigheter eller av andra organ som står under offentlig rätt el-

ler som står under administrativ tillsyn av sådana organ eller vars för-

valtning står under tillsyn av sådana organ eller i vars förvaltnings or-

gan, styrelseorgan eller tillsynsorgan mer än hälften av ledamöterna ut-

ses av statliga, regionala eller lokala myndigheter eller av andra organ 

som lyder under offentlig rätt”. 

Slutsatser: Gävle kommun är en offentlig myndighet.  

Huruvida kommunens bolag är organ som lyder under offentlig rätt beror på 

styrelsens sammansättning. Utses styrelsens ledamöter till mer än 50 % av KS 

eller kommunens förvaltning så lyder bolagen under offentlig rätt, annars inte. 

För kommunalförbunden gäller motsvarande förhållande d v s det beror på hur 

styrelserna utses. 

Telia (Skanova) är inte organ som lyder under offentlig rätt. 

”Handling : 

a) Allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk 

form eller i form av ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuel-

la inspelningar) 

b) Varje del av sådant innehåll” 

Slutsatser: Varje databas som innehas av Gävle kommun (analog eller digital i 

något avseende) är en handling enligt psi-direktivet. Grunden för att direktivet 



  

 Sid 6 (25) 

 
 

   

 

   
 
 
 
 

skall gälla är att handlingen upprättats av en offentlig myndighet eller ett organ 

som lyder under offentlig rätt. Databaser som upprättats av Gävle kommuns 

förvaltning omfattas således av psi-direktivet. Databaser som upprättats av något 

av de kommunala bolagen eller kommunalförbunden kan omfattas av psi-

direktivet, beroende av om bolaget eller kommunalförbundet lyder under offent-

lig rätt eller ej. Detta gäller även om databasen är en handling och den finns i 

Gävle kommuns förvaltning. 

”Vidareutnyttjande : 

 …personers eller rättssubjekts användning av handlingar som finns hos offent-

liga myndigheter för andra kommersiella eller icke-kommersiella ändamål än det 

ursprungliga ändamål för vilket handlingarna framställdes inom den offentliga 

verksamheten. Utbyte av handlingar mellan offentliga myndigheter som enbart 

sker i samband med deras offentliga verksamhet skall inte anses utgöra vidareut-

nyttjande”. 

Slutsats: Varje databas som finns hos Gävle kommun kan bli föremål för vidare-

utnyttjande. Huruvida detta vidareutnyttjande omfattas av psi-direktivet eller ej 

avgörs om databasen skapats av en offentlig myndighet eller ett organ som lyder 

under offentlig rätt. 

Icke-diskriminerande villkor.  

”Villkoren för vidareutnyttjande bör vara icke-diskriminerande för jämförbara 

kategorier av vidareutnyttjande. Detta bör till exempel inte hindra avgiftsfritt 

utbyte av information mellan offentliga myndigheter när de utövar sin offentliga 

verksamhet, även om andra aktörer måste betala avgifter för att vidareutnyttja 

samma handlingar. Bett bör inte heller hindra att olika avgifter tillämpas för 

kommersiellt och icke-kommersiellt vidareutnyttjande”. 

”Offentliga myndigheter bör följa konkurrensreglerna de fastställer principerna 

för vidareutnyttjande av handlingar och i möjligaste mån undvika exklusiva 

avtal mellan dem själva och privata parter”. 

Slutsats: Det är inte tillåtet att särbehandla en icke offentlig organisation som 

vill få tillgång till handlingar i förhållande till en annan icke offentlig organisa-

tion. För Gävle kommuns del innebär det att samma avgift måste tillämpas för 

tillhandahållande av en viss geodatabas oavsett ”kund”, givet att förhållandena i 

övrigt är likadana. 

Tillgängliga format.  

Handlingar skall tillhandahållas i befintliga format och versioner. Det föreligger 

således ingen skyldighet att skapa nya handlingar eller nya format. Det förelig-

ger inte heller någon skyldighet att fortsätta med framställning av handlingar 
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enbart för att dessa skall kunna vidareutnyttjas av någon organisation (”as is-

princip”). 

Slutsats: Handlingar tillhandahålls i den version/det format som gäller för an-

vändandet inom kommunens förvaltning. 

”Om vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter till-

låts skall medlemsstaterna se till att dessa handlingar kan vidareutnyttjas för 

kommersiella och icke-kommersiella ändamål i enlighet med villkoren i direkti-

vets kapitel III och IV. Om möjligt skall handlingarna göras elektroniskt till-

gängliga”. 

Slutsats: De databaser som finns hos Gävle kommun som det inte finns anled-

ning att spridningsbegränsa av andra skäl (i enlighet med annan lagstiftning), 

och där upprättandet har skett av en offentlig myndighet eller organ som lyder 

under offentlig rätt, skall göras tillgängliga för den som önskar förvärva nyttjan-

derätt. 

 

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offent-

liga förvaltningen 

Lagens syfte är att förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor 

som begränsar konkurrensen (1 §). 

Lagen gäller inte för (4 §) 

- handlingar hos utbildnings- och forskningsinstitutioner 

- kulturinstitutioner 

- handlingar som inte får tillhandahållas på grund av annan lagstift-

ning 

- handlingar som tillhandahålls till en annan myndighet utom när 

det framgår att handlingen skall användas i affärsverksamhet 

- handlingar för vilken tredje man innehar rätt till enligt lagen 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära eller konstnärliga verk 

samt lagarna (1960:644), (1967:837), (1970:485), (1974:156), 

(1992:1685) eller (1997:306). 

I övrigt är lagen en översättning av PSI-direktivets regelverk till svensk lagstift-

ning. 
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Slutsatser: Konkurrensbegränsande regler av varje slag är förbjudna. Det är en-

bart sådana geodatabaser som Gävle kommun skapat själv som får tillhandahål-

las utan att hänsyn måste tas till ett antal andra begränsande regelverk, eller 

andra organs rättigheter. 

 

Lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation 

Med geografisk miljöinformation avses egentligen all geografisk information 

som normalt används i våra geodatabaser (3 §) utom 

- sådan information som berör enskilda personers förhållanden (normalt 

ingående i kommuninnevånarregistret, vilket omfattas av PUL). 

Lagen definierar 33 teman med geografisk miljöinformation. 

Informationshanteringstjänst. 

 ”en funktion för att elektroniskt söka, visa eller ladda ner information, att elek-

troniskt omvandla eller bearbeta informationen eller att elektroniskt koppla ihop 

sådana funktioner med varandra” (4 §) 

Informationsansvar.  

”Myndigheter, kommuner och enskilda organ som fullgör offentliga förvalt-

ningsuppgifter ska medverka i det sammanhängande systemet för geografisk 

miljöinformation genom att hålla sådan information och informationshanterings-

tjänster tillgängliga för andra som medverkar i eller använder systemet” (5 §). 

Den som är informationsansvarig enligt 5 § ska ta fram och tillhandahålla upp-

lysningar i elektronisk form som beskriver den geografiska miljöinformationen 

och de informationshanteringstjänster som hör samman med informationen (me-

tadata) (6 §). 

Lagen innehåller även begränsningar i den informationsansvariges skyldigheter 

(10 – 15 §§). 

Slutsatser: Samtliga av Gävle kommun framställda geodatabaser (utom hela 

eller delar av kommuninnevånarregistret och databaser med rent kommersiell 

information) omfattas av lagen. Gävle har skyldighet att, förutom geografiska 

miljödata, även tillhandahålla metadata om berörda databaser. Det finns vissa 

begränsningar i kommunens skyldigheter. Dessa är dock inte av den arten att de 

berörs av detta utredningsuppdrag. 
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Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation 

Förordningen innehåller två viktiga begrepp: 

e-handelstjänst. 

en tjänst som gör det möjligt att elektroniskt via internet eller andra elektroniska 

gränssnitt få tillgång till geografisk miljöinformation och informationshanter-

ingstjänster mot betalning 

Fullgöra informationsansvar. 

att ifråga om geografisk miljöinformation fullgöra informationsansvar enligt 5 § 

lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation 

Förordningen tilldelar Lantmäteriet ansvaret för samordningen av den svenska 

infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation vad 

avser system för information, tillgång till systemet via internet, informationshan-

teringstjänster och att det svenska systemet är samordnat med systemet inom 

EU. 

Förordningen reglerar vidare vilken myndighet som är informationsansvarig för 

de 33 olika teman som finns redovisade i lagen och vad informationsansvaret 

innebär. Det kan konstateras att kommunerna inter är upptagna i något fall vad 

avser informationsansvar. 

Däremot finns det, i förordningens 4 kap 5 §, ett antal sökbegrepp som skall 

kunna användas och som samtidigt utgör grundläggande kvalitetskriterier för 

den geografiska miljöinformationen. Dessa kan komma att styra hur kommunen 

bygger upp sina geodatabaser, eftersom de samtidigt utgör metadata enligt för-

ordningens 4 kap 9 §. 

 

Personuppgiftslagen (1998:204) 

5 §  

Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är 

automatiserad. 

Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna 

ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som 

är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. 

 

9 §  

Den personuppgiftsansvarige skall se till att 
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a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, 

b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, 

c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berätti-

gade ändamål, 

d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det 

för vilket uppgifterna samlades in, 

e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till 

ändamålen med behandlingen, 

f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till än-

damålen med behandlingen, 

g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktu-

ella, 

h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana person-

uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen, och 

i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt 

med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 

 

13 §  

Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar 

a) ras eller etniskt ursprung, 

b) politiska åsikter, 

c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller 

d) medlemskap i fackförening. 

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller 

sexualliv. 

 

Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag 

som känsliga personuppgifter. 

 

22 §  

Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke be-

handlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till 

a) ändamålet med behandlingen, 

b) vikten av en säker identifiering, eller 

c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059). 

 

Slutsatser: Personuppgifter, av vilken art det vara må, skall undvikas i sådana 

geodatabaser som lämnas till aktörer som inte är myndigheter, såvitt inte det är 
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oundgängligen nödvändigt att sådana uppgifter ingår. Finns det personuppgifter i 

de ursprungliga databaserna bör alla uppgifter avpersonifieras. Vid varje tvek-

samhet bör jurist med sakkunskap inom området rådfrågas.  

 

 

Lagen (2000:204) om fastighetsregister 

Fastighetsregistret kan komma att ingå i sådan information som en infrastruktur-

byggare eller annan intressent vill få tillgång till. Lagen reglerar tydligt vilka 

registerändamål som finns. 

Beträffande sådana uppgifter som hör hemma i fastighetsregistret så har kom-

munen ingen anledning att medverka till spridning. Kommunextern organisation 

som önskar få tillgång till sådana uppgifter bör således hänvisas till lantmäteriet 

för åtkomst till denna data.  

Kommunens bolag, och kommunalförbund kan ges tillgång till data via kommu-

nens GI-avdelning. Dock skall sådan data som utlämnas avpersonifieras i erfor-

derlig utsträckning. Erfordras förekommande personuppgifter i önskad data så 

bör även kommunens bolag och kommunalförbunden hänvisas till lantmäteriet. 

 

Lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation 

Med landskapsinformation avses lägesbestämd information om förhållanden på 

och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen (2 §). 

 

En databas med landskapsinformation över svenskt territorium får inte inrättas 

utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om 

databasen skall föras med hjälp av 

automatisk databehandling. Tillstånd skall ges om databasens innehåll inte kan 

antas medföra skada för Sveriges totalförsvar (5 §). 

 

Tillstånd för upprättande av databaser med landskapsinformation ges av Lantmä-

teriet (Förordningen om skydd av landskapsinformation) 

 

Det innebär att  

- landskapsinformation  i denna lag  = geografisk miljöinformation i la-

gen 2010:767 

- mottagaren av geodata skall ha tillstånd att upprätta en databas med 

landskapsinformation.  
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- kommunen bör säkerställa att mottagaren av geodata har sådant till-

stånd. 

 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Utdrag ur 4 kap 1 § 

Myndigheten ska särskilt se till 

1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt 

tryckfrihetsförordningen, 

 

2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 

 

3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen 

säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och 

 

4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beak-

tande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpme-

del hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar. 

 

5 kap 5 §  

Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund 

av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en 

särskild anteckning 

(sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, 

införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hante-

ras. Anteckningen ska ange 

 

1. tillämplig sekretessbestämmelse, 

 

2. datum då anteckningen gjordes, och 

 

3. den myndighet som har gjort anteckningen. 

 

6 kap 4 §  

En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling 

som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det 

skulle hindra arbetets 

behöriga gång. 
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8 kap 1 §  

En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda 

eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller för-

ordning som denna lag hänvisar till. 

 

8 kap 2 §  

Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § och vad som före-

skrivs i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra myndig-

heter och överföring av 

sekretess mellan myndigheter, gäller också mellan olika verksamhetsgrenar 

inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till 

varandra. 

 

10 kap 5 a §  

Annan sekretess än den som följer av 15 kap. samt 18 kap. 1–3, 8, 11 och 13 §§ 

hindrar inte att en uppgift som utgör metadata om geografisk miljöinformation 

eller informationshanteringstjänster enligt 6 § lagen (2010:1767) om geografisk 

miljöinformation görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst 

som avses i 11 § samma lag och som tillhandahålls av en myndighet. 

 

Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinforma-

tion eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan 

informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk mil-

jöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att 

uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän känne-

dom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skyd-

da. 

 

Sekretessen enligt 19–40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön. Lag 

(2010:1768). 

 

10 kap 5 b §  

Sekretess enligt 1940 kap. hindrar inte att en myndighet fullgör sådant samarbete 

om geografisk miljöinformation, informationshanteringstjänster och metadata 

som sker med stöd av föreskrifter i en förordning som har meddelats i anslutning 

till lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation. 

Lag (2010:1768). 
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Slutsatser: Lagen skiljer på myndigheter och enskilda. Kommunen är en myn-

dighet.  

De kommunala bolagen och kommunförbunden kan lyda under offentlig rätt (se 

text om psi-direktivet, sid 5) eller anses som enskilda precis som Skanova eller 

vilket annat bolag som helst eller en enskild person.  

Utlämnande av geodatabaser (= handlingar såväl enligt PSI-direktiv som denna 

lag) skall prövas med avseende på sekretess.Sekretess kan inte åberopas som 

skäl att förvägra överlämnande av en geodatabas till Skanova (eller annat privat 

företag) om samma databas har överlämnats till ett kommunalt bolag eller kom-

munalförbund i det fall bolaget eller kommunalförbundet inte lyder under offent-

lig rätt. 

 

End User License Agreements (EULAs) 

I ett betydande antal databaser som kommunen använder, och som det kan finnas 

intresse av att meranvända även utanför kommunförvaltningens verksamhet, kan 

det finnas data som ursprungligen inte kommer från kommunen (är insamlade 

och bearbetade i kommunens normala verksamhet). Det kan handla om data från 

lantmäteriet, från SGU eller från rent privata aktörer. Många sådana bygger, 

idag, upp omfattande databaser med geografisk data. 

Denna externa data har förvärvats av kommunen med nyttjanderätt. I nyttjande-

rättsreglerna (End User License Agreement) framgår vad kommunen äger rätt att 

göra med denna data. Det kan handla om 

- utläggning med läsrättigheter på internet 

- utläggning med läs- och utskriftsmöjligheter på internet 

- rätt att förmedla vidare till tredje part 

- antal användare som har rätt att utnyttja datan. 

Det är viktigt att säkerställa, i avtal med databasägaren, att kommunen har de 

rättigheter att använda denna data på det sätt som gagnar kommunen bäst. Man 

bör komma ihåg att ju vidare rättigheter man vill ha för en viss datamängd, desto 

högre ersättning för denna data vill dataleverantören normalt ha. Det gäller såle-

des att noga tänka igenom, i förväg, vad man behöver och till vilka ändamål. Det 

är oftast enklare att skapa en tillräckligt bra lösning från början än att komma in 

och vilja ha ändringar efter hand i ett avtal. 
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Gävle kommuns egna databaser 

Det finns ett antal databaser där Gävle kommun är ensam skapare av databasen, 

d v s den innehåller ingen som helst data som kommer från annan part, vare sig 

helt eller delvis. 

För sådana databaser gäller endast lagstiftningens styrande regler. Det innebär 

att Gävle kommun kan upplåta databasen till vem som helst under iakttagande 

av lagens krav. Frågan om ekonomisk ersättning ägs av kommunen  själv, likaså 

frågan om under vilka nyttjandevillkor databasen får användas.  

Här rekommenderas dock att normer och principer i ”SKL-avtalet” följs, inte 

minst för att undvika besvärande upplåtelseprejudikat inför framtiden. Vidare 

rekommenderas att mottagande part inte, utan skriftligt medgivande från kom-

munen, får förmedla data vidare vare sig i ursprunglig eller i vidareförädlad form 

samt att databasens innehåll ska raderas ur servrarna när datan ej avses utnyttjas 

längre. 

 

Problemområden att hantera utifrån lagstiftningen och andra 

styrande regler 

Vägledande rättspraxis 

Det finns, i nuläget, ingen vägledande rättspraxis. Lagstiftningen är relativt ny 

och det har, såvitt känt är, inte ännu förts upp några tvister för rättslig prövning. 

Det innebär att Gävle kommun tills vidare måste agera med viss försiktighet när 

framställan om att förvärva nyttjanderätt till geodatabaser inkommer till kom-

munen.  

Begreppet Handling 

PSI-direktivet använder begreppet ”Handling”. Med detta avses en viss informa-

tionsmängd oavsett i vilket format informationen hanteras. En databas, eller del 

därav, är således en ”Handling” i direktivets mening. Det gäller även begreppet 

”Handling” i Offentlighets- och sekretesslagen. 

