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Samfinansierad samverkan mellan Svenska 
Kommunförbundet, länsförbunden och kommunerna 
avseende kompetenshöjning, utveckling och avtals-
reglering inom området geografisk informationsteknik 
(IT) 
Utvecklingen inom IT-området har lett fram till helt nya möjligheter när det 
gäller datautbyte och sambruk av data inom den offentliga sektorn samt 
mellan offentliga organ och näringslivet. 

I den s.k. IT-propositionen förutsätts bl.a. att staten och kommunerna ska 
samverka vid etableringen av grunddatabaser. Ett exempel på en sådan är 
den nationella vägdatabasen som nu arbetas fram på Vägverket i samarbete 
med bl.a. kommunerna. 

Det nationella konceptet för aktuell informationsförsörjning utgår från att 
datafångsten ska ske vid källan. Kommunernas uppgifter inom samhälls-
byggandet leder till att kommunerna i ökande utsträckning därmed 
förutsätts svara för stora delar av innehållet i databaserna – t.ex. lokala 
trafikföreskrifter, adresser, byggnader och annan kartinformation.  

För att reglera bl.a. ersättningarna till kommunerna erfordras avtal om inte 
regelrätt upphandling sker. Förbundet har bedrivit ett avtalsprojekt i syfte att 
samordna och bevaka kommunernas intressen i sammanhanget. 

Det har från både länsförbund och enskilda kommuner framförts önskemål 
om att pröva möjligheterna till en samfinansierad aktivitet för att i samver-
kan göra kommunerna starkare såväl kompetensmässigt som när det gäller 
det ekonomiska utfallet av medverkan i rikstäckande geografiska databaser. 

Till detta cirkulär bifogas ett upprop som närmare beskriver verksamheten 
och en intresseanmälan för medverkan. 
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Ytterligare information i detta ärende kan lämnas av Gösta Pellbäck, tfn 08 –
 772 41 70 eller Torsten Hökby, tfn 08–772 43 88. Det går också bra att ställa 
frågor eller lämna synpunkter i SK Direkt, Öppna diskussioner, Information 
och IT, Lantmäteri-IT. 
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