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GIS-samverkan Södertörn 

Förslag till gemensam geografisk databas. 

Till styrgruppen GIS-samverkan Södertörn 

Mål för handlingsplan 3 har varit att skapa förutsättningar för etablering av gemensamma 
databaser för digitalt vägnät och geodata.  

När handlingsplanen är genomförd skulle:  

1. projektets vision vara väl etablerad på bredden i Södertörnskommunerna. 

2. ett gemensamt digitalt vägnät kunna driftsättas genom upphandling eller samverkan. 

3. underlag finnas för konkret beslut om och i så fall hur gemensam databas för geodata 
skall etableras. 

Dessa mål är nådda. Bifogat förslag avser punkt 3 med en samordning mot punkt 2. 

Efter handlingsplan 3 skulle formen för samverkan ses över. Om förstudien för gemensam 
databas visar att en sådan skulle etableras ansågs det sannolikt vara bäst att detta arbete leds av 
anställd personal istället för konsulter. Förslag till arbetsform för fortsättningen finns inte med i 
förslaget men arbetet pågår. 

Projektgruppen har i enlighet med handlingsplan 3 för GIS-samverkan Södertörn utrett huruvida 
en gemensam databas för geodata skall etableras. Förslaget beskriver en gemensam lösning för 
kommunernas geografiska data och ersätter således de tekniska lösningar som finns i varje 
kommun idag. Hela projektgruppen står bakom förslaget. 

Arbetet har pågått under ett halvår och under processen har ambitionsnivån svängt fram och 
tillbaka och är nu stabil och förankrad. Förslaget går långt tekniskt i och med att alla data lagras 
gemensamt och att hela lösningen köps med ett helhetsåtagande från en extern part genom 
upphandling. I valet av samverkansform väljs dock ett mindre långtgående samarbete genom 
avtal. De funderingar på ett kommunalförbund som funnits finns fortfarande men ett förbund 
krävs inte för det som skall göras och det finns inga hinder för att bilda ett senare om det då är 
önskvärt. Att det inte behövs beror på att i förslaget sköts namnsättning, kartframställning, 
verksamhetsutveckling och liknande lokalt. De större kommunerna bedöms sköta detta själva 
och för de mindre ger förslaget möjlighet att handla upp även dessa delar eller att samverka med 
en annan kommun. Möjligheterna blir många genom att den tekniska plattformen blir 
gemensam. 

Det finns redan beslut i flertalet kommuner att delta i uppbyggnaden av gemensamt digitalt 
vägnät. I förslaget beskrivs hur detta arbete kan samordnas med uppbyggnaden av en gemensam 
geografisk databas.  

Någon organisation och bemanning för genomförandet av förslaget har inte tagits fram varför 
detta måste göras om styrgruppen ställer sig bakom förslaget. 
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Förslag till beslut: 

1. Projektgruppen ges i uppdrag att genomföra förslaget enligt redovisad tidplan. 

2. I ett första steg skall interkommunala avtal för gemensam upphandling av en gemensam 
digital vägnätsdatabas samt en gemensam databas för geografisk information tas fram. 

3. Projektgruppen skall senast den 10 juni redovisa hur man avser att organisera och leda 
arbetet med att genomföra förslaget. Behovet av konsultstöd skall redovisas liksom 
kostnader för detta. 

 

För projektgruppen 

 

Torsten Hökby 

projektledare 