Icke-diskriminerande behandling 

PSI-direktivet föreskriver att villkoren för vidareutnyttjande bör vara icke-

diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande.  Vad menas då 

med det? Några exempel kan tjäna som vägledning: 
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- Två ledningsnätägare (GEAB och ett kabelnätbolag) önskar förvärva en 

viss datamängd för utbyggnad av olika nät. Det får anses vara jämförba-

ra kategorier av vidareutnyttjande 

- Gästrike Återvinnare och sotningsverksamheten önskar förvärva en viss 

datamängd för att kunna lägga upp körrutter för sin verksamhet. Det får 

anses vara jämförbara kategorier av vidareutnyttjande 

- Gästrike Återvinnare och ett kabelTV-bolag önskar förvärva en viss da-

tamängd för kunduppföljning. Detta är inte nödvändigtvis jämförbara 

kategorier av vidareutnyttjande eftersom Gästrike Återvinnare fullgör en 

lagreglerad uppgift medan kabelTV-bolaget är en rent privat kommersi-

ell aktör. 

- Äldreomsorgen och ett taxibolag önskar förvärva en viss datamängd för 

hemtjänstens verksamhet respektive färdtjänstplanering. Detta är inte 

nödvändigtvis jämförbara kategorier av vidareutnyttjande eftersom äld-

reomsorgen fullgör en lagreglerad uppgift medan taxibolaget är en helt 

kommersiell aktör 

Vem äger datan och vad får Gävle kommun göra med innehållet i data-

basen? 

Geodatabaser omfattas av lagen om upphovsrätt. Geodatabaser ägs normalt av 

den som skapat databasen för ett visst ändamål. Det framgår i regel av de licens-

bestämmelser som åtföljer åtkomst till, och nyttjande av en databas. Man köper 

således inte en databas; man förvärvar rätten att nyttja databasen för ett visst 

ändamål och för denna rätt betalar man en avgift. 

Finns det ett behov av att förmedla innehållet i en av Gävle kommun  innehavd 

geodatabas, helt eller delvis, till någon organisation utanför kommunens förvalt-

ning (de kommunala bolagen står i det här avseendet utanför kommunens för-

valtning eftersom de är aktiebolag) så finns det tre grundprinciper: 

- det är kommunen själv som skapat allt innehåll i databasen. Då äger 

Gävle kommun databasen och har fri, och fullständig, förfoganderätt 

över innehållet. 

- databasen innehåller, helt eller delvis, data som förvärvats från någon 

utomstående ägare. Då måste kommunen via nyttjanderättsavtalet säker-

ställa rätt att överlämna innehållet, helt eller delvis, till tredje part. Fråga 

om avgift för tredje part att nyttja datan är här utan betydelse 

- databasen innehåller, helt eller delvis, data som förvärvats från någon 

utomstående part och tredje part avser utnyttja datan, helt eller delvis, 
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för publicering på internet. Förutom rätten att överlämna innehållet till 

tredje part måste det även föreligga rätt till publicering på internet från 

ägaren till datan.  

Personuppgifter 

Det är av vikt att säkerställa att personuppgifter, så långt det är möjligt med hän-

syn till för vilket ändamål databaser överlåts, tas bort ur databaserna. Avpersoni-

fierade uppgifter, eller rent statistikmaterial, bör eftersträvas. Vid varje tillfälle 

där kunden vill ha tillgång till uppgifter på personnivå skall detta ifrågasättas. 

Jurist med sakkunskap inom området bör konsulteras i alla tveksamma fall. 

Sekretess 

Offentlighets- och sekretesslagen anger vad som gäller myndigheter (stat, läns-

styrelser och kommuner) och enskilda (= alla övriga) och hur handlingar får, 

eller inte får, lämnas ut. Grunden, vid all utlämning till enskilda, är att utlämning 

skall prövas med hänsyn till olika slags sekretessbehov. 

De kommunala bolagen och kommunalförbunden betraktas som enskilda i lag-

stiftningen. 

  

Ekonomiska faktorer 

GI-avdelningen debiterar BoM samt TK, tillsammans, med 650 tkr/år för data. 

Kommunens bolag och kommunalförbundens bolag betalar 1 500 tkr/år för data 

och vissa programvarulicenser. Det finns anledning att vara medveten om att 

dessa belopp endast täcker kostnaderna för underhåll av databaserna. Något 

täckningsbidrag för uppbyggnad av databaserna (ett stort antal hundra miljoner 

kronor) ryms inte här.  

I deluppdrag 2 (ekonomisk systemkarta och förslag till betalningsmodell) så 

föreslås att det samlade interkommunala täckningsbidraget omfördelas så att en 

större del av GIS-verksamheten bestrids med ett ökat kommunbidrag till verk-

samheten. Det handlar således inte om någon reell minskning av resurserna för 

databasunderhåll utan GI-avdelningen förväntas fortsättningsvis avsätta minst 

dagens resurser för den verksamheten. 

Av PSI-direktivet framgår att det är tillåtet att ta betalt såväl för drift och under-

håll som för att skapa en avkastning på gjord investering. 

Samtidigt är det ett uttalat önskemål att användningen av Gävle kommuns geo-

databaser skall öka, inte bara inom kommunens verksamhet utan även bland 

externa geodataanvändare. Det handlar således om att skapa en sådan prismodell 
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för alla geodataanvändare utanför kommunförvaltningen att det är mer gynnsamt 

att utnyttja kommunens geodatabaser än att söka andra lösningar, givet att vi 

talar om geodata med motsvarande kvalitet och med motsvarande tänkt använd-

ning i båda fallen.  

Föreslagen prismodell för kommunens bolag och för kommunalförbunden skulle 

kunna vara ett verksamt steg i denna riktning. Det är i alla fall värt att pröva. 

Visar det sig inte fungera får man väl vara beredd till omprövning. 

Det väsentliga i sammanhanget är kravet på icke-diskriminerande behandling av 

olika databasanvändare och att konkurrensbegränsning är uttryckligen förbjuden. 

 

Problemområden som måste beaktas särskilt 

Geodatasamverkansavtalet 

Lantmäteriet har, tillsammans med Geodatarådet och andra berörda myndigheter 

samt Sveriges Kommuner och landsting tagit fram en nationell geodatastrategi 

för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet.  

Samverkansavtalet syftar till att utgöra fundamentet för uppbyggnad av en infra-

struktur för geodataförsörjning med målet att förverkliga Inspire och realisera 

den nationella geodatastrategin. 

Avtalet trädde kraft 2011-01-01 med följande statliga myndigheter och andra 

organ som signatärer: JV, Lantmäteriet, alla länsstyrelser, MSB, SNV, RAÄ, 

SjöV, Skogsstyrelsen, SOS Alarm AB, SIG, SCB, Svenska kraftnät, SGU, 

SMHI, Trafikverket och Transportstyrelsen. Genom detta avtal och med dessa 

signatärer så kommer kommuner som deltar i samarbetet att få tillgång till näs-

tan all den geodata som en kommun  behöver från externa källor. 

Kommunerna inbjöds att ansluta sig till avtalet. Gävle kommun anslöt 2011-01-

01. Sandvikens kommun anslöt 2011-05-01. Därmed är Gävle och Sandviken 

kommuner parter i avtalet enligt Huvudavtal P 1. Avtalet syftar till att reglera 

parternas samverkan inom ramen för avtalet samt villkoren för tillhandahållande 

och/eller nyttjande av geodata via infrastrukturen för geodata. Geodatasamver-

kansavtalet ger även varje myndighet och organisation möjlighet att ansluta sig 

som medverkande via ett Medverkansavtal med Lantmäteriet för att göra egna 

produkter tillgängliga via geodataportalen. 

Anslutna kommuner erlägger en årlig avgift för att få tillgång till alla dessa 

myndigheters data enligt en särskild prismodell. För Gävle kommuns del blev 

avgiften inom avtalet lägre än vad man betalat tidigare. 
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Kommunen har, som motprestation, även skyldighet att tillhandahålla viss egen 

geodata, och metadata till dessa geodata, enligt ”Avtal för informationsansvarig 

enligt Inspire” som tecknas med Lantmäteriet. Sådant avtal skall tecknas med 

Lantmäteriet. 

Kommunen, samt annan aktör som utför myndighetsppgift, och som är part i 

geodatasamverkan, ges rätt att använda de geodataprodukter som tillhandahålls 

via geodataportalen. Det är viktigt att komma ihåg att sådant utnyttjande av geo-

data förutsätter en licens, enligt regler i avtalet. Följande licensmodeller före-

kommer (avtalets avsnitt D): 

- enkel licens. Här upplåter statlig informationsansvarig myndighet sådan 

data som man hävdar upphovsrätt till men man debitera bara en leve-

ransavgift eller ingen avgift alls. Med stöd av denna licenstyp kan Gävle 

kommun (inklusive bolagen) förvärva rätt att använda data för myndig-

hetsverksamhet, men inte för annan verksamhet. Det kan vara så att viss 

data också måste förvärvas parallellt enligt modellen för licens för of-

fentlig användning, beroende av för vilket syfte data förvärvas. 

Obearbetad/oförädlad data får inte överlåtas till tredje man. Förvärvad 

data får förädlas och därefter spridas till tredje man. 

- licens för offentlig användning. Kan tecknas av  

o statliga myndigheter i sådan verksamhet som inte utgör affärs-

verksamhet 

o kommunala myndigheter i all verksamhet som inte skall bedrivas 

på affärsmässig grund 

o kommunala företag i all verksamhet som inte skall bedrivas på af-

färsmässig grund, d v s sådan verksamhet som bedrivs utan 

vinstsyfte och att den syftar till att ”tillhandahålla allmännyttiga 

anläggningar till medlemmar av kommunen”. Utanför denna ka-

tegori faller kommunens affärsverksamhet som sker på affärs-

mässig grund, som bedrivs i konkurrens med andra marknadsak-

törer och där priset sätts på affärsmässiga grunder. Detta regle-

ras bl a i lagen (2009:47) om kommunala befogenheter, ellagen 

(1997:857), fjärrvärmelagen (2008:263). 

o andra aktörer som utför myndighetsuppgifter 

Data som förvärvats enligt denna licensmodell 

 får inte spridas mot betalning eller motsvarande 
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 får inte upplåtas till tredje man vare sig i obearbetat el-

ler bearbetat skick 

 får inte göras åtkomligt för nerladdning till tredje man 

vare sig i obearbetat eller bearbetat skick 

 får inte göras bearbetningsbart för tredje man vare sig i 

obearbetat eller bearbetat skick 

- licens för kommersiell slutanvändning. Villkoren skall tillämpas för 

verksamheter som bedrivs i kommersiellt syfte i varierande associations-

former (aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag, enkelt bolag, eko-

nomisk förening, vissa stiftelser, etc). Här inkluderas kommunala bolags 

verksamhet som bedrivs på affärsmässig grund. 

Bolag som ingår i en koncern kan utnyttja samma licens, förutsatt att 

moderbolaget äger teckna firma för samtliga bolag som omfattas av 

koncernlicensen. Gävle Stadshus AB kan således teckna en licens som 

gäller för kommunens samtliga bolag. Beträffande kommunalförbunden 

måste det nog hanteras i särskild ordning eftersom det är kommunalför-

bundet som ”äger” bolagen”. Det bör också observeras att Gästrike 

Räddningstjänst och Gästrike Återvinnare kan komma att få andra vill-

kor än Gävle Energi AB eller Gästrike Vatten. 

Data som förvärvats enligt denna licensmodell 

 får inte spridas mot betalning eller motsvarande 

 får inte upplåtas till tredje man vare sig i obearbetat el-

ler bearbetat skick 

 får inte göras åtkomligt för nerladdning till tredje man 

vare sig i obearbetat eller bearbetat skick 

 får inte göras bearbetningsbart för tredje man vare sig i 

obearbetat eller bearbetat skick 

- licens för icke kommersiell slutanvändning. Detta gäller 

o ideellt nyttjande 

o privat nyttjande 

o forskning och utbildning 
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Denna licensmodell torde knappast bli aktuell får någon av Gävle 

kommuns verksamheter. Däremot kan den vara aktuell för FPX, 

HiG och Folkuniversitetet. 

 

Förestående normalavtal avseende geodata med ledningsägare 

/infrastrukturbyggare 

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) leder ett arbete med syftet att skapa ett 

normalavtal mellan kommuner och ledningsägare/infrastrukturbyggare. Avsikten 

är att skapa en grundplattform för allmän användning av det storskaliga kommu-

nala grundmaterialet. Viktigt är också att komma ihåg att infrastrukturutbyggar-

na ianspråktar mark med vägrätt, banrätt och ledningsrätt, d v s de behöver ej, 

med äganderätt, förvärva den mark som behövs. 

Avtalet syftar till att reglera 

- överföringsformat 

- vilka objekttyper som omfattas 

- kvalitetskriterier 

- prismodell. 

Ett mål är att säkerställa att landets kommuner agerar på ett någotsånär enhetligt 

sätt. Detta geodataavtal avses ersätta hittillsvarande MBK-avtal. Målet är att 

infrastrukturägarna skall bidra med cirka 20% av kommunernas kostnader för 

uppbyggnad  av grundläggande geodatabaser. Ambitionen är att ett normalavtal 

skall finnas framtaget under 2011. 

Man bör dock komma ihåg att det finns en stor mängd, kommunalt uppbyggda, 

geodatabaser som ej kommer att omfattas av normalavtalet eftersom det handlar 

om annan geodata än primärkartan (motsv).  

Viktigt är också, när avtal sluts med en infrastrukturbyggare, 

- att reglera för vilken typ av användning som datan upplåts  

- att nyttjanderätten inte är exklusiv för denna kund 

- att reglera huruvida infrastrukturbyggaren får vidaredistribuera data till 

uppdragstagare och för vilken användning det, i så fall, sker. 
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Gävle kommuns strategi och dess inriktning – policies 

Gävle kommuns vision för GIS har fastställts vara: ”GIS skapar framtidens sam-

hälle i Gävle”. 

Detta kan tolkas på många olika sätt. I det antagna dokumentet framgår det av 

kapitel 3 och kapitel 4 att visionen medför en väsentligt breddad och fördjupad 

användning av GIS; inte bara i kommunens förvaltning utan även i de kommu-

nala bolagen, i kommunalförbunden, av andra myndigheter som verkar i Gävle 

samt av en mängd privata företag och organisationer. 

I kapitel 4 (Vision och mål) finns det 13 nyckelmeningar om på vilket sätt GIS 

skapar framtidens samhälle i Gävle.  

För att detta skall bli mer än tomma ord i visionsdokument krävs att använd-

ningen av GIS breddas i en mycket stor omfattning och att GIS, mer än idag, blir 

”var mans hjälpmedel” i det dagliga livet. Det krävs också geodata i en betydligt 

större omfattning än vad som erbjuds idag. Geodata måste vara tillgängliga för 

alla och det finns ett antal, nästan, obligatoriska krav på denna geodata, såsom 

- data skall vara samanvändbara oavsett från vilken källa de kommer eller 

för vilket ursprungligt ändamål datan är insamlad 

- data måste ha en säkerställd kvalitet bl a avseende geometrisk nog-

grannhet, relevans, validitet, fullständighet och aktualitet. När datan 

samlades in, av vem och på vilket sätt, är oerhört viktiga uppgifter i 

sammanhanget 

- denna datakvalitet måste vara beskriven och tillgänglig tillsammans med 

all data. Användaren måste förstå vad datan står för och vad den inte står 

för. 

Det här är mycket stora krav. Det kommer att kosta mycket pengar att nå den här 

visionen, såvitt man inte kan använda redan befintlig data, d v s de stora data-

mängder som redan finns i Gävle. Det torde därför vara en angelägen uppgift att 

säkerställa, såväl legalt som rättighetsmässigt och ekonomiskt, att tillgänglig 

data kan få en stor spridning. Det kan, i sin tur, medverka till att resurser skapas 

för ytterligare insamling och underhåll, för erforderlig standardisering och för att 

skapa verktyg och metoder att tillhandahålla geodata brett i samhället. 

Att dessutom göra alla dokument i Gävle kommuns arkiv åtkomliga med stöd av 

GIS, genom att dokumenten geokodas med koppling till vilka lägesbestämda 

objekt dokumenten avser, skulle vara ett stort steg mot att förverkliga visionen. 

Då blir, helt plötsligt, all historik enkelt tillgänglig och möjlig att ta hänsyn till 

vid handläggningen av varje ärende. 
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Det finns anledning att återkoppla till ett uttalande av dåvarande kommundirek-

tören i Växjö vid en GIS-konferens 2000: ”Systematiska användning av GIS 

möjliggör att varje beslut kan fattas på en, enhetlig och kvalitetssäkrad kun-

skapsbakgrund”. 

Slutsatser avseende frågan om försörjning av GEAB respektive 

Telia/Skanova med geodata 

Följande slutsatser kan dras: 

1. Det föreligger, med hänsyn till gällande lagstiftning ingen principiell-

skillnad mellan att försörja GEAB eller Telia/Skanova med geodata. 

Möjligen kan det vara enklare om GEAB (samt övriga kommunala bo-

lag etc) anses lyda under offentlig rätt enligt psi-direktivet (se sida 5) 

2. Gävle kommun bör ta betalt av såväl GEAB som Telia/Skanova. För 

jämförbart material och med jämförbart användningsområde får inte pri-

set skilja mellan kunderna. 

3. Geodatasamverkansavtalet innebär att kommunens förvaltning respekti-

ve de kommunala bolagen kan komma att få licenser med olika innehåll 

och villkor beträffande geodata från avtalstecknande statliga myndighe-

ter. Det som komplicerar det hela ytterligare är att vissa av bolagen kan 

komma att få en typ av nyttjanderättslicens medan andra bolag kan 

komma att få en annan typ beroende av om de anses bedriva kommersi-

ell verksamhet eller ej. Vidare kan kommunens egna bolag, inom ramen 

för Gävle Stadshus AB, få en licensmodell och kommunalförbunden en 

annan.  

4. Beträffande kommunens egna data så är det kommunen själv som avgör 

frågan om upplåtelse, upplåtelsevillkor samt ekonomisk ersättning för 

nyttjande. ”SKL-avtalets” normer och regler bor dock vara styrande.  

5. Kommande normalavtal för geodatabaser till infrastrukturbyggare bör 

utnyttjas så långt möjligt. Det gäller relationen till båda parter enligt ut-

redningsuppgiften 

6. Konkurrensbegränsning är inte tillåten. Det innebär att man inte får för-

vägra en infrastrukturbyggare geodata samtidigt som en annan aktör 

med samma verksamhetsområde får tillgång till geodata 

7. Det finns ett antal lagar som måste beaktas oavsett om geodatabasen 

skall överlåtas till GEAB eller Telia/Skanova 
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8. För bakomliggande data kan det finnas nyttjanderättsregler som måste 

efterlevas. Dessa skall bekantgöras för den som förvärvar rätt till geoda-

tabas. I förekommande fall kan det vara nödvändigt med en skriftlig för-

säkran om efterlevnad av dessa regler i samband med avtalsskrivning 

om överlåtelse. 

 

Förslag till checklista inför överlämning av geodatabaser 

Eftersom överlämning av geodatabaser kan bli aktuellt till betydligt fler använ-

dare än vad denna utredning avser (GEAB respektive Telia/Skanova) så finns 

det anledning att etablera en särskild rutin inför överlämnandet. 

Motiven är, främst, två 

- det finns ett antal styrande regelverk som kommunen har att förhålla sig 

till 

- kravet på icke-diskriminerande likabehandling 

Därför föreslås nedanstående checklista: 

1. Får databasen med dess innehåll lämnas ut? Prövning skall ske dels mot 

offentlighets- och sekretesslagen, dels mot PUL. Finns det data som inte 

får komma i obehörigs händer med hänsyn till skyddsvärdet? Finns det 

data som kan vara integritetskränkande eller innehålla sådana person 

uppgifter som inte kan anses vara offentliga? 

2. Har mottagaren av databasen tillstånd att upprätta och inneha databaser 

med geografiska data enligt Lag om skydd för landskapsinformation? 

Fråga mottagaren om vederbörande har tillstånd från Lantmäteriet eller 

tillhör kategorin som är undantagna? 

3. Får databasen lämnas ut till tredje part med hänsyn taget till avtalad 

nyttjanderätt för kommunen? Skall villkor skrivas in i nyttjanderättsav-

talet? Vad står i det/de avtal som kommunen har med den ursprunglige 

ägaren till datan? 

4. Är det en rent kommunintern databas eller en databas som innehåller 

någon data som kommunen erhållit inom ramen för geodatasamverkan-

savtalet? Är det en rent kommunintern databas så sätter kommunen själv 

alla villkor för upplåtelse. 
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5. I vilken licenskategori, enligt geodatasamverkansavtalet, hamnar motta-

garen av geodata? Är detta beaktat vid förestående överlämning och 

villkorsskrivning?  

a. Enkel licens 

b. Specifik licens – licens för offentlig användning, licens för kom-

mersiell slutanvändning, licens för kommersiell vidareförädling, 

licens för icke kommersiell användning eller licens för forsk-

ning och utbildning   

6. Får innehållet i databasen publiceras på internet i någon form med hän-

syn till avtalad nyttjanderätt för kommunen? Skall villkor skrivas in i 

nyttjanderättsavtalet? Se även punkt 3 ovan! 

7. Vilken avgift skall kommunen ta ut för överlämnad data? Kan SKL 

normalavtalet för infrastrukturbyggare/ledningsägare utnyttjas som un-

derlag för avtalsskrivning? Vilka prissättningsparametrar skall utnyttjas 

(hur ska prismodellen tillämpas) enligt normalavtalet? Finns det förut-

sättningar för prisreduktioner? 

8. Har geodata tidigare ställts till annan, jämförbar, aktörs förfogande och 

vilken blev avgiften i så fall? ( Infrastrukturbyggare, ledningsnätägare, 

vägunderhållsentreprenör, snöröjare, sophämtare etc) 

Är det motsvarande datamängd det handlar om i denna situation som i tidigare 

situationer? Kan någon vägledning fås beträffande rättigheter och prissättning på 

grund av det? Här styr PSI-direktivet när det gäller motsvarande verksamhet. 
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Deluppdrag 5 - Bevaka att Gävle kommuns GIS-
strategi följer Nationell geodatastrategi, Inspire 
samt PSI-direktivet. 

(En bilaga) 

 

Överenskommen tolkning: Uppgiften innebär att läsa in de tre 

styrdokumenten, identifiera relevanta avsnitt samt, vid behov, ta 

stöd av expertis från bl a lantmäteriet och RK, tolka styrdokumen-

ten. Därefter skall kommunens GIS-strategi stämmas av mot styr-

dokumenten. Vid behov skall förslag till ändringar av strategin fö-

reslås samt en modell föreslås för hur detta skall kunna bevakas 

inför framtiden. 

 

Sammanfattning 

Gävle kommun antog en GIS-strategi (Vision och Mål) 2010-12-01.  I detta 

dokument sägs som övergripande formulering ”GIS skapar framtidens samhälle i 

Gävle”. 

Innehållet i GIS-strategin, och deras förverkligande, har konsekvenser inom alla 

områden av Gävle kommuns GIS-verksamhet, alltifrån grundläggande GIS-

funktioner antingen som separata tillämpningar eller inbäddade i verksamhetssy-

stem till förmedling av geodata till externa intressenter.  

Slutsatserna av genomgången av gällande övergripande (EU-gemensamma och 

nationella) styrdokument blir följande:  
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Gävle kommuns GIS-strategi är otillräcklig som ramverk för kommunens age-

rande när det gäller GIS- och geodatarelaterad verksamhet. GIS-strategin måste 

därför kompletteras med ett särskilt styrdokument för genomförandeverksamhe-

ten. Detta styrdokument ska gälla för samtliga förvaltningar, samtliga kommu-

nens bolag och samtliga kommunalförbundsbolag. 

Geodataområdet kommer dessutom, framgent, att utsättas för en mängd influen-

ser i form av ny EU-gemensam eller nationell lagstiftning. Den framtida GIS-

verksamheten i Gävle måste vara uppmärksam på dessa förändringar och flexi-

belt kunna anpassa sig för att man ska kunna hävda även fortsättningsvis att 

man är en ledande GIS-kommun i landet. Denna anpassning är dessutom nöd-

vändig för att målen i GIS-strategin ska kunna realiseras och inte bara utgöras 

av tomma ord. Det kräver resurser! 

Ren konkret bör denna inriktning, samt nödvändiga bakomliggande beslut resul-

tera i 

- Ett kommunkoncerngemensamt styrdokument (regelverk) för genomfö-

randeverksamheten avseende GIS och geodata. Förslag till innehåll i så-

dant styrdokument – se bilaga till rapport avseende detta deluppdrag. 

- En väg inom kommunen för att handlägga GIS- och geodatarelaterade 

frågor. Förslag till väg – se slutrapport från Deluppdrag 3.  

- Ett beredningsorgan för dessa frågor. Förslag till beredningsorgan - se 

slutrapport avseende Deluppdrag 3. 

- En beslutsinstans för alla beslut. Förslag till beslutsinstans – se slutrap-

port avseende Deluppdrag 3. 

För att detta ska få erforderligt genomslag krävs att 

- Det finns en tydlig politisk markering avseende betydelsen av dessa frå-

gor (= beslut i KS avseende regelverk som blir tvingande för all verk-

samhet i kommunen) 

- Styrdokument, handläggningsväg, organisation och beslutsmandat är 

kommunicerade ut i organisationen via intranätet, via utbildning av che-

fer och medarbetare samt blir föremål för utbildning vid nyanställning 

av medarbetare 

Förslag till organisation, beslutsmandat mm har beskrivits i rapporten avseende 

Deluppdrag 3 (Utred behov av en GIS-strateg). 

Förslag till innehåll i (disposition av) det kommunkoncerngemensamma styrdo-

kumentet framgår av bilaga till denna delrapport. Det dokumentet bör, rent for-

mellt, utformas som en bilaga till GIS-strategin. Därmed kan styrdokumentet 

anpassas till inträffade förändringar utan att GIS-strategin nödvändigtvis behö-

ver omarbetas/revideras. 
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Inledning 

Gävle kommun antog en GIS-strategi (Vision och Mål) 2010-12-01.  I detta 

dokument sägs som övergripande formulering ”GIS skapar framtidens samhälle i 

Gävle”. Denna vision måste brytas mer och ges ett konkret innehåll, såväl i mål-

formuleringar som i praktisk handling. Så har också skett och det har formulerats 

i följande satser: 

- GIS bidrar till en förenklad vardag för medborgare och företagare 
 

- GIS skapar trygghet för Gävles medborgare i olika situationer i varda-
gen 

 
- Skolan medverkar i innovativa GIS-projekt i samverkan mellan kommu-

nen, näringslivet och högskolan 
 

- Alla medarbetare besitter tillräcklig kunskap om GIS för att betrakta 
området som en naturlig del inom sitt verksamhetsområde 

 
- GIS medför ökad effektivitet genom att all ekonomisk information är lä-

gesbestämd inom kommunen 
 

- GIS har medfört en ökad sysselsättning i kommunen 
 

- GIS underlättar långsiktig samhällsplanering genom att skapa goda un-
derlag för analys 

 
- Kommunikationer styrs (av kommunen) och väljs (av medborgaren) 

med underlag från klimat och tid 
- GIS används som ett stöd i kommunens krishantering 

 
- GIS ingår som en naturlig del i såväl grundskole- som gymnasieutbild-

ning 
 

- Genom GIS tillhandahålls en virtuell upplevelse av kommunen (”Väl-
kommen ombord till det virtuella Gävle”) 

 
Dessa satser, och deras förverkligande, har konsekvenser inom alla områden av 

Gävle kommuns GIS-verksamhet, alltifrån grundläggande GIS-funktioner an-

tingen som separata tillämpningar eller inbäddade i verksamhetssystem till för-

medling av geodata till externa intressenter.  
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Verksamheten påverkas av ett antal övergripande styrdokument på internationell 

eller nationell nivå. Ett par av dessa dokument är omsatta i tvingande lagstift-

ning; andra har formen avtal mellan intressenter. 

Denna utredning, med däri ingående förslag, beskriver konsekvenser för Gävle 

av den Nationella Geodatastrategin, Inspire-direktivet och PSI-direktivet. 

 

De tre styrdokumenten 

Nationell geodatastrategi 

Den nationella geodatastrategin fastställdes 2009 av regeringen. Målen med 

strategin är att 

- åstadkomma en nationell infrastruktur för geodataområdet 

- bidra till utveckling av den svenska e-förvaltningen 

- främja samverkan mellan offentlig och privat sektor för att skapa förut-

sättningar för vidareförädling av geodata 

Strategin syftar till att ge vägledning till producenter och användare vad avser 

utveckling och användning av  

- standarder och specifikationer för geodata 

- metadata och metadatatjänster 

- tjänster för spridning av information 

- policy för åtkomst och användning av geodata 

- forskning och utbildning inom geodataområdet 

- organisation och former för samarbete inom geodataområdet 

Vision för geodataområdet 

På 10 års sikt ska de organisationer som, i sin verksamhet, hanterar geodata 

- skapat ökad samhällsnytta med geodata byggd på samverkan över orga-

nisationsgränserna till lägsta möjliga kostnad 

- bundit samman informationsresurser i ett nätverk och ställt dem till för-

fogande via enhetligt utformade tjänster och informationsbeskrivningar 

- tillgodosett behov av geodata för att betjänta offentlig förvaltning, före-

tag och medborgare på lokal, regional, nationell, europeisk och global 

nivå. 
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Slutsats: 

Att leva upp till den nationella geodatastrategin griper in i all GIS- och geoda-

tarelaterad verksamhet och förutsätter att Gävle kommun har ett enhetligt för-

hållningssätt i arbetet oavsett vem som utför det eller vem som är intressent i, 

eller kund avseende, resultatet. 

 

Definition av geografiska data 

Det kan därför finnas anledning att, redan här, lägga fast en definition av vad 

som kan anses utgöra geodata, eller geografiska data (spatiala data).  Följande 

definition föreslås: 

- Med geografiska data avses all information om varje företeelse för vil-

ken det finns, eller går att sätta, någon typ av geografisk adress på (ko-

ordinater, gatu- eller vägadress, fastighetsbeteckning, kvartersbeteck-

ning) oavsett 

o om informationen finns i digitalt eller analogt format 

o om informationen finns i databaser, dokumentarkiv eller diarier 

o vilken förvaltning eller vilket kommunalt bolag som är informa-

tionsägare 

o om informationen är att anse som grundläggande geografisk in-

formation eller kan hänföras till kategorin verksamhetsinforma-

tion 

o om informationen är aktuell eller kan betraktas som historisk in-

formation 

Insatsområden 

Den Nationella Geodatastrategin har definierat ett antal insatsområden för fort-

satta aktiviteter. De är 

- samverkan i nätverk som grund för infrastrukturen 

- informationsstruktur, d v s på vilket sätt beskrivning av företeelser ska 

utformas 

- teknisk infrastruktur 

- metadatabaskatalog, d v s vilken information som ska finnas om olika 

databaser 

- geodetiska referenssystem 

- forskning, utveckling och utbildning 

- regelverk 

- finansierings- och prismodeller 
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Inom vart och ett av dessa insatsområden har ett antal aktiviteter beskrivits. Des-

sa aktiviteter kommer att beröra Gävle kommuns verksamhet i hög grad, efter-

som det kommer att påverka utformningen av den data som myndigheter tillhan-

dahåller samt ställa krav på hur den data är utformad som Gävle kommun ställer 

till andras förfogande. 

Om detta finns nästan ingenting beskrivet i Gävle kommuns GIS-strategi. 

Slutsats: 

Gävle kommuns GIS-strategi är otillräcklig som ramverk för kommunens age-

rande när det gäller geodata. GIS-strategin måste därför kompletteras med ett 

särskilt styrdokument för genomförandeverksamheten. Detta styrdokument ska 

gälla för samtliga förvaltningar, samtliga kommunens bolag och samtliga kom-

munalförbundsbolag. 

 

Inspire-direktivet med därav följande svensk lagstiftning 

Inspire-direktivet ( Infrastructure for Spatial Information in Europe ) trädde i 

kraft den 15 maj 2007. Den svenska ”översättningen” av Inspire-direktivet ut-

görs av den Nationella Geodatastrategin.  

Genom att ansluta sig till den Nationella Geodatastrategin genom att ansluta sig 

till Geodatasamverkansavtalet, och realisera innehållet i Geodatastrategin, så har 

man också anammat Inspire-direktivets anda och innehåll.  Längre fram i detta 

dokument kommer konsekvenserna, samt kraven på åtgärder, för Gävle kommun 

att beskrivas mer ingående. 

Slutsats: 

Inspire-direktivet ställer inga ytterligare krav på Gävle kommun förutom vad 

som innehålls i den Nationella Geodatastrategin. Dokumentet lämnas därför 

därhän. 

 

PSI-direktivet med därav följande svensk lagstiftning 

PSI-direktivet (Public Service Information) omsattes i svensk lagstiftning genom 

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga för-

valtningen, Lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation samt Förord-

ningen (2010: 1770) om geografisk miljöinformation. 

I korthet handlar EU-direktiv och lagstiftning om vilka förutsättningar och vill-

kor som ska gälla när en myndighet (inklusive kommun) tillhandahåller geogra-
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fisk information till brukare utanför den egna förvaltningen. Här görs inga un-

dantag för kommunala bolag. De anses inte utgöra en del av den kommunala 

förvaltningen. 

Direktivets, och lagstiftningens, inverkan har ingående behandlats i Deluppdrag 

3 (Utred skillnader i att försörja GEAB respektive Telia med geodata). I den 

rapporten föreslås en ”checklista” att använda så snart någon förvaltningsextern 

intressent önskar ta del av kommunens geografiska data. 

Slutsats: 

Gävle kommuns GIS-strategi är otillräcklig som ramverk för kommunens age-

rande när det gäller tillhandahållande av geodata till förvaltningsexterna intres-

senter. GIS-strategin måste därför kompletteras med ett särskilt styrdokument 

för genomförandeverksamheten. Detta styrdokument ska gälla för samtliga för-

valtningar, samtliga kommunens bolag och samtliga kommunalförbundsbolag. 

 

Andra EU-direktiv samt utredningar och initiativ (EU-gemensamma 

och nationella) som påverkar geodataområdet 

Det finns ytterligare ett antal EU-direktiv, EU-initiativ och utredningar (samt ett 

antal nationella utredningar) som redan har, eller på sikt kommer att få, konse-

kvenser för geodata- och GIS-områdena. Några av dessa som identifierats är 

- EU förslag till ramdirektiv för markskydd 

- EU-direktivet om bedömning och hantering av översvämningsrisker 

- EU initiativ GMES (Global Monitoring of Environment and Security) 

- Den svenska Havsmiljöutredningen 

- Den svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen 

- Pågående nationella arbete om säkerhet och sårbarhet 

- Pågående nationella arbete om IT-standardisering 

Slutsats: 

Geodataområdet kommer framgent att utsättas för en mängd influenser i form av 

ny EU-gemensam eller nationell lagstiftning. Den framtida GIS-verksamheten i 

Gävle måste vara uppmärksam på dessa förändringar och flexibelt kunna an-

passa sig för att man ska kunna hävda även fortsättningsvis att man är en le-

dande GIS-kommun i landet. Denna anpassning är dessutom nödvändig för att 

målen i GIS-strategin ska kunna realiseras och inte bara utgöras av tomma ord. 

Det kräver resurser! 
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Geodatasamverkansavtalet  

Samverkansavtal för geodatasamverkan slöts 2010-12-01 mellan ett betydande 

antal statliga myndigheter, vilka alla producerar och tillhandahåller geografiska 

data av stor betydelse för kommunal verksamhet. Syftet med samverkansavtalet 

är att skapa en praktisk grund för att realisera Inspire-direktivet samt Lag och 

Förordning om geografisk miljöinformation.  

Målet är att informationsansvariga myndigheter ska tillgängliggöra metadata, 

geodata och geodatatjänster som gör det möjligt söka, titta på och ladda ner geo-

data via Internet. Vidare ska informationsansvariga myndigheter tillhandahålla 

metadata och geodataprodukter till varandra, till andra myndigheter och till aktö-

rer som fullgör myndighetsuppgifter via en etablerade infrastrukturen för geoda-

ta (datadelning). Med avtalet som bas bygger parterna upp en infrastruktur för 

geodataförsörjning med målet att förverkliga den Nationella Geodatastrategin. 

Samverkansavtalet syftar både till att reglera parternas samverkan och villkoren 

för tillhandahållande och/eller nyttjande av geodata via infrastrukturen för geo-

data. 

Reglerna för datadelning i avtalet är utvidgade i förhållande till förutsättningarna 

i Inspire genom att de, i princip, omfattar alla typer av geodata som har ett all-

mänt intresse och inte endast de datateman som omfattas av Inspire-direktivet. 

Användningen är inte heller begränsad till miljöändamål all användning för of-

fentliga uppgifter omfattas.  

Avtalet omfattar främst 

- Organisation, styrning och samordning av berörd verksamhet 

- Ansvarsfördelning 

- Tekniska förutsättningar för geodatasamverkan 

- Finansiering av verksamheten 

- Tillhandahållande av och villkor för nyttjande av geodataprodukter. 

Geodatasamverkansavtalet slöts mellan ett antal statliga myndigheter. Kommu-

ner har möjlighet att, frivilligt, ansluta till avtalet och förbinder sig därmed att 

verka enligt avtalets regelverk fullt ut.  

Gävle kommun anslöt till geodatasamverkansavtalet 2011-01-01. Gävle kom-

mun har således förbundit sig att leva upp till de förpliktelser som återfinns i 

avtalet! 
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Slutsatser: 

Gävle kommuns GIS-strategi beskriver endast i allmänna termer och väldigt 

övergripande hur en GIS-organisation, inrymd i kommunens IT-avdelning, skul-

le kunna te sig.  

Genomförda intervjuer inför arbetet med kartläggning av behov av en GIS-

strateg (Deluppdrag 3) visar entydigt att den i GIS-strategin framförda uppfatt-

ningen om var ansvaret för GIS-verksamheten ska lokaliseras (sammanfattning-

en sida 3, 6 stycket, sista meningen) saknar stöd såväl hos chefstjänstemän som 

hos medlemmarna i arbetsgruppen.  

För att Gävle kommun ska kunna leva upp till vad man förbundit sig till genom 

att påteckna geodatasamverkansavtalet krävs en helt annan ansats såväl vad 

avser ledning och styrning som vad avser genomförandeverksamheten. 

  

SKL geodataavtal 

Inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) pågår ett arbete med att skapa 

ett normalavtal att användas av kommunerna när dessa upplåter geodata till led-

ningsägare och infrastrukturbyggare. 

Syftet med normalavtalet är att skapa enhetlighet vid upplåtelse av geodata, 

främst beträffande regelverk för nyttjande och prissättningsmodell. Avsikten är 

att ersätta hittillsvarande normalMBK-avtal med ledningsägare, inte minst mot 

bakgrund av Inspire- och PSI-direktiven.  

Arbetet bedrivs inom en normal projektorganisation med styrgrupp, projekt-

grupp och en referensgrupp. 18 kommuner, däribland Gävle, ingår på olika sätt i 

projektorganisationen, förutom Lantmäteriet och Trafikverket samt företrädare 

för 6 ledningsägare och infrastrukturbyggare. 

Avtalet beräknas kunna träda i kraft för tillämpning fr o m 2012-01-01. 

Slutsats: 

Tillämpningen av detta avtal kommer att ställa krav på kompetens i kommunen 

som sannolikt saknas idag. Avtalskunskap rörande geodatahantering är inte 

berörd alls i kommunens GIS-strategi.   
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Konsekvenser i förhållande till GIS-strategin för Gävle kommun 

Den Nationella Geodatastrategin 

Att leva upp till den nationella geodatastrategin griper in i all GIS- och geodata-

relaterad verksamhet och förutsätter att Gävle kommun har ett enhetligt förhåll-

ningssätt i arbetet oavsett vem som utför det eller vem som är intressent i, eller 

kund avseende, resultatet. 

Gävle kommuns GIS-strategi (Avsnitten Framtidsbilder samt Vision och Mål) är 

otillräcklig som ramverk för kommunens agerande när det gäller geodata. Det 

enda som sägs är: 

Gävle kommun har infört EG-direktivet INSPIRE för framtagande av de standarder 
som förutsätts för informationsutbyte mellan aktörer med koppling till GIS 
Ett viktigt område för att GIS-information (geodata) skall kunna tillhandahållas och 
utbytas över organisatoriska gränser är att det finns tydliga standarder, både vad gäller 
teknik och terminologi. Sverige bygger just nu upp Geodatasamverkan - en infrastruktur 
i syfte att förbättra tillgängligheten till samt öka användningen av geodata. En bakom-
liggande faktor är EG-direktivet INSPIRE. Direktivets främsta syfte är att förbättra förut-
sättningarna att uppnå de miljöpolitiska målen genom en förbättrad tillgänglighet av 
geodata och med en gemensam standard. Med INSPIRE skapas en rättslig ram för han-
tering och spridning av geodata via Internet.  

 

Det nämns ingenting om hur det ska gå till, hur kommunen avser följa upp ge-

nomförandet eller vilka krav och förutsättningar som föreligger för att realisera 

införandet och genomförandet över tiden. 

Slutsats: 

GIS-strategin måste därför kompletteras med ett särskilt styrdokument för ge-

nomförandeverksamheten. Detta styrdokument ska gälla för samtliga förvalt-

ningar, samtliga kommunens bolag och samtliga kommunalförbundsbolag. 

Infrastruktur och standardisering (Inspire-direktivet) 

Inspire-direktivet ställer inga ytterligare krav på Gävle kommun förutom vad 

som innehålls i den Nationella Geodatastrategin. Dokumentet lämnas därför 

därhän. Se därför texten i avsnittet ovan 

Tillhandahållande (PSI-direktivet) 

En mycket viktig komponent i samhällets framtida GIS-verksamhet är att data 

kan tillhandahållas från den part som producerat data till den part som vill an-

vända data och att det sker på ett rättvist sätt som säkerställer likabehandling. 
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PSI-direktivet, med därav följande svensk lagstiftning, syftar till att säkerställa 

sådant regelverk för tillhandahållande. 

Gävle kommuns GIS-strategi (Avsnitten Framtidsbilder samt Vision och Mål) är 

otillräcklig som ramverk för kommunens agerande när det gäller tillhandahål-

lande av geodata till förvaltningsexterna intressenter. Det enda som sägs är: 

Gävle kommun har som första kommun implementerat PSI-direktivet och därigenom 
tillgängliggjort offentlig information för olika intressenter 
Från och med halvårsskiftet 2010 kommer Public Service Information-direktivet (PSI-
direktivet, se definition i bilaga nr 7) att vara implementerat i svensk lagstiftning. Detta 
kräver insatser för att veta vilken information som omfattas, dels vilka insatser som 
krävs för tillgängliggörandet av denna information. Det kan också innebära att viss 
information som kommunen köper idag från exempelvis Lantmäteriet framöver kom-
mer vara kostnadsfri, men även att viss information som kommunen idag tar betalt för 
inte längre kommer inbringa intäkter till kommunen.  

 

Slutsats: 

GIS-strategin måste därför kompletteras med ett särskilt styrdokument för ge-

nomförandeverksamheten. Detta styrdokument ska gälla för samtliga förvalt-

ningar, samtliga kommunens bolag och samtliga kommunalförbundsbolag. 

Geodatasamverkansavtalet 

Geodatasamverkansavtalet innebär en tydlig konkretisering av den Nationella 

Geodatastrategin, innebärande såväl åtagande att tillhandahålla data som ett 

regelverk för hur detta ska ske (inklusive nyttjanderätter och ersättningsmodel-

ler). Genom att ansluta sig till avtalet har Gävle kommun visat att man vill dra 

nytta av avtalet men även förbundit sig att följa det regelverk som avtalet inne-

bär. 

Gävle kommuns GIS-strategi behandlar egentligen inte alls dessa frågor, vilket 

får anses nödvändigt att göra om man har ambitionen att leva upp till det man 

förbundit sig för. Slutsatsen framgår i avsnittet om Nationella Geodatastrategin, 

ovan. 

SKL geodataavtal 

Tillämpningen av detta avtal kommer att ställa krav på kompetens i kommunen 

som sannolikt saknas idag. Behov av licens- och avtalskunskap rörande geodata-

hantering är inte berörd alls i kommunens GIS-strategi.   
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Slutsatser, ev behov av omarbetning av, eller tillägg till, strategin 

Den nuvarande GIS-strategin (daterad 2010-12-01) behöver snarast kompletteras 

med ett styrdokument för GIS-verksamheten som ger kommunens förvaltningar 

och bolag samt kommunalförbundsbolagen erforderliga regler för hur hantering 

av GIS och geografiska data (såväl i analog som digital form) ska gå till.  

Styrdokumentet bör innehålla följande: 

- Begrepp och definitioner 

- Syfte med dokumentet, sammanhang med andra styrdokument rörande 

IT- och GIS-relaterad verksamhet 

- Mål för GIS-verksamheten i Gävle 

- Beskrivning av beslutsgång, beslutsansvar och beredningsorgan rörande 

GIS- och geodatarelaterade frågor 

- Regler för anskaffning av externt producerad data (databaser, flygbilder 

mm) 

- Regler för uppbyggnad av interna databaser 

- Regler för vidmakthållande av databaser 

- Regler för lagring av data samt åtkomst till data 

- Metadata och datakvalitet 

- Regler för upplåtelse av data 

- Konvertering från analogt till digitalt format 

- Behörighet till data 

- Kompetensuppbyggnad och kompetensförsörjning 

- Regler för utveckling, införande, drift, förvaltning och avveckling av 

applikationer 

- Extern och intern information om GIS och geodatarelaterade frågor 

Styrdokumentet bör utgöra en bilaga till GIS-strategin. Därmed kan styrdoku-

mentet fortlöpande hållas aktuellt utan att man behöver ändra på de grundläg-

gande målen och principerna som är beskrivna i GIS-strategidokumentet. 

 

Slutsatser inför framtiden – hur genomföra och bevaka? - För-

slag 

Den av KS antagna GIS-strategin (Vision och Mål) duger inte för att säkerställa 

att kommunen lever upp till förpliktelserna i de tre styrdokumenten som delupp-

draget avser. Det krävs kompletteringar av flera slag som tydligt anger inrikt-

ning. 
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Ren konkret bör denna inriktning, samt nödvändiga bakomliggande beslut resul-

tera i 

- Ett kommunkoncerngemensamt styrdokument (regelverk) för genomfö-

randeverksamheten avseende GIS och geodata.  

- En väg inom kommunen för att handlägga GIS- och geodatarelaterade 

frågor 

- Ett beredningsorgan för dessa frågor 

- En beslutsinstans för alla beslut 

Erforderliga beslut bör tas av Kommunstyrelsen. Styrdokument, handläggnings-

väg, beredningsorgan och beslutsinstans bör vara beslutade och utforma-

de/organiserade/intagna senast 12 månader efter genomförandebeslut i Kom-

munstyrelsen.  

Förslag avseende GIS-organisation, handläggningsväg, beredningsorgan samt 

beslutsmandat har beskrivits i rapporten avseende Deluppdrag 3 (”Utred behov 

av en GIS-strateg”). 

Förslag till innehåll i (disposition av samt en del av texten i) det kommunkon-

cerngemensamma styrdokumentet framgår av bilaga till denna delrapport. Det 

kommunkoncerngemensamma styrdokumentet bör, rent formellt, utformas som 

en bilaga till GIS-strategin. Därmed kan styrdokumentet anpassas till inträffade 

förändringar utan att GIS-strategin, som visions- och måldokument nödvändigt-

vis behöver omarbetas/revideras. 

 

 



 
 
 

 
 
2011-10-13   

Sid 1 (18)  

  

  

  

  

 

   

G Ä V L E  K O M M U N  

   
Gävle Kommun, 80184 Gävle  Besöksadress Drottninggatan 22  

Tfn 026 17 80 00 (vx)    

gavle.kommun@gavle.se 

www.gavle.se 

Deluppdrag 8 – GIS-utbildning i Gävle 
 

Överenskommen tolkning: Utforma förslag till GIS-utbildning för medar-

betare i Gävle kommun samt hur information om GIS i Gävle ska utfor-

mas på kommunens intranät.  

Förslaget skall redovisa förslag till indelning i målgrupper, utbildningsmål 

för respektive målgrupp, inriktning, omfattning samt tidsåtgång för ut-

bildningen. Dessutom ska ett förslag till uppbyggnad av GIS-portal på 

intranätet utformas. 

(Kommentar: Förslagen nedan baseras på erfarenheter från GIS-utbildning i Försvars-

makten 1994-1998, StrateGIS-projektet 2000-2002, utbildning av politiker och tjänste-

män i Finspångs kommun 2003-2004 samt utbildning av medarbetare inom Polisen 

2007-2009).   

Sammanfattning 
 

GIS-utbildningen i Gävle, inom ramen för genomförande av handlingsplanen, 

handlar om tre saker, nämligen 

- Verksamhetsanpassad intern medarbetarutbildning 

- Utbildning inom grund- och gymnasieskolans ram 

- Allmän, eller behovsanpassad, utbildning som andra tillhandahåller 

Därutöver tillkommer den utbildning och de informationsinsatser som föreslås 

genomföras via en särskild GIS-portal på kommunens intranät. 

 

Den verksamhetsanpassade interna medarbetarutbildningen berör alla kategorier 

av förtroendevalda och anställda enligt följande målgruppsindelning: 

- Kommunstyrelse, ordförandena i facknämnderna, styrelser i kommunens 

bolag och kommunalförbund. Utbildningen bedrivs gemensamt  i semi-

narieform 
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- Förvaltningschefer, chefer för kommunens bolag och för kommunalför-

bunden. Utbildningen bedrivs gemensamt i seminarieform. 

- Utbildning för avdelningschefer/enhetschefer såväl inom förvaltningar 

som bolag. Utbildningen bedrivs verksamhetsområdesvis dels i semina-

rieform dels som ”lektionssalsutbildning”. Även praktiska moment kan 

ingå. 

- Utbildning av blivande användare. Denna utbildning delas upp på två 

nivåer – s k super users som ska få lite djupare och bredare utbildning 

och kunna verka som 1. nivåns användarsupport samt s k normalanvän-

dare. Utbildningen bedrivs verksamhetsområdesvis och innehåller till 

huvuddel praktiska moment. Utbildningen föregås av en kartläggning av 

behov inom respektive förvaltning/bolag så att man så långt möjligt sä-

kerställer att rätt personer får utbildning. 

- Utbildning av drift- och supportpersonal. Detta gäller främst dedicerade 

medarbetare inom IT-avdelningen 

 

Beträffande utbildning av lärare i skolan samt utbildning av elever inom grund- 

och gymnasieskolans ram så får detta bli föremål för särskild utredning i ett se-

nare skede. Anledningen är att här finns en hel del intressant underlag som inte 

kunnat studeras tillräckligt samt att externa aktörer (ESRI, HiG, Folkuniversite-

tet m fl) ännu inte kontaktats. 

 

Utbildnings- och informationsinsatser på kommunens intranät föreslås få formen 

av en särskild GIS-portal. Möjligt innehåll i denna GIS-portal framgår nedan.  

 

För utbildning av de tre första målgrupperna ovan föreslås att en extern konsult 

anlitas och får huvudansvar. En viktig del i uppdraget kommer att bli att ta fram 

goda exempel inom de olika verksamhetsområdena som skulle kunna vara in-

tressanta för Gävle att ta till sig. Det handlar inte bara om att ta fram exemplen 

utan även peka på de upplevda nyttoeffekterna i verksamheten främst i form av 

kvalitetsförbättringar och ekonomiska besparingar/rationaliseringar/ effektivi-

tetsförbättringar. 

 

Användarutbildningen kan ske på flera olika sätt, beroende av vilka som utbildas 

och vilka mål som man önskar uppnå. Viktigt är dock att man använder Gävle 

kommuns egen data och att alla uppgifter har direkt koppling till verksamheten 

inom respektive förvaltning/bolag i Gävle.  

 

Förslag till i vilken takt utbildningen ska genomföras framgår av handlingspla-

nen.  

 

Inledning 
 

GIS-utbildning i Gävle kommun består av tre olika kategorier nämligen 

- verksamhetsanpassad intern medarbetarutbildning. Denna kan, i sin tur, 

indelas i följande underkategorier, nämligen 

o initial utbildningsinsats omfattande utbildning av ett antal mål-

grupper enligt nedan 

o fortvarighetsutbildning för att säkerställa nödvändig kompetens-

uppbyggnad och nödvändigt kompetensbibehållande 
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o utbildning av nyanställda medarbetare. 

Denna rapport omfattar endast den initiala utbildningsinsatsen eftersom 

denna blir koncentrerad i tiden samt kräver en hel del resurser. För fort-

varighetsutbildningen och för utbildning av nyanställda medarbetare kan 

utvecklat utbildningsmaterial återanvändas. 

  

- utbildning inom grund- och gymnasieskolans ram. Denna utbildning fö-

reslås bli föremål för särskild kartläggning och behandlas därför endast 

översiktligt i denna rapport. 

  

- allmän, eller behovsanpassad, GIS-utbildning som andra tillhandahåller. 

Denna berörs endast summariskt i föreliggande rapport. Hänvisning görs 

till utbildningsanordnarnas (ESRI S-Group m fl) kurskataloger. 

 

Dessa tre kategorier av behov, samt förslag till hur de skall tillgodose, beskrivs 

närmare nedan. 

 

Det finns ett antal viktiga frågor att belysa ytterligare inför planering och ge-

nomförande av intern medarbetarutbildning: 

- Hur stor är egentligen efterfrågan på utbildning? Vilka medarbetarkate-

gorier berörs? Det behöver analyseras förvaltning för förvaltning och 

bolag för bolag i det fortsatta arbetet 

- Hur paketerar man budskapet för att det skall verka lockande att delta i 

utbildning och förändra sitt arbetssätt? 

- Hur kan GIS-utbildningen infogas i en kontext av strategisk kompetens-

utveckling? 

- Hur får vi in GIS-utbildningen i ”chef och medarbetardagar”? 

- Hur ”säljer vi in” vilken data som egentligen finns att använda? 

- Kan detta fogas in i kdir uppdrag till förvaltningscheferna att ta fram 

metoder för att marknadsföra kommunens verksamhet till kommunmed-

borgarna? 

 

 

Intern medarbetarutbildning 
 

Inledning - Kort beskrivning av målgrupper för utbildningen 
Den verksamhetsanpassade interna utbildningen kan bestå av följande nivåer. De 

beskrivs närmare nedan. 

 

- Utbildning för KS och nämndordförandena inom kommunen. Här inklu-

deras även de styrelsemedlemmar i kommunens bolag och kommunal-

förbunden som är intresserade att delta. Denna utbildning bör vara 

gemensam och generell, syfta till att visa på nyttoeffekter i verksamhe-

ten som uppnås och på vilket sätt arbets- och informationsflöden påver-

kas. Viktigt är att framhålla den ökade kvaliteten i allt beslutsunderlag 

som är möjlig att uppnå.  

 

”Systematisk användning av GIS i verksamheten möjliggör att varje be-

slut i kommunen kan baseras på en, gemensam och, så långt möjligt, 
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kvalitetssäkrad kunskapsbakgrund” (Maritha Svensson, f d kommunchef 

i Växjö) 

 

- Utbildning för förvaltningschefer, stf förvaltningschefer, chefer för 

kommunens bolag och chefer för kommunalförbundsbolagen. Även den-

na utbildning bör vara gemensam och generell samt syfta till att belysa 

den affärsnytta (verksamhetsnytta) som kan uppnås inom de olika verk-

samhetsområdena genom att satsa på GIS.  

 

Viktigt är att betona betydelsen av att all information kan samanvändas 

och att sådant som redan är utvecklat kan meranvändas. Det handlar om 

att skapa en förståelse för att ”stuprören” måste bort. Goda exempel med 

tydliga nyttoeffekter skall användas. Särskilt viktigt är att hitta exempel 

från de mjuka verksamhetsområdena. 

  

- Utbildning för avdelningschefer/enhetschefer såväl inom förvaltningar-

na som bolagen. Den här utbildningen bör vara anpassad för olika verk-

samhetsområden (ledningsnät, gata-väg-park-grönyta, vård och omsorg, 

skola, kultur och fritid, etc). Utbildningen bör syfta till att klarlägga hur 

införande och användning av GIS förändrar arbetsprocesser och infor-

mationsflöden och vilket värde detta kan ha i verksamheten. Vidare 

måste exempel som utnyttjas kunna kopplas direkt till den egna verk-

samheten. 

 

- Utbildning av blivande användare av GIS. En framgångsrik väg har va-

rit att satsa på s k ”super users” d v s sådana medarbetare som skall ut-

göra första nivåns support när den vanliga användaren behöver hjälp. ut-

bildningen bör vara hårt kopplad till den egna verksamheten och använ-

darna skall, direkt efter avslutad utbildning, kunna gå till sina ordinarie 

arbetsplatser och börja arbeta med GIS.  

 

Denna utbildning genomförs för varje verksamhetsområde för sig. Det 

gäller att, inom respektive förvaltning/bolag verkligen klarlägga vilka 

som verkligen behöver GIS-kunskap för sitt arbete (specialister, utreda-

re, planerare, super users, statistikansvariga etc). 

 

- Utbildning av drift- och supportpersonal. Denna utbildning gäller främst 

IT-avdelningens medarbetare. Därutöver kan det vara en-två medarbeta-

re inom resp förvaltning/bolag som har utpekade drift- och supportupp-

gifter som skall delta här. 

 

- Utbildning av lärare i skolan. Det finns ett stort intresse av att ha GIS-

utbildning i alla stadier i skolan (såväl grund- som gymnasieskola). Ut-

bildning av lärare bör föregås av en ordentlig kartläggning av mål för re-

spektive elevgrupper och därtill anpassad fortbildning av lärare. En idé 

kan vara att elevuppgifter, åtminstone på högstadiet och i gymnasiesko-

lan, skall ha direkt koppling till kommunens verksamhet. 

 

Denna utbildning bör bli föremål för särskilt studium. 
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- Informations- och utbildningsinsatser via internet och intranät. Vad kan 

göras på intranät. Vilket generellt paket för kommunen har så högt at-

traktionsvärde att det kan locka många till att titta på det (lämplig infor-

mation, interaktivitet, man känner igen sig etc)  

 
 

Utbildning för KS ledamöter (inkl ersättare), intresserade KF-ledamöter 

samt och nämndordförandena inom kommunen + intresserade styrel-

semedlemmar i kommunalförbunden.  
Denna utbildning bör vara gemensam och generell, syfta till att visa på nyttoef-

fekter i verksamheten som uppnås och på vilket sätt arbets- och informationsflö-

den påverkas. Viktigt är att framhålla den ökade kvaliteten i allt beslutsunderlag 

som är möjlig att uppnå. 

 

Målgruppens storlek:  Cirka 40 personer 

 

Mål:  

(1) Kännedom om vad GIS är och hur GIS, som arbetsprocess, bidrar till 

- bättre beslutsunderlag inför beslut i KF, KS och facknämnderna 

- bättre kvalitet i material som offentliggörs i planer och andra dokument 

- bättre kunskap för politikerna när samtal skall föras exvis med kom-

munmedborgare 

 

(2) Förståelse för följande citat av en ”GIS-van” kommundirektör: ”Syste-

matisk användning av GIS i verksamheten möjliggör att varje beslut i 

kommunen kan baseras på en, gemensam och, så långt möjligt, kvali-

tetssäkrad kunskapsbakgrund” (Maritha Svensson, f d kommunchef i 

Växjö). Vad innebär detta för Gävle? 

 

(3) Förståelse för hur mycket digital geografisk data som faktiskt finns till-

gänglig för användning i kommunen och värdet av den investering som 

uppbyggnaden inneburit 

  

(4) Förståelse för vad som behövs för att komma vidare på bredd och djup i 

kommunens verksamhet 

 

(5) Förståelse för vikten av att kunna kommunicera via GIS på gavle.se 

 

Genomförande: I seminarieform. Tid 2 tim. 

 

Material: Grundmaterial från StrateGIS-projektets Etapp 1. Goda exempel från 

Gävle och andra kommuner med nyttoredovisningar 

 

Litteratur: Bildfiler som används vid seminariet/seminarierna. Särskilt läsunder-

lag som delas ut för enskilt studium. 
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Utbildning för förvaltningschefer, stf förvaltningschefer, chefer för 

kommunens bolag och chefer för kommunalförbunden.  
Denna utbildning bör vara gemensam och generell, syfta till att visa på nyttoef-

fekter i verksamheten som uppnås och på vilket sätt arbets- och informationsflö-

den påverkas. Viktigt är att framhålla den ökade kvaliteten i allt beslutsunderlag 

som är möjlig att uppnå. 

 

Målgruppens storlek:  Cirka 25-35 personer 

 

Mål:  

(1) Kännedom om vad GIS är och hur GIS, som arbetsprocess, bidrar till 

- bättre kvalitet i den egna verksamheten 

- bättre beslutsunderlag inför beslut i ledningsgrupper, KS, KF, fack-

nämnderna och bolagsstyrelserna 

- bättre kvalitet i material som offentliggörs i planer och andra dokument 

- bättre kunskap för politikerna när samtal skall föras exvis med kom-

munmedborgare 

- bättre möjligheter till kommunikation via gavle.se 

 

(2) Förståelse för följande citat av en ”GIS-van” kommundirektör: ”Syste-

matisk användning av GIS i verksamheten möjliggör att varje beslut i 

kommunen kan baseras på en, gemensam och, så långt möjligt, kvali-

tetssäkrad kunskapsbakgrund” (Maritha Svensson, f d kommunchef i 

Växjö). Vad innebär detta för Gävle? 

 

(3) Förståelse för hur mycket digital geografisk data som faktiskt finns till-

gänglig för användning i kommunen och värdet av den investering som 

uppbyggnaden inneburit 

  

(4) Förståelse för vad som behövs för att komma vidare på bredd och djup i 

kommunens verksamhet 

 

(5) Förståelse för vikten av att kunna kommunicera via GIS på gavle.se 

 

(6) Förståelse för behovet att göra all tillgänglig data samanvändbar och 

meranvändbar samt att få bort existerande ”informations- och handlägg-

ningsstuprör” 

 

(7) Förståelse för vilken ”affärsnytta” som kan skapas för Gävle, såväl in-

ternt som externt? 

 

Genomförande: I seminarieform. Tid 4 tim. 

 

Material: Grundmaterial från StrateGIS-projektets Etapp 1. Material från För-

svarsmaktens chefsutbildning GIS och från Finspång. Goda exempel från Gävle 

och andra kommuner med nyttoredovisningar. 

 

Litteratur: Bildfiler som används vid seminariet/seminarierna. Särskilt läsunder-

lag som delas ut för enskilt studium. 
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Utbildning för avdelningschefer/enhetschefer såväl inom förvaltning-

arna som inom bolagen.  
Denna utbildning bör genomföras kategoriindelat efter verksamhetsområden d v 

s särskilda utbildningspass för 

- Ledningsnät 

- Gata-väg-park-grönyta inklusive vinterväghållning 

- Kommunal logistik inklusive all samhällsbetald transportverksamhet 

- Samhällsskydd och säkerhet 

- Vård och omsorg 

- Grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning 

- Kultur, turism och fritid  

 

Det kan övervägas att genomföra utbildningen i två steg: 

- Steg 1 = seminariet för politiker enligt ovan 

- Steg 2 – enligt beskrivning nedan 

Den totala utbildningstiden skulle i så fall uppgå till 6 timmar. 

Utbildningen bör syfta till att beskriva hur införande och användning av GIS 

förändrar de egna arbetsprocesserna och informationsflödena och vilket värde 

detta kan ha i verksamheten. Vidare ska nödvändigheten av samanvändning och 

meranvändning av förvaltningarnas och bolagens data belysas och nödvändighe-

ten av samverkan, samordning och synergier betonas.  

Exempel som utnyttjas ska kunna kopplas direkt till den egna verksamheten. 

 

Förberedelserna bör inledas med en kartläggning av vilka kategorier som skall 

ingå i utbildningen samt vilka och hur många personer som skall erbjudas ut-

bildning inom respektive kategori. Det är möjligt att vissa kategorier kan grup-

peras ihop till gemensamma utbildningstillfällen. Det får kartläggningen klarläg-

ga. 

 

Målgruppens storlek:  beskrivs kategorivis efter kartläggning 

 

Mål, allmänt:  

(1) Kännedom om vad GIS är och hur GIS, som arbetsprocess, bidrar till 

- bättre kvalitet i den egna verksamheten 

- bättre beslutsunderlag inför beslut i KF, KS, facknämnderna och bolags-

styrelserna 

- bättre kvalitet i material som offentliggörs i planer och andra dokument 

- effektivare arbete där mer tid kan ägnas åt kärnuppgifterna 

- lägre kostnader i genomförandeverksamheten  

- bättre möjligheter till kommunikation med medborgarna bl a  via gav-

le.se 

 

(2) Förståelse för behovet av kvalitetssäkrad och kvalitetsdeklarerad infor-

mation 

 

(3) Förståelse för det rationella i att kunna ha all tillgänglig (även historisk) 

information tillgänglig direkt på skrivbordet vid ärendehandläggningen 
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(4) Förståelse för hur mycket digital geografisk data som faktiskt finns till-

gänglig för användning i kommunen och värdet av den investering som 

uppbyggnaden inneburit 

  

(5) Förståelse för vad som behövs för att komma vidare på bredd och djup i 

kommunens verksamhet 

 

(6) Förståelse för värdet av att kunna kommunicera med stöd av GIS på 

gavle.se 

 

(7) Förståelse för behovet att göra all tillgänglig data samanvändbar och 

meranvändbar samt att få bort existerande ”informations- och handlägg-

ningsstuprör” 

 

(8) Förståelse för vilken ”affärsnytta” som kan skapas för Gävle, såväl in-

ternt som externt? 

 

(9) Hur möjliga GIS-projekt initieras och beskrivs för utveckling inom det 

egna verksamhetsområdet. 

 

Mål, kategorivis: 

(1) Förståelse för hur GIS bidrar till högre effektivitet och bättre beslutsun-

derlag i den egna verksamheten genom att all kommunens information 

blir tillgänglig och sökbar via en gemensam sökväg 

(2) Förståelse för hur systematisk användning av GIS kommer att påverka 

arbetsprocesser och informationsflöden 

(3) Insikt avseende vilka medarbetare som bör väljas ut för utbildning till de 

två olika användarkategorierna 

(4) Föra fram minst en idé om en applikation för internt bruk inom det egna 

verksamhetsområdet och minst en idé om en medborgartillämpning på 

gavle.se 

 

Genomförande: I seminarieform kategorivis. Två seminarier per verksamhetska-

tegori om 4 tim med två veckors mellanrum.  

Chefer som dessutom vill lära sig GIS som användare föreslås först genomgå 

användarutbildning enligt nedan. 

 

Material: Grundmaterial från StrateGIS-projektets Etapp 1 och 2 samt material 

från Försvarsmaktens chefsutbildning GIS och från chefs- och användarutbild-

ning i Finspång som anpassats. Goda exempel från Gävle och andra kommuner 

med nyttoredovisningar. 

 

Litteratur: Bildfiler som används vid seminariet/seminarierna. Särskilt läsunder-

lag som delas ut för enskilt studium. 

 
 

Utbildning av blivande användare av GIS.  
Användarutbildning föreslås ske på två nivåer – utbildning av s k ”super users” 

samt  utbildning  av s k normalanvändare.  
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En ”super user” får en bredare och djupare utbildning så att vederbörande, förut-

om att vara normalanvändare av GIS, också ges den kompetens som erfordras 

för att utgöra 1. nivåns användarstöd. Med detta avses att kunna hjälpa kollegor 

som fastnar i någon tillämpning eller inte riktigt förstår hur man skall gå till väga 

för att lösa ett visst problem. Utbildningstiden för en ”super user” bedöms vara 2 

+ 2 dagar med tilläggsutbildningen (2 dagar) förlagd som 1 + 1 dag cirka en 

månad + en månad efter den grundläggande utbildningen. Under mellantiden 

förutsätts eleven använda GIS i arbetet i betydande omfattning (= många gånger 

per arbetsdag).  

 

Den s k normalanvändaren av GIS får en grundläggande användarutbildning. 

Med det menas att vederbörande skall 

- Kunna söka olika slags information i databas 

- Kunna definiera vilka data skikt som lämpligen ingår i den egna arbets-

ytan för en eller flera uppgifter 

- Kunna sammanställa information från en eller flera databaser och pre-

sentera resultat på karta 

- Kunna mäta avstånd mellan punkter samt kunna skapa areor och mäta 

arealen på dessa areor. 

- Kunna skapa egna geografiska områden, söka fram ärenderelevant in-

formation ur databas rörande det skapade området, presentera resultat på 

karta och skapa presentationsmaterial inför föredragning 

- Kunna skapa isozoner baserade på tid eller distans 

- Kunna göra enklare ruttplanering 

 

Vilka av följande mål som skall uppnås beror av i vilken befattning vederböran-

de arbetar och på vilket sätt vederbörande bedöms ha behov av GIS i sitt arbete. 

Det klarläggs i samband med kartläggning av vilka som skall ges GIS-

utbildning. För den som avses vidareutbildas till s k ”super user” är det viktigt 

att nå samtliga kunskapsmål.  

 

Utbildningstiden bedöms vara 1 – 2 dagar beroende av vilken måluppfyllnad 

som skall uppnås.  För den som skall nå den högre måluppfyllnaden kan utbild-

ningsdagarna med fördel läggas med 1-2 veckors mellanrum med möjligheter 

säkerställda att arbeta med GIS under mellantiden. 

 

Innehållet i utbildningen läggs upp verksamhetskategorivis, d v s alla tillämp-

ningsexempel (övningsuppgifter) ska hämta från vederbörandes normala verk-

samhet. Det finns därför all anledning att hämta färdiga uppgifter från andra 

kommuner och omsätta dessa mot egen data.  

 

Avgörande för att utbildningen ska bli framgångsrik är att den nyutbildade GIS-

användaren kan börja arbeta med GIS på ”sin egen dator” direkt efter genom-

gången utbildning. Detta ställer krav på installationssupport och kontroll av 

gjord installation. 

 

Målgruppens storlek:  beskrivs kategorivis efter kartläggning 
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Utbildning av normalanvändare:  

 

Utbildningsmål: 

Efter genomgången utbildning ska eleven 

(1) Kunna söka och få fram egen verksamhetsrelevant information ur kom-

munens databaser 

(2) Kunna sammanställa objektinformation och/eller individinformation ur 

kommunens databaser samt få fram en kartpresentation. Sammanställ-

ning ska ske genom olika slags stratifiering (exvis objektslag, åldersin-

delning) 

(3) Kunna mäta avstånd mellan två punkter och längs en serie med punkter. 

Kunna skapa cirkulära och rektangulära areor samt buffertzoner och po-

lygoner. Kunna mäta areorna på skapade figurer. 

(4) Kunna skapa eget verksamhetsanpassat område, hämta fram relevant ob-

jekt- och/eller individinformation avseende innehåll i detta område, 

kunna stratifiera informationen, kunna lagra resultatet samt presentera 

resultatet på en skärmbild. 

(5) Kunna skapa isozoner för exvis distansberäkningar från en viss plats el-

ler körtidsberäkningar från en viss plats. Kunna ta fram relevant objekt- 

och/eller individinformation med koppling till isozonerna, spara infor-

mationen samt presentera informationen på en skärmbild 

(6) Kunna göra enklare ruttplanering för exvis färdtjänst, mattransporter, 

hemtjänstbesök, skolskjutsar eller liknande. Ruttplaneringen skall kunna 

göras såväl för kortaste tidsåtgång som för kortaste färdväg. 

 

Genomförande: I datalektionssal kategorivis. Heldagsutbildning. Max 8 elever 

per kurs. Varje elevdator samt lärardatorn skall ha all programvara installerad 

samt access till alla för utbildningen relevanta databaser. Lärardatorn skall vara 

kopplad till PC-projektor 

 

Material: Utbildningshandbok som lämnas ut till varje elev inför utbildningen. 

Handboken föreslås upphandlas. 

 

Litteratur: Bildfiler som används vid seminariet/seminarierna.. Särskilt läsunder-

lag som delas ut för enskilt studium. Bildfiler föreslås upphandlas. 

 

Utbildning av ”super users” 

Blivande ”super users” ska först gå igenom utbildning för normalanvändare, 

enligt ovan, med alla ingående moment. Cirka en månad efter avslutad använ-

darutbildning tillförs ytterligare två utbildningsdagar. Under denna månad ska 

blivande ”super user” ges möjlighet att frekvent arbeta med GIS så att vederbö-

rande fått en god användarvana. 

 

Utbildningsmål för tilläggsutbildning av ”super user”: 

Efter genomgången utbildning ska eleven 

(1) Kunna bistå användare med att skapa nya, behovsrelaterade, arbetsytor 

med bakgrundsdata, utgående från tillgängliga geodatabaser (skikt) 

(2) Kunna bistå användare med råd om förfaringssätt vid arbete med GIS-

analyser 

(3) Kunna avhjälpa enkla, GIS-programvarurelaterade problem 
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(4) Veta till vem användaren skall vända sig när behov av djupare hjälp och 

stöd uppstår (GI-avd, IT-avd) 

(5) Kunna tolka informationen i GIS-metadatabasen 

 

Genomförande: I datalektionssal. Heldagsutbildning. Max 8 elever per kurs. Två 

instruktörer per kurs. Varje elevdator samt lärardatorn skall ha all programvara 

installerad samt access till alla för utbildningen relevanta databaser. Lärardatorn 

skall vara kopplad till PC-projektor. Ett antal hanterings- och användarproblem 

iordningställs som övningsexempel för eleverna. Ena utbildningsdagen genom-

förs som intern utbildning, den andra utbildningsdagen genomförs med lärare 

från ESRI S-Group (Upphandlas). 

 

Material: Utbildningshandbok som lämnas ut till varje elev inför utbildningen. 

Manualer för problemhantering som lämnas ut till varje elev inför utbildningen. 

Handbok och manualer föreslås upphandlas. 

 

Litteratur: Bildfiler som används vid seminariet/seminarierna. Särskilt läsunder-

lag som delas ut för enskilt studium. Bildfiler föreslås upphandlas. 

 

Påbyggnadsutbildning för ”super users” 

Erfarenhetsmässigt kommer krav och önskemål på förmåga att öka, särskilt hos 

”super users”. Mot bakgrund därav föreslås en påbyggnadsutbildning för ”super 

users” för genomförande 6-9 månader efter den utbildning som beskrivits ovan. 

 

Denna påbyggnadsutbildning föreslås få följande mål: 

Efter genomgången utbildning skall eleven: 

(1) Kunna editera nya objekt i form av punkter, linjer och ytor samt till des-

sa objekt kunna knyta egenskaper (attribut) och annan relaterad informa-

tion (exvis dokument) 

(2) Kunna skapa buffertzoner samt genomföra enkla analyser av företeelser 

i anslutning till buffertzonen 

(3) Kunna göra flerstegsanalyser där olika analyskriterier ingår 

 

Utbildningen förslås upphandlas i sin helhet. 

  

Utbildning av drift- och supportpersonal.  
Med support menas  

- Användarsupport i 1. Nivån (”super users”) 

- Användarsupport i 2. Nivån (GI-avd och IT-avd) 

- Teknisk support.  Avser den support som ges av IT-avdelningen 

 

Innan denna utbildning planeras är det viktigt att gränsytan mellan IT-

avdelningens uppgifter och GI-avdelningens uppgifter beträffande olika slags 

support blir förtydligad och beslutad, eftersom det i hög grad kommer att påver-

ka utbildningens mål och innehåll. 

 

Här beskriven utbildning gäller främst IT-avdelningens medarbetare. IT-

avdelningen behöver bygga upp särskild GIS-kompetens. Det får därför anses 

som ett krav att IT-avdelningen dedicerar medarbetare för teknisk GIS-support 

för att avlasta GI-avdelningen, vilkens resurser idag i betydande omfattning ian-
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språktas för att lösa tekniska problem. Därutöver kan det vara en-två medarbeta-

re inom resp förvaltning/bolag som har utpekade drift- och supportuppgifter som 

bör delta här. 

 

Utbildningsmål: 

Efter genomgången utbildning ska eleven: 

(1) Ha förmåga att svara för drift av servrar relaterade till GIS-

verksamheten (programvara, databaser, databashanterare mm) 

(2) Kunna ge programvarusupport omfattande 

a. Programvarurelaterade drift och användningsproblem 

b. Installationer och versionsuppgraderingar 

c. Licensuppföljning och licensadministration 

(3) Hantera tillkommande databaser för att säkerställa tillgänglighet till data 

för alla behöriga användare (gäller såväl databaser från interna och ex-

terna producenter som tillgång till geodkodade dokument i arkiv och di-

ariesystem) 

(4) Kunna säkerställa interaktion mellan förvaltningarnas verksamhetssy-

stem och kommunens gemensamma GIS 

(5) kunna ge stöd till test, utveckling och utbildning 

(6) kunna ge stöd vid utveckling och drift av metadatabas och tjänstekatalog 

 

Genomförande: 

Utbildningen föreslås upphandlas i sin helhet. Kommunens egna material an-

vänds som exempelmaterial 

 
 

Utbildning av lärare i skolan.  
Det finns ett stort intresse av att ha GIS-utbildning i alla stadier i skolan (såväl 

grund- som gymnasieskola). Utbildning av lärare bör föregås av en ordentlig 

kartläggning av mål för respektive elevgrupper och därtill anpassad fortbildning 

av lärare. En idé kan vara att elevuppgifter, åtminstone på högstadiet och i 

gymnasieskolan, skall ha direkt koppling till kommunens verksamhet. 

 

Denna utbildning bör bli föremål för särskilt studium och särskild planering i 

samarbete mellan GIS-projektet och UAG. 

 

 

Informations- och utbildningsinsatser via kommunens intra-
nät. 
Ett viktigt forum i en utbildningsinsats i Gävle är att utnyttja kommunens intra-

nät. En särskild portal för GIS-projektet bör därför skapas och fortlöpande aktu-

ellthållas. Den bör innehålla viss interaktivitet för att medge bl a anmälan till 

olika utbildningsinsatser.  

 

Följande ”avsnitt” bör, efter hand, finnas: 

- Allmän information om GIS-verksamhet 

- Nyheter 

- Utbildning – beskrivning av planlagd intern utbildning 

- Tidplaner 

- Anmälningsfunktion 
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- Läsmaterial 

- FAQ 

- Användarguider och enkla manualer för olika GI-relaterade arbetsupp-

gifter 

- Vad finns och vad används inom kommunen av data och tjänster 

- Hur få tillgång till data och tjänster 

- Metadatakatalog 

- Pågående utvecklingsprojekt – kortfattad information 

- Externt kursutbud som kan vara av intresse 

- Konferenser, seminarier möten 

- Nyckelpersoner, namn, telefon, e-post 

 

Man får räkna med att det tar minst ett år att få GIS-portalen att innehålla funk-

tioner/avsnitt enligt ovan.  

 

I det här sammanhanget så finns det en mängd material som kan återanvändas.  

 

StrateGIS-projektet (2000-2002) hade delvis samma målgrupper och en hel del 

av detta material borde kunna uppdateras och återanvändas. Gävle kommun har 

rättighet att använda StrateGIS-materialet på, för kommunen, önskvärt sätt. Det 

är säkerställt med innehavarna av upphovsrätten till materialet. 

 

Cartesia och ESRI har en mängd material som använts vid utbildning i olika 

kommuner. Här behövs kontakt med respektive företag för att få tillgång till, och 

rätt att använda, materialet. 

 

 

Utbildning inom grund- och gymnasieskolans ram 
För utbildning av elever inom skolans ram finns en mängd särskilda frågor som 

måste hanteras. Mål måste läggas fast, kursplaner skall skapas, lärare och an-

nan personal behöver utbildning (se ovan), programvara och data måste säker-

ställas mm.  

 

Ordnance Survey, det brittiska lantmäteriet ( www.ordnancesurvey.co.uk ), har 

tagit fram en mängd material för användning i skolan och det finns tillgängligt 

på internet (bl a Teaching resources, Map data for schools, MapZone – det är 

en uppsättning spel, frågesporter m m). Det mesta av materialet är kostnadsfritt 

och direkt nedladdningsbart. 

 

ESRI har en hel uppsättning läromedel för internetbaserad utbildning på sin 

hemsida (ESRI k-12). Man måste dock komma ihåg att det kommer att krävas ett 

omfattande anpassningsarbete, såväl vad avser vad som skall läras ut som vad 

avser de databaser som man vill använda. ESRIs material bygger på ameri-

kanskt datamaterial som inte alls passar i den svenska utbildningen.  

 

Stadsbiblioteket har en klassuppsättning GPS-utrustningar för lån. Dessa kan 

med fördel användas vid utbildning inom skolan. 

 

För skolan finns det flera viktiga aspekter på GIS-utbildningen 

http://www.ordnancesurvey.co.uk/
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- att få fram adekvata läromedel. Kan uppgiften läggas ut som examens-

arbeten vid HiG? Kan OS eller ESRI material på internet användas som 

förlaga? 

- att välja ut vilka av Gävle kommuns ”skarpa” dataset som kan, och får, 

användas 

- att lära sig använda GIS-programvaror (grundläggande färdighet) 

- att lära sig göra analyser genom att sätta samman olika dataset och sät-

ta upp analyskriterier 

- att kunna dra rätt slutsatser av analysresultaten 

 

Kartografiska Sällskapets utbildningssektion anordnar varje år en särskild kon-

ferens. Kan denna sektion bli en viktig aktör? Kan Folkuniversitetet medverka 

på något sätt? Kan HiG medverka på något sätt? Vilka är villkoren och förut-

sättningarna? 

 

 

Allmän, eller behovsanpassad, GIS-utbildning som andra till-
handahåller.  
Den här texten är skapad efter visst studium av HiG hemsida, Folkuniversitetets 

hemsida samt ESRI S-group hemsida. 

 

Extern utbildning kan vara av typen allmän GIS-utbildning eller behovsanpassad 

GIS-utbildning. 

 

Högskolan i Gävle erbjuder tre hela program (IT/GIS, Lantmätare, Samhällspla-

nering, samtliga 180 hp) med omfattande GIS-innehåll. Dessutom finns det ett 

10-tal kortare kurser med GIS-innehåll såväl vid campus som på distans. 

 

Högskolan kan därutöver medverka i särskilt upplagd uppdragsutbildning. 

 

Folkuniversitetet genomför en ettårig yh-utbildning med GIS-inriktning (27 

veckor teori och 13 veckor praktik) 

 

ESRI S-group, med huvudsäte i Gävle, erbjuder en mängd olika kurser varje år. 

Huvuddelen av dessa kurser är kopplade till företagets olika produkter. Det torde 

dock, utan problem, vara möjligt att genomföra ett samarbete med ESRI om 

externt anordna, men för kommunen behovsanpassad, GIS-utbildning.  

 

Frågan kräver dock en hel del intern behovsanalys innan något vidare arbete kan 

genomföras.  

Vissa delar av denna utbildning skulle kunna utföras av utbildningsföretag eller 

HiG och utformas som en produkt för GIS-marknaden. Lokal anpassning måste 

dock alltid ske 
 

Övriga externa insatser 

I det fortsatta arbetet bör utredas i vilken utsträckning FPX kan med verka i ut-

bildningsinsatserna 
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Behov av resurser 

Det bedömda resursbehovet är beskrivet för respektive målgrupp för de olika 

utbildningsinsatserna. 

Utbildning av KS ledamöter m fl 

Utbildningen bör genomföras av erfaren konsult med utpräglad verksamhetsin-

riktning. Det får inte vara någon ren tekniker. Bedömd tidsåtgång för förberedel-

ser och genomförande – cirka 40 tim (cirka 40 tkr). I denna tid ingår framtagning 

av erforderligt presentations- och läsmaterial för utdelning under seminariet. 

Dock tillkommer ev tryckkostnader för materialet. 

Avtal med konsultens företag bör skrivas så att Gävle kommun har fri förfogan-

derätt över använt material  (inkl rätt att dela med sig till tredje part utan krav på 

ersättning från upphovsmannen). 

Utbildning av förvaltnings- och bolagschefer 

Utbildningen bör genomföras av erfaren konsult med utpräglad verksamhetsin-

riktning i samverkan med företrädare för kommunen. Vare sig konsulten eller 

kommunrepresentanten får inte vara någon ren tekniker.  

Bedömd tidsåtgång för konsultens medverkan i förberedelser och genomförande 

– cirka 40 tim (cirka 40 tkr). I denna tid ingår framtagning av erforderligt pre-

sentations- och läsmaterial för utdelning under seminariet. Dock tillkommer ev 

tryckkostnader för materialet. 

Avtal med konsultens företag  bör skrivas så att Gävle kommun har fri förfogan-

derätt över använt material  (inkl rätt att dela med sig till tredje part utan krav på 

ersättning från upphovsmannen). 

Utbildning av avdelnings- och enhetschefer 

Denna utbildning föreslås genomföras verksamhetsområdesvis. För detta före-

slås en arbetsgrupp inrättas bestående av extern konsult + representant(-er) för 

varje berört verksamhetsområde i tur och ordning som utbildningen planeras. 

Representanterna för verksamhetsområdena bör ha deltagit i ut bildningen för 

förvaltnings- och bolagschefer. Skälet är att de behöver ha en god kännedom om 

vad som meddelats vid dessa seminarier. 

Utbildningen genomförs, i huvudsak, kommuninternt. Utbildningen förbereds 

med en kartläggning av vilka medarbetare i kommunens förvaltningar och bolag 

som bör delta i utbildningen. 

Utbildningsmaterial tas fram verksamhetsområdesvis. Det är viktigt att deltagar-

na kan relatera till den egna verksamheten. 
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Resursbehov: 

- inledande kartläggning + tidsplanering av utbildningen – 60 tim konsult-

tid + intern arbetstid 

- framtagning av gemensamt utbildningsmaterial -  40 tim konsulttid 

- framtagning av verksamhetsområdesspecifikt utbildningsmaterial + ge-

nomförande av utbildningen – 40 tim per verksamhetsområde.  

- Resurser för tryckning av utbildningsmaterial 

Utbildning av ”super users” 

Utbildningen bör förberedas, hållas samman, samordnas och styras av extern 

konsult. Skälet är inte bristande intern kompetens utan brist på tillgänglig arbets-

tid för de medarbetare som annars bedöms skulle kunna ha denna roll. Själva 

utbildningen bör genomföras som ren internutbildning med kommunens GI-

avdelning (+ några till)  som instruktörer. 

Det är, i detta läge, omöjligt att göra en resursbehovsberäkning. Den bör genom-

föras när kartläggning gjorts av vilken volym utbildningen kan komma att få. 

Utbildning av normalanvändare 

Utbildningen bör förberedas, hållas samman, samordnas och styras av extern 

konsult. Skälet är inte bristande intern kompetens utan brist på tillgänglig arbets-

tid för de medarbetare som annars bedöms skulle kunna ha denna roll. Själva 

utbildningen bör genomföras som ren internutbildning med kommunens GI-

avdelning (+ några till) som instruktörer. 

Det är, i detta läge, omöjligt att göra en resursbehovsberäkning. Den bör genom-

föras när kartläggning gjorts av vilken volym utbildningen kan komma att få. 

Utbildning av drift- och supportpersonal 

Utbildningen bör, i sin helhet, upphandlas. Inkomna offerter få utvisa vilket 

resursbehov som föreligger. 

Informations- och utbildningsinsatser på kommunens intranet (GIS-

portalen) 

Resursbehov definieras i samband med att GIS-portalen på intranet detaljplane-

ras. 
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Övrigt 

Tidsplanering 

Utbildningsinsatserna bör planeras som terminsvis utbildning (jan - maj, sept – 

dec). Skälet är att, så långt möjligt, säkerställa ett högt deltagande i utbildningen. 

Det är också viktigt att kommunledningen gör klart för alla berörda att detta är 

prioriterad verksamhet (= närvaroskyldighet om inte synnerliga skäl till annat 

föreligger). 

Höstterminens utbildning bör offentliggöras senast 15 maj och vårterminens 

utbildning senast 15 nov för att möjliggöra inplanering i alamanckorna. 

Inbjudan till deltagande skickas ut så tidigt som möjligt med repetition senast 4 

veckor innan genomförandet. Det är viktigt att anmälan sker och att den anses 

bindande. Det kommer annars att bli nästintill omöjligt att genomföra utbild-

ningen på ett vettigt sätt. 

Bestämmelser för respektive utbildningstillfälle skickas ut till anmälda deltagare 

senast två veckor före genomförandet. Samtidigt skickas också ev läsmaterial ut 

som deltagarna förväntas ha läst in före utbildningstillfället. 

Lokal 

Vid utbildning av KS m fl, förvaltnings- och bolagschefer m fl samt avdelnings-

/enhetschefer behövs en lokal där alla deltagare ser bra och att den är utrustad 

med  

- PC-projektor med duk (motsv) 

- OH-projektor med duk som inte är densamma som vid användning 

av PC-projektorn. 

Denna utbildning innehåller inte några moment med ”hands on”. 

Vid utbildning av användare samt drift- och supportpersonal erfordras en data-

lektionssal med utrustning enligt nedan. 

Hjälpmedel i datalektionssalen 

Datalektionssalen behöver följande utrustning: 

- Elevdatorer (max 8 st) 

- Lärardator. Från denna skall bilder kunna visas via PC-projektor. Lärar-

datorn skall även kunna styra samtliga elevdatorer. 

- Skrivtavla 

- OH-projektor med duk son inte sammanfaller med duk för PC-projektor 

- Utskriftsmöjligheter 
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- Kopiator, helst också kopplad till lärardatorn  

Installation hos användare 

Installation av programvara i klient ska ske senast i samband med att vederbö-

rande deltar i användarutbildning. Installationen ska funktionskontrolleras! Det 

ska bara fungera när den utbildade medarbetaren återkommer till arbetsplatsen 

efter genomgången utbildning. 
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Styrdokument för GIS-verksamheten i Gävle – 
Förslag till innehåll  

 

Det här dokumentet beskriver hur Gävle kommun ska gå tillväga för att nå de mål som finns 

förtecknade i GIS-strategins Vision och Mål.  

 

Två viktiga underlagsdokument är rapporterna från Deluppdrag 4 (Utred skillnaderna i att 

försörja GEAB respektive Telia med geografiska data) samt Deluppdrag 5 (Bevaka att Gävle 

kommuns GIS-strategi  följer Nationella Geodatastrategin, PSI-direktivet och Inspire-

direktivet). 

 

För att Gävle kommun ska kunna befästa sin ställning som ”ledande GIS-kommun i landet” 

krävs dessutom en långt gången standardisering och ensning beträffande metoder och 

processer för verksamhetsbeskrivning, verksamhetsanalys, beskrivning av databehov, 

metadata, kvalitetshantering av data, utveckling av applikationer/tjänster, förmedling av data 

etc. 

 

För att det ska fungera krävs ett regelverk som beskriver, ganska noggrant, vilken väg 

kommunen bör gå beträffande hantering av data, utveckling av nya tjänster, säkerhet, 

sårbarhet, sekretess mm. Ett annat mål med detta dokument är att säkerställa att utvecklade 

tjänster och uppbyggda databaser möjliggör återanvändning och meranvändning inom hela 

kommunkoncernen så att existerande ”stuprör” kan elimineras på sikt.  

 

Det här dokumentet är inte färdigställt. Det bör göras i inledningen av ett kommande 

genomförandeprojekt. Senast ett år efter att införandeprojektet ingångsatts bör detta dokument 

vara fastställt och kommunicerat ut i förvaltningar och bolag. Viktiga förhållanden att beakta 

finns dock beskrivna i detta utkast. 

  

Inledning 
 

…. Ur GIS-strategin 

Gävle kommun har formulerat följande strategiska utvecklingsområden: 

 
- att stärka ledarskapet och samverkan:  
- att forma attraktiva livsmiljöer:  
- att stimulera kompetens, innovation och entreprenörskap 
- att utveckla kommunikationer och infrastruktur  

 

I förestående framtidsarbete har breddad och fördjupad användning av GIS inom alla kommunens 

verksamhetsområden en central roll. Den stora potentialen med GIS är att användningen griper in i 
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nästan alla arbetsprocesser samt skapar möjlighet till gemensam användning av all den information 

som finns tillgänglig i kommunen, oavsett ursprung och primärt användningsområde. Därmed skapas 

förutsättningar för 

- bättre beslutsunderlag och beslutskvalitet på alla beslutsnivåer inom kommunen 

- bättre kvalitet i den dagliga verksamheten 

- bättre resursutnyttjande i all kommunal verksamhet 

- tidsbesparingar i det dagliga arbetet, vilket i sin tur medför möjlighet att fokusera på de mest 

väsentliga frågorna 

- bättre möjligheter till kommunikation mellan de förtroendevalda och kommuninnevånare, 

näringsliv, andra myndigheter samt besökare  

 
I kommunens GIS-strategi har följande vision för GIS-verksamheten lagts fast:  

 
- GIS bidrar till en förenklad vardag för medborgare och företagare 
- GIS skapar trygghet för Gävles medborgare i olika situationer i vardagen 
- Skolan medverkar i innovativa GIS-projekt i samverkan mellan kommunen, näringslivet och 

högskolan 
- Alla medarbetare besitter tillräcklig kunskap om GIS för att betrakta området som en naturlig del 

inom sitt verksamhetsområde 
- GIS medför ökad effektivitet genom att all ekonomisk information är lägesbestämd inom 

kommunen 
- GIS har medfört en ökad sysselsättning i kommunen 
- GIS underlättar långsiktig samhällsplanering genom att skapa goda underlag för analys 
- Kommunikationer styrs (av kommunen) och väljs (av medborgaren) med underlag från klimat och 

tid 
- GIS används som ett stöd i kommunens krishantering 
- GIS ingår som en naturlig del i såväl grundskole- som gymnasieutbildning 
- Genom GIS tillhandahålls en virtuell upplevelse av kommunen (”Välkommen ombord till det 

virtuella Gävle”) 
- Gävle kommun har infört EG-direktivet INSPIRE för framtagande av de standarder som förutsätts för 

informationsutbyte mellan aktörer med koppling till GIS 
- Gävle kommun har som första kommun implementerat PSI-direktivet och därigenom tillgängliggjort 

offentlig information för olika intressenter 
 

 

Syfte med detta styrdokument 
Styrdokumentet syftar till att skapa förutsättningar för att realisera intentionerna i de ovan beskrivna 

strategiska utvecklingsområdena i de sammanhang där GIS-verksamhet är involverad. GIS-strategins 

beskrivning av vision och mål är styrande för innehållet i detta dokument.  

 

Det här dokumentet beskriver hur målen ska uppnås. Det finns anledning att påminna om att 

kommunens samlade kostnader för att, över tid, bygga upp alla de informationsbaser som används i 

den dagliga verksamheten uppgår till flera miljarder kronor. Det är hög tid att börja ta hem en rimlig 

avkastning på dessa investeringar.  

 

   

Begrepp och definitioner 
Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 
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GIS-Organisation 
GIS-verksamheten i Gävle inriktas av kommunstyrelsen. Denna fastställer övergripande inriktning 

samt handlingsplanen och tilldelar resurser. De ekonomiska resurserna består av två delkomponenter 

- Kommunbidraget för den löpande GI-verksamheten med det grundläggande utbudet av data 

och tjänster 

- Medel som tilldelas GIS-strategen för, i handlingsplanen, beskrivna särskilda insatser. 

 

Styrgrupp för GIS-verksamheten, i det inledande projektskedet bör bestå av kommundirektören, 

samtliga förvaltningschefer, cheferna för kommunens bolag samt chefen för IT-avdelningen. Efter tre 

år bör all GIS-verksamhet ingå i linjeverksamheten i kommunens organisation (inkl bolagen) 

 

Återredovisning sker till kommunens styrgrupp för GIS-verksamheten var tredje (sjätte) månad. 

 

Utveckling av kommunkoncernens GIS samt därmed förknippade utbildningsinsatser leds av 

kommunens GIS-strateg. GIS-strategens roll, uppgifter, mandat och befogenheter är beskrivna i 

befattningsbeskrivning för GIS-strategen. GIS-strategen biträds av kommunens KoncernGIS-grupp. 

 

GIS-strategen 

- Xxxxxxxxxxxxx 

- Xxxxxxxxxxxxx 

- Xxxxxxxxxxxxx 

(Dessa uppgifter fylls på i nästa steg när KS fattat beslut om fortsatt satsning) 

 

I KoncernGIS-gruppen ingår representation för kommunens samtliga förvaltningar och bolag samt för 

kommunalförbundsbolagen. En representant per förvaltning och bolag eftersträvas. Det bör vara 

förvaltningens/bolagets GIA-ansvarige eller vederbörandes närmsta chef. Dock kan mindre förvaltning 

eller bolag företrädas av representant för annan förvaltning eller bolag efter särskild överenskommelse. 

I KoncernGIS-gruppen ingår vidare företrädare för IT-avdelningen. 

 

Varje representant i KoncernGIS-gruppen har tre viktiga uppgifter 

- Att företräda förvaltningen/bolaget i gruppen och framföra förvaltningens/bolagets 

uppfattning i de ärenden som avhandlas av GIS-strategen och/eller i gruppen 

- Att föra ut fattade beslut till den egna organisationen och se till att besluten får avsett 

genomslag i verksamheten 

- Att vara förvaltningens/bolagets interna huvudman för den egna GIS-verksamheten  

 

KoncernGIS-gruppens uppgifter är att 

- Xxxx 

- Xxxx 

- Xxxxx 

(Dessa uppgifter fylls på i nästa steg, när KS fattat beslut om fortsatt satsning) 

 

Chefen för GI-avdelningen  

- Leder GI-avdelningens verksamhet 

- Samverkar med GIS-strategen 

- Vårdar geodatasamverkan med andra parter 

- Ansvarar för GI-avdelningens ekonomi 

   

Kommunens GI-avdelning ansvarar för den löpande GIS-verksamheten såsom 

- Bygga upp, ajourhålla, utveckla, kvalitetssäkra och kvalitetsdeklarera de grundläggande 

geografiska databaser som utnyttjas inom kommunen 

- Anskaffning av nya databaser med geografiska data såväl med stöd av 

geodatasamverkansavtalet som annan anskaffning 



 2011-10-13  Sida 4 (av 11) 

 

- Tillgängliggöra informationen i kommunens grundläggande geografiska databaser inklusive 

därtill hörande metadata till kommunens alla verksamhetsområden 

- Tillhandahållande av geografiska data till externa kunder 

- Styr behörighetstilldelningen till kommunens grundläggande geografiska databaser 

- Att leda överföring av analog information till GIS-användbara data 

- Understödjer funktionssäkerheten för utnyttjade applikationer/tjänster 

- Användarsupport. Första nivåns användarsupport utgörs av ”super users” inom varje 

förvaltning och bolag 

- Uppdragsverksamhet 

- Genom medverkan i utvecklingsprojekt samt test av applikationer och data säkerställa att 

erforderlig spetskompetens finns inom kommunen  

- Delta i kommunövergripande samarbetsprojekt 

- Stödja pågående GIS-aktiviteter i Gävle-regionen (HiG, FPX m fl) 

 

GI-avdelningen samarbetar med GIS-strategen samt är uppdragsmottagare från GIS-strategen. 

 

IT-avdelningens uppgifter är följande 

- Att svara för löpande drift, underhåll och uppgradering av de servrar som används för Gävle 

kommuns GIS-verksamhet 

- Att svara för kommunens licens- och behörighetsadministration beträffande GIS-

programvaror och tillgång till GI-relaterade applikationer 

- Att utgöra andra nivåns användarsupport (f n 8111). GI-avdelningen är kompetensresurs i 

förekommande fall  

- Att ta emot och effektuera beställningar från GIS-strateg och GI-avdelning 

- Omhändertagande av beställningar avseende installation av programvara hos nya GIS-

användare 

 

Förvaltningschefernas och bolagschefernas uppgifter är att 

- Utse främste GIS-företrädare inom förvaltningen/bolaget. Denne, eller dennes närmsta chef, 

ingår i KoncernGIS-gruppen 

- Säkerställa att erforderlig kompetens finns uppbyggd inom förvaltningen/bolaget. 

Kommunens kompetensutvecklingsplan för GIS utgör viktigt underlag 

- Ingå i kommunens styrgrupp för GIS-frågor 

 

Informationsägares, informationsförvaltares, systemägares och systemförvaltares uppgifter och roller 

följer ITIL standarder.  

 
Gävle kommuns GIS-verksamhet finansieras på två sätt: 

- Den löpande genomförandeverksamheten finansieras direkt till GI-avdelningen och består av 

kommunbidrag, verksamhet/uppdrag som betalas av förvaltningar och bolag, pågående 

samarbetsuppdrag med Lantmäteriet och vissa kommuner samt ren uppdragsverksamhet 

- Utvecklings-/projektmedel som ställs till GIS-strategens förfogande. Inledningsvis ingår även 

medel för det föreslagna införandeprojektet (se handlingsplanen, bilaga 1 till slutrapporten). 

 

Kommunbidraget avses bekosta ett grundläggande utbud av tjänster och data som samtliga 

medarbetare i kommunens förvaltningar och bolag (inklusive kommunalförbunden) har fri tillgång till. 

Kommunbidragets storlek kan, och bör, förändras när volymen på detta grundläggande utbud 

förändras. 

 

Verksamhet/uppdrag som utförs av GI-avdelningen och som betalas av respektive förvaltning/bolag 

utgörs av all GIS-relaterad verksamhet riktad mot berörd förvaltning/berört bolag och som inte ingår i 

det grundläggande utbudet. 
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Teknik 
Metadatabas 
 

Metadatabasens tekniska uppbyggnad 

Xxxxxxx 

 

 

Metadatakatalog 

Xxxxxxx 

 

 

Information om metadata 

Information om metadata uppdateras på kommunens GIS-portal på intranätet enligt den 

metadatakatalog som finns för Gävle kommun 

 

GIS-programvaror och användarnivåer 
Xxxxx 

Xxxxx 

 

Förfarande vid driftsättning av nya GIS-tjänster på intranätet 
Xxxxxxx 

Xxxxxxx 

 

Förfarande vid driftsättning av nya GIS-tjänster på gavle.se  
Xxxxxxx 

Xxxxxxx 

 

Systemansvarigs roll 
- Ansvarar för att medel avsätts för utveckling och förvaltning 

- Ansvarar för styrning vad avser utveckling av systemet 

- Utser systemförvaltare 

- Tar fram erforderlig dokumentation inklusive utbildningsmaterial 

- Tillhandahåller utbildning 

- Ansvarar för initiering av underhåll och vidareutveckling 

- Följer upp systemets användning (via systemförvaltare) 

- Följer upp kostnader och effekter 

- Ansvarar för systemets säkerhet och planering vid driftavbrott 

 

Systemförvaltares roll 
Systemförvaltaren stödjer och utbildar användarna av systemet. Systemförvaltaren ser till att systemet 

underhålls och vidareutvecklas i takt med verksamhetens behov 

 

Därutöver gäller följande för systemförvaltaren: 

- Ger stöd till användare av systemet 

- Tillhandahåller/genomför utbildning 

- Håller löpande kontakt med ”sina” användare för att förvissa sig om att systemet fungerar bra i 

verksamheten 

- Följer upp systemets kostnader och effekter i verksamheten 

- Tar fram underlag till systemansvarig vad avser förbättringar och vidareutveckling av 

systemet 

- Deltar i större förvaltningsinsatser 



 2011-10-13  Sida 6 (av 11) 

 

Data och databaser 
Databaser som finns anskaffade för gemensam åtkomst 
Följande grundläggande geografiska data finns anskaffade för gemensam åtkomst: 

- Xxxxxx från lantmäteriet 

- Xxxxxx från Sveriges Geologiska Undersökning 

- Xxxxxxx från xxxxxxx 

- Xxxxxxx från xxxxxxx 

- Etc 

 

 

Anskaffning av externt producerad data (inklusive digitalt bildmaterial) 
All anskaffning sker via GI-avdelningen. Beställning ska omfatta specifikation av vad som avses 

anskaffas, önskad leveranstid samt finansiering och kontaktperson inom berörd förvaltning/berört 

bolag. Beställning åtföljs av dokumentation enligt nedan. 

 

Före anskaffning ska det enskilda anskaffningsärendet beredas och dömas av i KoncernGIS-gruppen. 

 

Innan anskaffning ska, som minst, följande förberedelser genomföras 

- En verksamhetsbeskrivning som är så väl nedbruten att behov av geografiska data kan 

beskrivas på detaljnivå. Grunden är att söka använda sådan data som redan anskaffats! 

Ambitionsnivå i verksamhetsbeskrivningen anpassas med hänsyn till tänkt 

användningsområde. Dock ska verksamhetsbeskrivningen vara tillräckligt noggrann för att 

ligga till grund för utveckling av den tänkta tjänsten i fråga.  

- En kartläggning göras med vilken detaljeringsgrad, vilka teman, vilken geometrisk kvalitet 

och vilka uppdateringsintervall anskaffning ska ske 

- Samrådsprocess genomföras med närliggande verksamhetsområden för att klarlägga dels 

huruvida det finns flera intressenter i förestående anskaffning dels om det finns behov av 

eventuella modifieringar av behovsbeskrivningen 

- En beskrivning genomföras av nödvändiga metadata 

- Finansiering av anskaffningen samt avsett underhåll/avsedd ajourhållning under minst tre år 

säkerställas 

 

Intern uppbyggnad av databaser 

Xxxxx 

Xxxx 

Xxxx 

 

Vidmakthållande av databaser 

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx 

 

Lagring av data samt åtkomst till data (behörighet till data) 

Xxxxx 

Xxxxxx 

Xxxxxx 

 

Upplåtelse av data till tredje part eller för publicering på internet 
Vid överlämning av geodatabaser till tredje part eller inför publicering av data ur en databas på 

internet ska följande checklista tillämpas för att säkerställa att kommunen agerar i enlighet med 

nationella Geodatastrategin, Inspire-direktivet och PSI-direktivet 
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1. Får databasen med dess innehåll lämnas ut? Prövning skall ske dels mot offentlighets- och 

sekretesslagen, dels mot PUL. Finns det data som inte får komma i obehörigs händer med 

hänsyn till skyddsvärdet? Finns det data som kan vara integritetskränkande eller innehålla 

sådana person uppgifter som inte kan anses vara offentliga? 

2. Har mottagaren av databasen tillstånd att upprätta och inneha databaser med geografiska data 

enligt Lag om skydd för landskapsinformation? Fråga mottagaren om vederbörande har 

tillstånd från Lantmäteriet eller tillhör kategorin som är undantagna? 

3. Får databasen lämnas ut till tredje part med hänsyn taget till avtalad nyttjanderätt för 

kommunen? Skall villkor skrivas in i nyttjanderättsavtalet? Vad står i det/de avtal som 

kommunen har med den ursprunglige ägaren till datan? 

4. Är det en rent kommunintern databas eller en databas som innehåller någon data som 

kommunen erhållit inom ramen för geodatasamverkansavtalet? Är det en rent kommunintern 

databas så sätter kommunen själv alla villkor för upplåtelse. 

5. I vilken licenskategori, enligt geodatasamverkansavtalet, hamnar mottagaren av geodata? Är 

detta beaktat vid förestående överlämning och villkorsskrivning?  

a. Enkel licens 

b. Specifik licens – licens för offentlig användning, licens för kommersiell 

slutanvändning, licens för kommersiell vidareförädling, licens för icke kommersiell 

användning eller licens för forskning och utbildning   

6. Får innehållet i databasen publiceras på internet i någon form med hänsyn till avtalad 

nyttjanderätt för kommunen? Skall villkor skrivas in i nyttjanderättsavtalet? Se även punkt 3 

ovan! 

7. Vilken avgift skall kommunen ta ut för överlämnad data? Kan SKL normalavtalet för 

infrastrukturbyggare/ledningsägare utnyttjas som underlag för avtalsskrivning? Vilka 

prissättningsparametrar skall utnyttjas (hur ska prismodellen tillämpas) enligt normalavtalet? 

Finns det förutsättningar för prisreduktioner? 

8. Har geodata tidigare ställts till annan, jämförbar, aktörs förfogande och vilken blev avgiften i 

så fall? ( Infrastrukturbyggare, ledningsnätägare, vägunderhållsentreprenör, snöröjare, 

sophämtare etc) 

Är det motsvarande datamängd det handlar om i denna situation som i tidigare situationer? Kan någon 

vägledning fås beträffande rättigheter och prissättning på grund av det? Här styr PSI-direktivet när det 

gäller motsvarande verksamhet. 
 

 

Datakvalitet 

Kvalitetskriterier 

xxxxx 

 

Kvalitetsmärkning och kvalitetsdeklaration 

Xxxxx 
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Metadata 

Gävlestandard – Bygg och Miljö 

Xxxxx 

Xxxxx 

 

Konvertering av data 

Konvertering från analogt till digitalt format 

Xxxxxx 

 

Konvertering mellan olika digitala format 

Xxxxxx 

 

Informationsägares/Informationsansvarigs roll 
Xxxx 

Xxxx 

 

Informationsförvaltares roll 
Xxxx 

Xxxx 

 

Avsnittet kan därutöver innehålla följande: 

a. Vad är gemensamma respektive verksamhetsspecifika data 

b. Regler för verksamhetsdata som efterfrågas av mer än en förvaltning 

c. Regler för verksamhetsdata som är förvaltningsspecifika/verksamhetsspecifika 

d. Kvalitetskontroll beträffande anskaffade data 

e. Anbefallda dataformat  

f. Regler för databaser i original och i kopior 

g. Tillämpning av standarder för data 

h. Databasmodell beskriven 

i. Namnstandard 

 

 

Det finns ytterligare ett förhållande som bör regleras här, nämligen principerna för ”ajourhållning av 

data vid källan”. Att trycka på detta har direkt koppling till vad som skrivs om datasäkerhet, 

kvalitetssäkring av data samt kvalitetskontroll för data. 

 

Behörighet, sårbarhet och sekretess 
Ett av de stora problemen med GIS är skyddet för sådan information som är känslig från 

sekretessynpunkt eller är känslig med avseende på integritetsskydd. Detta gäller inom ett antal 

områden, exempelvis  

- personuppgifter i socialtjänsten, vård och omsorg samt inom skolområdet 

- detaljer avseende olika tekniska försörjningssystem 

- ett antal förhållanden inom naturvården 

-PUL 

 

Därför är det viktigt att reglera frågor om behörighet till information samt frågor om sårbarhet och 

sekretess. Det finns lagstiftning inom området som måste beaktas och det här kan vara ganska 

knepigt. Det är lätt att göra fel. Rådfråga därför kommunjuristen under arbetets gång. 

 

En annan aspekt att beakta är säkerhetsfrågan om man avser göra GIS-tillämpningar och data 

åtkomliga utanför intranätet (motsv), exvis till särskilt skoldatanät eller för medborgarna via Internet. 
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Då blir dessa frågor extra viktiga eftersom det kan bli nödvändigt med funktioner för att passera 

brandväggar. 

 

Det här avsnittet kan innehålla följande 

a. Principer för användning av behörighetskontrollfunktioner i intranätet 

b. Koppling mellan behörighet till applikationer och data och roll i GIS-verksamheten 

c. Ansvar för att sätta behörighetsbegränsningar på information 

d. Eventuella särskilda restriktioner som går utanpå de normalt gällande för 

informationshanteringen i kommunen 

e. Roller i säkerhetsarbetet 

f. Principer för hur dessa frågor skall avhandlas under pågående utveckling, införande och drift 

 

Frågan om hänsynstagande till behov av sekretess avhandlas i kapitlet ”Data och Databaser” ovan, 

avsnittet  

 ”Upplåtelse av data till tredje part eller för publicering på internet”. 

   

 

Kompetensförsörjning 
Inom GIS-området gäller tesen om ’den kontinuerligt lärande organisationen’. Detta kan 

innebära vissa problem eftersom det, i de flesta kommuner, inte finns någon uttalad tradition 

att fortlöpande vidareutbilda medarbetarna. 

 

Kompetensförsörjningen omfattar en mängd olika områden. KoncernGIS-gruppen  blir 

väldigt central eftersom medlemmarna, tillsammans med GI-avdelningen skall utgöra 

kommunens ’spetskompetens’. Samtidigt är GIS-området så brett idag att det är nästintill 

omöjligt för en, eller ett par, personer att hålla sig på en hög kompetensnivå inom alla 

områden.  

 

En annan viktig faktor är omvärldsbevakningen. Det händer så mycket i omvärlden som kan 

vara till nytta Gävle. Att fånga in sådant och dra nytta av det kan visa sig mycket lönsamt. 

 

Avsnittet kan omfatta följande: 

a. En allmän text om betydelse av kompetensförsörjning 

b. Om kompetensutvecklingsplan 

c. Hur kompetens säkerställs på olika användarnivåer 

d. GIS-strategens, KoncernGIS-gruppens och GI-avdelningens roller i 

kompetensförsörjningen 

e. Förvaltningschefernas roller 

f. Sammanhang mellan utbildning och införande av GIS-tillämpningar 

 

Riktlinjer för utveckling och införande 
Vid utveckling och införande av nya GIS-tjänster ska, i princip, nedanstående ”checklista” tillämpas.  

Skälen är  

- att uppnå en strukturerad utvecklingsmetod 

- att säkerställa tillräckligt god dokumentation vid utveckling och införande av nya 

applikationer/tjänster  

- att, så långt möjligt, säkerställa att redan utvecklade tjänster, eller delar därav, kan 

återanvändas 

- att minska kostnaderna vid utveckling av nya tjänster 
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- att minska riskerna för programvarukonflikter i intranätet.  

 

Arbetsgång 
Efter hand som respektive punkt på listan genomarbetas dokumenteras såväl fattade beslut som motiv 

för besluten. Av dokumentationen ska bl a framgå 

- vilket projekt som avses 

- vad som avses och plats för åtgärden/beslutet inom ramen för pågående verksamhet/projekt 

- vem som fattade eventuella beslut/vidtog åtgärder och när 

- innebörd  

- genomförd konsekvens- och påverkansanalyser 

 

1. Utveckling ska följa en vedertagen projektstyrningsmodell. Vilken modell används? 

2. Vilka medlemmar ingår i projektorganisationen och vilka roller har de? 

3. Vilken är tidplanen för projektet? Ange starttidpunkt, milstolpar, avrapporteringstidpunkter, 

samt tidpunkt för projektavslut. Beskriv vad som förväntas vara klart vid de olika 

tidpunkterna. Beskriv vilka samråd som behöver tas vid respektive tidpunkt och med vem. 

4. Beskriv hur projektet avses överlämnas för drift. Vad överlämnas? Vem tar emot? Hur sker 

överlämning? Vem tar ansvar för drift och support? Har drift-, underhålls- och 

supportansvariga fått relevant utbildning? Dokumentation – hur överlämnas den? Till vem 

sker avrapportering av gjord överlämning? 

5. Genomför verksamhetsbeskrivning och verksamhetsanalys. Exempel återfinns i bilaga 1 till 

Styrdokumentet 

6. Kartlägg om motsvarande/liknande applikation/tjänst  

a. Redan finns i bruk och i så fall hos vem? Titta även utanför Gävle kommun. Om så är 

fallet är förstahandsinriktningen att förvärva, och eventuellt modifiera den 

applikationen/tjänsten. Frågan hänskjuts till KoncernGIS-gruppen för beredning. 

b. Behövs hos någon annan förvaltning/bolag? Om så är fallet ska frågan beredas i 

KoncernGIS-gruppen och den blivande projektorganisationen bör innehålla 

medlemmar från samtliga berörda förvaltningar/bolag för att säkerställa möjlig 

samordning 

7. Säkerställ att den önskade applikationen/tjänsten har en väl definierad gränsyta mot 

kommunens IT-infrastruktur och inte orsakar programkonflikter i intranätet eller på 

kommunens webb på internet 

8. Genomför processmodellering av utvecklingsarbete. Exempel finns i bilaga 2 till 

Styrdokumentet 

9. Klarlägg vilka standarder som ska följas beträffande programmoduler, gränssnitt och data 

10. Genomför utvecklingen av applikationen/tjänsten 

11. Testa, först i utvecklingsmiljö, därefter i driftmiljö 

12. Överlämna för driftsättning 

 

Vidmakthållande av GIS 
Utvecklingen av GIS är mycket snabb. Nya programvaror, med bättre prestanda och fler möjligheter, 

lanseras med täta mellanrum. Ambitioner och förväntningar växer hos användarna i takt med ökad 

GIS-användning. Samtidigt måste det som driftsatts hållas vid liv på ett sådant sätt att användarna har 

förtroende för de befintliga funktionerna. 

 

Det gäller att inte falla i fällan med att byta programvaruversion så fort en ny kommer ut. Man måste 

ha mod att ”sätta ner foten” och bestämma sig för att behålla en viss nivå under flera år. Samtidigt är 

det viktigt att följa upp vad som sker i omvärlden för att vara uppdaterad när man skall byta ut det 

man har. Principen bör vara ’tillräckligt bra’. 

 

Den andra stora frågan rör vidmakthållande och förvaltning av data. GI-avdelningen har här en 

central roll och den bör beskrivas. 
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Systemberoenden inom intranätet samt beroenden till andra programvaror/funktioner bör beskrivas. 

 

Den fjärde stora frågan rör utvidgad utbildning/förnyad utbildning/fördjupad utbildning av användare 

 

Den femte frågan rör överföring av analog data till digitalt format. Arkiv, diarier mm bör GIS-

anpassas så att en medarbetare verkligen får tillgång till (i princip) allt material som är relevant i ett 

visst ärende. En begränsning kan vara att man bara GIS-anpassar material som är högst 5 år 

gammalt.  

 

Den sjätte frågan som bör regleras gäller den fortlöpande översynen av de övriga regelverk som 

behandlar GIS-användning samt att se till att arbetsordningar mm är skrivna för en arbetsplats med 

GIS. 

 

Den sjunde stora frågan är att säkerställa att förändringar i den överordnade IT-arkitekturen inte 

ödelägger de GIS-funktioner som är i drift.  

 

Dessa sju frågor bör, på något sätt, beskrivas i avsnittet ”Vidmakthållande av GIS”. 

 

Att införa styrdokumentet 
Att utforma styrdokument är ett viktigt arbete. Det gäller att åstadkomma en samsyn bland de 

inblandade avseende de principer som beskrivs i dokumentet. Kom också ihåg att tiden är en vän. 

Jäkta inte igenom sådant här styrdokument utan ta gott om tid och se till att det blir tillräckligt många 

tillfällen för organisationen att tycka till om förslaget. 

 

Det är dock inte bara frågan om att utforma ett styrdokument och få kommunstyrelsen att fastställa 

den. Sedan kommer det verkligt svåra – att se till att dokumentet får erforderligt genomslag. Utskick 

av ett snyggt tryckt dokument, publicering på intranätet, presentation i kommunens interna 

informationsblad och muntliga presentationer vid personalsamlingar är nog bra men det räcker oftast 

inte. 

 

Ett styrdokument upplevs ofta som en inskränkning i friheten, särskilt för dom som verkligen är 

entusiaster och vill rusa på med spektakulära tillämpningar. Det gäller att motverka den attityden och 

i stället få dessa eldsjälar att inse att dokumentet är något bra för dom. ”Man skall helt enkelt inte ha 

råd att låta bli att följa styrdokumentet”. Konsekvensen av det synsättet blir att styrdokumentet måste 

innehålla ett antal nyttigheter som erbjuds den som avser medverka i GIS-verksamheten på något sätt.  

 

Detta ställer krav på såväl arbetet med utformning (processen under arbetets gång) som på hur 

styrdokumentet ”säljs in” i organisationen.  

 

Bilageförteckning 

1. Exempel på process för verksamhetsbeskrivning och verksamhetsanalys 

2. Exempel på process för utveckling av nya applikationer/tjänster 
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Exempel på process för verksamhetsbeskrivning 
och verksamhetsanalys 

 

Inledning, bakgrund 

Vid utveckling av nya GIS-tjänster är det viktigt att man följer en kommungemensam, standardiserad, 

utvecklingsprocedur. Skälen är följande 

- Det ska gå att, i varje steg, följa utvecklingsarbetet 

- Det ska gå att återanvända hela, eller delar av tjänsten 

- Andra personer än den/de som utvecklat tjänsten ska kunna genomföra underhåll och support 

- Det ska gå att koppla tjänsten till nya versioner av den programvara som utgjort grund för 

utvecklingsarbetet 

Av samma skäl är det viktigt att noggrant dokumentera vad som görs i varje steg. 

 

Verksamhetsbeskrivning, verksamhetsanalys 

Genom att följa nedanstående arbetsgång kan man säkerställa att syften ovan nås. 

1. Börja med att bestämma vem det är som ska använda den tänkta tjänsten. Klarlägg vilken 

kunskapsnivå den tänkta användaren kan tänkas ha att arbeta med datorer och vilken förståelse 

för vad som visas som utprodukt som kan förväntas. Det kommer att styra hela det fortsatta 

arbetet! 

 

2. In nästa steg, klarlägg 

a. Vad är det som ska uppnås (Utprodukten) ? Beskriv detta i så noggranna termer som 

möjligt och nedbrutet till mindre delar. Beskriv vilken information som ska finnas på 

skärmen när arbetsuppgiften är klar. Beskriv hur informationen ska presenteras (karta 

med information, diagram, tabeller etc). Beskriv också om utprodukten ska kunna 

presenteras på papper, storbild etc. Rita gärna bild på önskat skärmutseende/önskad 

utprodukt.  

b. Vilken inprodukt (vilka inprodukter) man disponerar (data – slag, ursprung, 

förvaltning/bolag, noggrannhet, aktualitet, fullständighet, var den finns tillgänglig) 

c. Vilka beroenden som finns till information hos andra, information som ej finns digitalt 

tillgänglig, information som kräver ny insamling. Fastställ om det går att lösa. Om ej – 

sök alternativa datakällor eller alternativa sätt att lösa problemet.  
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d. Om den data(tillgänglig eller anskaffningsbar)  som behövs för den tänkta tjänsten 

duger för det ändamål som man avser. Om ej – ta hjälp av GI-avdelningen att få tag i 

tillräckligt bra data. 

 

3. Bestäm vilken typ av operation (vilka typer av operationer) som den tänkta tjänsten kommer 

att innehålla. Exempel på operationer är 

a. Ren sökning av data 

b. Samsortering av data. Här måste man fundera över i vilken ordning de olika 

dataslagen ska samsorteras för att ge rätt resultat 

c. Urval av data 

d. Generalisering 

e. Uteslutning av viss data 

f. Analyser. Här måste man klarlägga i vilken ordning analysens olika steg ska ske för 

att man ska få rätt resultat. 

g. Skapande av buffertzoner 

I nästan alla fall består operationerna av flera steg som måste utföras i rätt ordning. 

4. Bestäm i vilken utsträckning som den blivande användaren ska kunna styra operationer 

manuellt och vad som ska göras med automatik. Det här styrs helt av i vilken utsträckning 

som användaren ska kunna ändra parametrar under pågående arbete. Lägg in det som villkor 

för utvecklarna. 

 

5. Bestäm hur många steg man ska kunna backa en operation. Lägg det som villkor för 

utvecklarna.  
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Exempel på process för utveckling av nya 
applikationer/tjänster 

 

 

 

Behov av ny GIS-tjänst 

Verksamhetsbeskrivning, 

Verksamhetsanalys 

Identifiera data-

behov utg från verk-

samhetsanalys 

Finns motsv tjänst i 

drift någon annan 

stans? 

Ja! 

Nej ! 

Finns en liknande pro-

dukt på marknaden? 

Nej ! 

Förvärv ! 

Kartläggning av 

koncernbehov 

Utveckling av 

tjänst i egen regi 

Test och verifie-

ring, ev modifie-

ring, i utvmiljö 

Finns data i  

koncernen? 

Ja! 

Driftsättning 

Nej 

! 

Får använ-

das enligt 

EULA 

Ja! Nej ! 

Omförhand-

la avtal 

Kartlägg databehov, 

specificera, från 

vem 

Slut licens-

avtal 

Förvärv ! Systemberoen-

den, konflikter i 

nätet, analys och  

åtgärder 

Test och verifie-

ring, ev modifie-

ring, i driftmiljö 

Ja! Nej ! 
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